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DESCRIPCIÓ GENERAL, OBJECTIUS I REQUISITS PREVIS 
L'anàlisi crítica del discurs és l'estudi de la reproducció del poder, de l'abús del poder i, doncs, 
de la dominació a través del discurs. Es tracta d'una anàlisi l'objectiu central de la qual no és, 
per tant, la teoria, sinó estudiar un problema social des d'una perspectiva multidisciplinar, 
establint les relacions entre la societat, la cognició social i el discurs. Amb aquest propòsit, 
l'anàlisi crítica és una nova direcció, que preveu i inclou una perspectiva crítica, d'actitud: 
l'objecte d'anàlisi és part de la descripció, però també té en compte l'objectiu del discurs, la 
ideologia que desprèn i per a qui està fet. 
 

ESBÓS DEL TEMARI 
1.    Llengua i ideologia: discurs, cognició i societat. 

1.1.    Antecedents 
1.2.    Discurs i accés 
1.3.    Poder social i control sobre la producció 
1.4.    Dimencions crítiques del discurs 
1.5.    Anàlisi crítica del discurs 

 
2.    Ideologia i grup Social 

2.1.    Les idees i les creences 
2.2.    Models mentals 
2.3.    Ideologia i societat 
2.4.    Ideologia i discurs 

 
3.    Ideologies i conflictes 

3.1.    El context històric de les ideologies 
3.2.    Cultura catalana i ideologia 
3.3.    El context ideològic actual dels conflictes lingüístics: la conflictivització i la 

desconflictivització 
 
4.    Empresa periodística i poder social 

4.1.    El control periodístic i el control del discurs 
4.2.    L'implícit 
4.3.    La dimensió crítica 
 

5.    La producció de la noticia i la producció del discurs 
5.1.    La referència ideològica: el model mental 
5.2.    La memòria social i la memòria individual 
5.3.    Les dimensions del discurs 
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