
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

OOrraalliiaa  1122,,  AAnnáálliissiiss  ddeell  ddiissccuurrssoo  oorraall  
((22000099))  

  
PPUUJJAANNTTEE,,  DDAAVVIIDD  yy  EESSPPEERRAANNZZAA  MMOORRAALLEESS  LLÓÓPPEEZZ  ((ccoooorrdd..))  

  
AARRCCOO  MMUURRAALLLLAA  

  



ÍÍNNDDIICCEE  
  

AARRTTÍÍCCUULLOOSS    
    
PPUUJJAANNTTEE,,  DDAAVVIIDD  yy  EESSPPEERRAANNZZAA  MMOORRAALLEESS  LLÓÓPPEEZZ,,  PPrreesseennttaacciióónn..  55  
LLÓÓPPEEZZ  EEIIRREE,,  AANNTTOONNIIOO,,  RReettóórriiccaa  ddee  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  ppoollííttiiccaa  oorraall..  99  
BBOOLLIIVVAARR,,  AADDRRIIAANNAA..  ””DDeemmooccrraacciiaa””  yy  ““rreevvoolluucciióónn””  eenn  VVeenneezzuueellaa::  uunn  aannáálliissiiss  ccrrííttiiccoo  ddeell  

ddiissccuurrssoo  ppoollííttiiccoo  ddeessddee  llaa  lliinnggüüííssttiiccaa  ddee  ccoorrppuuss..        
2277  

HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ  GGUUEERRRREERROO,,  JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO..  LLaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  llaa  ddiicccciióónn  eenn  llooss  ddiissccuurrssooss  ppoollííttiiccooss  
aaccttuuaalleess..  

5555  

RRAAIITTEERR,,  AALLEEJJAANNDDRROO..  ““HHaabblloo  yy  eennttiieennddaann””..  CCrreeeenncciiaass,,  pprreessuuppoossiicciióónn  ee  iinntteerrddiissccuurrssoo  eenn  llooss  
aaccttooss  ddee  CCrriissttiinnaa  FFeerrnnáánnddeezz  ddee  KKiirrcchhnneerr  

7733  

AALLBBAALLAADDEEJJOO,,  TTOOMMÁÁSS..  LLaa  ccoonnfflluueenncciiaa  rreettóórriiccaa..  AA  pprrooppóóssiittoo  ddeell  ddiissccuurrssoo  ppaarrllaammeennttaarriioo  eenn  llaa  
TTrraannssiicciióónn  yy  eenn  llaass  CCoorrtteess  ddee  CCááddiizz..  

9977  

PPAARRDDOO  AABBRRIILL,,  NNEEYYLLAA  GGRRAACCIIEELLAA..  DDiissccuurrssoo  ppúúbblliiccoo  yy  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddeell  ppooddeerr..  AAxxiioollooggííaa  eenn  llaa  
rreepprreesseennttaacciióónn  mmeeddiiááttiiccaa  ddeell  ddiissccuurrssoo  ddee  ÁÁllvvaarroo  UUrriibbee  VVéélleezz....  

112211  

BBLLAASS  AARRRROOYYOO,,  JJOOSSÉÉ  LLUUIISS..  ‘‘¿¿PPeerroo  qquuéé  pprreegguunnttaa  eess  eessaa??’’::  ssoobbrree  llaa  nnaattuurraalleezzaa  vvaarriiaabbllee  ddee  llaass  
pprreegguunnttaass  yy  rreessppuueessttaass  eenn  eell  ddeebbaattee  ppoollííttiiccoo--eelleeccttoorraall....  

115533  

LLOORRDDAA  MMUURR,,  CCLLAARRAA--UUBBAALLDDIINNAA..  MMooddaalliiddaaddeess  iillooccuuttiivvaass  eenn  llooss  ddiissccuurrssooss  ddeell  PPaarrllaammeennttoo  
eessppaaññooll..  LLaa  UUnniivveerrssiiddaadd  eennttrree  llaa  rreeaalliiddaadd  yy  eell  ddeesseeoo....  

119933  

MMOONNTTEESSAANNOO  MMOONNTTEESSSSOORRII,,  NNIICCOOLL99IINNAA..  CCoonnttrraassttiivvee  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  pprreeffeerrrreedd  aanndd  uunnpprreeffeerrrreedd  
rreeaaddiinnggss  iinn  ppoolliittiiccaall  ddiissccoouurrssee  iinn  MMeexxiiccoo::  TThhee  ccoonntteessttaattiioonn  ooff  pprreessiiddeennttiiaall  tteexxttss  bbyy  tthhee  
ZZaappaattiissttaa  AArrmmyy  ooff  NNaattiioonnaall  LLiibbeerraattiioonn  ((EEZZLLNN))....  

221199  

DDEE  CCOOCCKK,,  BBAARRBBAARRAA..  FFuunncciioonneess  pprraaggmmááttiiccaass  ddee  llaa  rreeffeerreenncciiaa  ddee  ppeerrssoonnaa  eenn  eell  lleenngguuaajjee  
ccoollooqquuiiaall  yy  eenn  eell  ddiissccuurrssoo  ppoollííttiiccoo..  

224477  

FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ  GGAARRCCÍÍAA,,  FFRRAANNCCIISSCCOO..  ((DDeess))ccoorrtteessííaa  yy  ppuuggnnaa  ddiiaallééccttiiccaa  eenn  eell  ddeebbaattee  ppoollííttiiccoo--
eelleeccttoorraall..  

226677  

SSCCRREETTII,,  FFRRAANNCCEESSCCOO  yy  AALLFFOONNSSOO  MMAARRTTÍÍNN  JJIIMMÉÉNNEEZZ..  AAnnáálliissiiss  rreettóórriiccoo  yy  sseemmiioo--lliinnggüüííssttiiccoo  ddee  llaass  
ccaanncciioonneess  ddee  pprrooppaaggaannddaa  ddee  ddooss  ppaarrttiiddooss  ppoollííttiiccooss  ((PPPP  yy  PPSSOOEE))  dduurraannttee  llaa  ccaammppaaññaa  
eelleeccttoorraall  ppaarraa  llaass  eelleecccciioonneess  ggeenneerraalleess  eessppaaññoollaass  ddee  22000088..  

330055  

MMOOLLPPEECCEERREESS,,  SSAARRAA..  FFiigguurraass  ppaatteerrnnaass::  eell  llííddeerr  ppoollííttiiccoo  ccoommoo  rreepprreesseennttaannttee  mmoorraall..  ((AAnnáálliissiiss  ddee  
ddiissccuurrssooss  ddee  JJoosséé  LLuuiiss  RRooddrríígguueezz  ZZaappaatteerroo  yy  MMaarriiaannoo  RRaajjooyy))..  

333311  

PPUUJJAANNTTEE,,  DDAAVVIIDD  yy  EESSPPEERRAANNZZAA  MMOORRAALLEESS  LLÓÓPPEEZZ..  LLooss  aassppeeccttooss  aarrgguummeennttaattiivvooss  ddee  llaass  rreessppuueessttaass  ddee  
RRaajjooyy  aa  uunn  ggrruuppoo  ddee  cciiuuddaaddaannooss  eenn  eell  pprrooggrraammaa  ddee  tteelleevviissiióónn  eessppaaññoollaa  TTeennggoo  uunnaa  
pprreegguunnttaa  ppaarraa  uusstteedd..  

335577  

    
    
    

    
  
  
  


