Llengües i migracions
Universitat d’Estiu Ramon Llull
http://www.url.edu/universitatestiu/
Dies: 14, 15, 17 i 18 de juliol de 2008
Horari: de 16 a 20:30h
Professors: Eva Monrós (coordinadora), Rosa Calafat, Pere Comellas, Alícia Fuentes,
M. Carme Junyent
Programa
Dilluns 14 de juliol
0. Presentació del curs
(Eva Monrós)
1. Migracions i llengües a Catalunya i Europa
(Eva Monrós)
1.1. Moviments migratoris a l’Europa actual
1.2. Evolució dels fluxos migratoris a Catalunya en les darreres dècades
1.3. Aspectes extralingüístics de les llengües de la immigració: procedència, nombre de
parlants al lloc d’origen, estatus legal
2. Diversitat lingüística, acollida i convivència
(M. Carme Junyent)
2.1. Les llengües d’origen: vehicle de coneixement
2.2. El català: llengua d’acollida
Dimarts 15 de juliol
3. Aspectes lingüístics de les llengües de la immigració
(Eva Monrós)
3.1. Famílies lingüístiques
3.2. Aspectes tipològics: variació gramatical
3.3. Llengües en contacte: manlleus
Activitats

4. Categorització. Les llengües i la interpretació de la realitat
(Alícia Fuentes)
4.1. Qüestions bàsiques sobre categorització.
4.1.1. Diferents perspectives: visió objectivista i visió experiencialista.
De les categories clàssiques als prototips i la metàfora
Els ‘espais mentals’, els ‘marcs semàntics’ i la categorització.
4.1.2. Els sistemes conceptuals codificats a la gramàtica: configuració
estructural, atenció, perspectiva
4.1.3. Relacions lèxiques i categorització.
4.2. Diversitat lingüística i categorització.
4.2.1. Categorització de temps, espai i persona.
4.2.2. La dixi.
Dijous 17 de juliol
4.3. Entorn multilingüe i categorització.
4.3.1. Sistemes de categorització en contacte (conflictes d’interpretació,
processos de canvi conceptual, etc.);
4.3.2. Diverses formes de concebre (categoritzar) la pròpia llengua per a les
diferents comunitats lingüístiques (factors relacionats: procedència de societats
multilingües tradicionals, valor sagrat adscrit a determinades llengües i
interacció entre diversitat lingüística i diversitat religiosa, etc.)
4.3.3. Ecologies multilingües urbanes i ecologies de sistemes de coneixement.
Activitats
5.- De vells i de nous prejudicis. Els prejudicis més estesos i difusos a la societat de la
informació del segle XXI.
(Pere Comellas i Rosa Calafat)
5.1. Anàlisi semiòtica dels mitjans de comunicació (diaris, anuncis de televisió, Webs)
en qualitat de conformadors d’ideologia lingüística
5.2. Efectes en la psicosfera dels parlants. Comunitats lingüístiques i els discursos
predeterminats
Activitats

Divendres 18 de juliol
5.3. Prejudicis connotatius (de llengües joves a llengües tradicionals o caduques. De
nova i vella immigració) Prejudicis denotatius (de diversitat lingüística en definicions
d’estats)
5.4. El rol dels capitals simbòlics en conceptes com varietats i registres: llengua,
dialecte, estàndard, àmbits d’ús. Discursos de compactació i descompactació de
llengües en el mercat cultural.
Activitats
6. Cloenda del curs
(Eva Monrós)

