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DESCRIPCIÓ GENERAL, OBJECTIUS I REQUISITS PREVIS

ESBÓS DEL TEMARI

Esbós del Temari
 
Què és el llenguatge? Quina és la seva funció? Tenen llenguatge els animals? Com 
aprenem la nostra llengua? Des de fa segles, els humans s'han fet —i han intentat 
respondre— aquestes i altres preguntes sobre el llenguatge. Per a alguns, el llenguatges 
és precisament allò que ens fa humans; per a altres, no és una capacitat tan inassolible. 
Aquest curs és un breu recorregut per allò que els humans han pensat i han dit sobre el 
llenguatge a partir de les fonts originals. Cada sessió (o sessions) consistirà a comentar i 
debatre un fragment o fragments de textos originals, des dels grecs fins a l’actualitat. 
De moment, la llista provisional d’autors és: 

•          Plató
•          Aristòtil
•          L’Edat Mitjana
•          El Brocense
•          Descartes
•          Leibniz
•          Hobbes
•          Locke
•          Vico
•          Herder
•          La filologia comparada del s. XIX
•          W. von Humboldt

TUTORIES INTEGRADES 

Les tutories integrades ens permetran de aprofundir en alguns debats iniciats a classe i 
a fer el seguiment dels treballs.
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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 (Madrid, Cátedra, 1967/1997).
Seuren, P., Western linguistics. An historical introduction, Oxford: Blackwell, 1998.
 
No és imprescindible (però sempre recomanable) llegir en anglès (o altres llengües), ja 
que tot el material bàsic s’ofereix en traducció catalana o castellana.

FORMA D'AVALUACIÓ 

Els alumnes hauran d’entregar un treball a final de curs sobre un text de la història del 
pensament lingüístic que ells mateixos hauran escollit lliurement o a partir d’una llista 
d’opcions que els proporcionarà el professor.
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