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DESCRIPCIÓ GENERAL, OBJECTIUS I REQUISITS PREVIS 
Descriptor BOE: Estudi del desenvolupament de les idees lingüístiques en el seu context 
històric, cultural i científic. 
 
Contingut: Estudi de les concepcions del llenguatge i de les llengües en l’edat moderna en el 
context de les idees imperants en la vida política i social, i en l’activitat científica. El 
desenvolupament de la lingüística en relació amb el d’altres disciplines científiques. 
 
Requisits: És recomanable un coneixement de l’anglès suficient per a poder llegiir articles o 
monografies. És recomanable, però no necessari, haver seguit un curs de lingüiística gneeral. 
 
Objectius: (i) Adquirir un coneixement elemental de les idees lingüístiques analitzades. (ii) 
Adquirir un coneixement elemental del context ideològic i institucional en què aparegueren i es 
desenvoluparen. (iii) Adquirir un coneixement elemental de la metodologia i la política de la 
ciència des de l’anàlisi cultural, i de la seva projecció en un àmbit disciplinar específic. (iv) 
Familiaritzar-se amb l’anàlisi del discurs cientític i ésser capaç d’aplicar-lo a la situació actual. 

ESBÓS DEL TEMARI 
El pensament racionalista, la “grammaire générale et raisonnée” i el seu desenvolupament. Els 
ideòlegs de la Il·lustració. Forma orgànica, forma mecànica i llenguatge. La lingüística colonial, 
la tipologia i la jerarquia lingüística. La recerca de la llengua original, la comparació i la 
reconstrucció. La classificació genètica i l’evolució. La crisi de fonaments: què és una llengua? 
La revolució fenomenològica. Forma/sistema/estructura/gramàtica. La relativitat lingüística. La 
revolució cognitivista. La descripció i l’explicació en lingüística. Explicació formal i explicació 
funcional. El llenguatge en societat: socialització, conducta social, discurs i pràctiques 
lingüístiques, agentivitat. 
 

TUTORIES INTEGRADES  
Comentaris de les lectures. Aclariment de conceptes. Aclariment i desenvolupament dels temes. 
 

BIBLIOGRAFIA ESSENCIAL  
- Beakley, B. & P. Ludlow, eds. The Philosophy of Mind: Classical Problems/Contemporary 

Issues. The MIT Press, 1992. Especialment les parts I i V. 
- Robins, R. H. A Brief History of Linguistics. London: Longman, 1965/1987. Hi ha traducció 

castellana. 
- Seuren, P., Western linguistics. An historical introduction, Oxford: Blackwell, 1998. 
  
Visiteu regularment la pàgina de l'assignatura a: 
http://prado.uab.es/~sergi/teach/docen.html
 

FORMA D'AVALUACIÓ  
Recensió d’una monografia (llibre o article extens) i un examen final 
 

 

http://prado.uab.es/%7Esergi/teach/docen.html

