
CONCEPTES TEÒRICS DEL COMENTARI DE TEXT

A) CAPACITAT D’ANÀLISI I SÍNTESI. COHERÈNCIA TEXTUAL.

La coherència és la propietat del text que s’ocupa de la selecció de  la informació i de la seua  
organització  en  un  esquema  textual.   Inclou  aspectes  com  la  quantitat  i  qualitat  de  la 
informació o l’estructuració lògica de les idees segons un ordre intern.

• Resum: tècnica mitjançant la qual s’extrauen les idees principals d’un text. Es 
tracta  de construir  “l’esquelet”  del  contingut  i  deixar  de banda idees  secundàries, 
exemples, anècdotes...

• Tema: és allò de què tracta el text. És la idea que aglutina tots els continguts.
     Les paraules clau o mots temàtics: mots o expressions que sintetitzen la idea central  
     del text

• Tesi: és  la  posició  de  l’autor,  la  idea  que  defensa   al  text  mitjançant  els 
arguments. Pot estar explícita al text o implícita.

• Conclusió: explícita/implícita.

• Progressió  temàtica: generalment  un  text  coherent  desenvolupa  un  tema (una 
informació  compartida  entre  l’emissor  i  destinatari)  al  qual  es  va  afegint 
progressivament informació nova: rema.

Hi ha diversos procediments per fer progressar la informació d’un text: 

Progressió lineal:
T(1)→R(1)

   ↓
 T(2)→R(2)

      ↓
 T(3)→R(3)

Progressió de tema constant:                                 Progressió de temes derivats:

T(1)→R(1)
T(1) →R(2)

           T(1)→R(3)

T (Tema global)
                                   

T(1) →R(1)         T(2) →R(2)              T(3) 
→R(3)   



• Estructura de la informació del text:

Estructura dels textos argumentatius : 

a. Presentació  del  tema  problemàtic:  se  situa  l’emissor  en  el  context,  en  les 
circumstàncies que emmarquen el tema. Legitimació de l’emissor: en qualitat de 
què escriu es presenta el tema que es vol defensar o rebatre  i la tesi.

b. Exposició de fets o arguments: exposició de les argumentacions o raons a favor de 
la  tesi que defensa l’emissor o en contra de la idea defensada per l’oponent.

c.  Conclusió: recapitulació i presa de postura.
                

- Tipus d’estructures: 

• Est.  analitzant  o  deductiva  :  Presenta  un  fet  o  idea  general  que  es  desenvolupa 
mitjançant  fets  particulars.  Al  principi  de  l’escrit  s’anuncia  la  tesi.  Seguidament 
s’exposen una sèrie d’arguments amb què es pretén demostrar-la. 

• Estructura sintetitzant o inductiva  : parteix d’un fet o idea particular per arribar a idees 
generals. l’exposició de dades i arguments conduïxen a una conclusió final, que és la 
tesi de tota l’argumentació.

• Enquadrada o circular  : la tesi es formula al principi i es va desenvolupant al llarg del 
text. Es tanca amb la reafirmació, de nou,  de la tesi. 

• Estructura paral·lela  :  Apareixen diverses  idees  no supeditades  entre  si  que es  van 
succeint al llarg del text.

• Interrogativa  : una pregunta inicial es respon al llarg del text de diverses maneres o 
més d’una pregunta inicial amb una sola resposta.

- Tipus d’arguments:

• Basats  en  l’experiència  personal  .  L’emissor  utilitza  les  vivències  personals  per 
fonamentar la seua tesi.

• D’autoritat  . S’apel·la a persones de prestigi, institucions,... per recolzar la tesi. També 
l’autor  pot  legitimar-se  com  a  enunciador  per  donar  més  credibilitat  a  la  seua 
argumentació.

• De  quantitat  .  L’emissor  aporta  dades  científiques,  històriques,  numèriques,...  que 
apareixen com a irrefutables.

• D’analogia.   S’intenta  convéncer  el  receptor  amb  un  cas  paregut  per  ressaltar 
semblances o diferències.

• De causa. Es presenta un fet i després les causes que l’han produït.
• De conseqüència. L’argumentació es basa en el resultat que produeix.
• De generalització o exemplificació. A partir d’un o dos exemples es generalitza.
• D’apel·lació  a  valors  superiors.  L’emissor  apel·la  a  valors  superiors  (  llibertat, 

igualtat,...) per defensar la tesi.
• Les fal·làcies. Es donen com a vàlids arguments que no ho són, de manera  conscient 

o inconscient, però que poden enganyar el receptor.

• Fal·làcia ad hominem.
• Fal·làcia ad baculum.
• Fal·làcia ad populum. 
• Fal·làcia ad verecundiam.



• Fal·làcia ad ignorantiam.
• Fal·làcia tu quoque .

• La  contraargumentació.  L’autor  formula  en  el  text  les  possibles  objeccions  (tesi 
contrària)  a  la  seua  posició,   per  tal  de  neutralitzar-les  amb nous  arguments  que 
refermen la seua tesi. 

- Recursos argumentatius estilístics: 

• Ironia:   és dir el contrari del que es pensa per ta l d’obtenir un resultat de retret o burla. 
És  un cas  de  polifonia.  És  un  desdoblament  de  veus:  el   locutor  presenta  el  seu 
enunciat  com  si  corresponguera   a  un  altre,  un  enunciador.  Així  el  locutor  no 
assumeix el contingut d’aquest enunciat. És un fenomen que només es percep en el 
context,  depén  de  les  intencions  del  locutor  i  de  les  capacitats  interpretatives  de 
l’alocutari.

 
• Metàfora:   relació d’identitat entre dos conceptes, un vist com a real (que desapareix) 

i un altre com a imaginari ( que remet per identitat o semblança de significat amb 
l’element absent).

• Hipèrbole  : exageració amb intenció de lloar, satiritzar o emfatitzar algun aspecte del 
seu significat.

• Paradoxa  : unió d’idees aparentment irreconciliables. S’afirma alguna cosa que sembla 
absurda d’acord amb les creences generals o amb el propi enunciat lingüístic. 

• Personificació  : atribució de qualitats humanes a éssers inanimats.

• Repetició  :  addició en un sintagma o frase paraules  repetitives  per  donar èmfasi  a 
l’expressió.

• Enumeració  :  es  desenvolupa un sintagma o una frase mitjançant  els  atributs  d’un 
nom, els complements d’un nucli, els verbs, etc.

 
- Verbs d’opinió i pensament:
    
L’estructura dels textos expositius: 

- Tipus d’estructura:
• Causa/conseqüència  :  la  informació  s’organitza  de tal  manera  que es posen en 

relació dos o més fenòmens o estats. Un d’aquest fenomen apareix com a causa de 
l’altre que n’és la conseqüència. Connectors més usuals: perquè, a causa de , ja 
que, per tant...

• Comparativa  : compara o contrasta dos fets dues persones o dos fenòmens per 
posar de relleu les diferències o coincidències. Connectors: així com, igual que, 
però, tanmateix...



• Descriptiva  : s’especifiquen els diversos elements d’un objecte o fenomen. 

• Problema/solució  : organitza la informació de forma que una part del text és una 
exposició del problema i, l’altra, les solucions. Marques lingüístiques més usuals: 
el problema consistix en..., la solució és..., les mesures són...

• Seqüencial  :  reflectix  el  recorregut  temporal  d’un procés  temporal  o  fenomen. 
Marques  lingüístiques  més  habituals:  el  primer  aspecte...,  en  primer  lloc..., 
finalment...

B) CARACTERITZACIÓ DEL TEXT. COMENTARI CRÍTIC: DIVERSITAT TEXTUAL, 
ADEQUACIÓ I COHESIÓ TEXTUAL

DIVERSITAT TEXTUAL

• Àmbits d’ús: són els  espais socials  diferenciats  en què una llengua es usada.  Es 
classifiquen en:

ÀMBIT PÚBLIC ÀMBIT PRIVAT
Acadèmic Mitjans de 

comunicació
Literari Administratiu Publicitari Personal Familiar i 

amistats.
Textos propis 
de 
l’ensenyament 
Tendeixen a 
l’especialitzaci
ó i formalitat.

Textos 
adreçats a un 
públic 
nombrós i 
heterogeni. 
Llenguatge 
estàndard.

Textos amb 
finalitat 
lúdiques, 
creats per 
divertir o 
provocar 
plaer estètic. 
Tracten 
temes 
diversos amb 
un 
llenguatge 
variat.

Textos 
relacionats 
amb 
institucions 
públiques o 
privades. 
Tracten temes 
generals o 
específics amb 
un llenguatge 
especialitzat.

Textos 
relacionats 
amb la 
propaganda. 
Llenguatge 
especialitzat.

Textos 
creats per 
l’emissor 
per a ell 
mateix. 
Temes 
generals 
amb un 
llenguatg
e poc 
formal.

Textos 
del cercle 
familiar o 
íntim. 
Temes 
general i 
llenguatg
e poc 
formal o 
col·loqui
al..

      
• Gèneres textuals: diferents tipus de documents, orals i escrits, que qualsevol parlant 

pot reconéixer  fàcilment  per l’estructura i  la forma convencionals  tot  facilitant  la 
intercomunicació social: editorials, poemes, teatre, entrevistes, assaig, instància, etc. 
A causa de la naturalesa social dels gèneres es poden agrupar per àmbits d’ús de la 
llengua.

• Finalitat: és la intenció amb la qual l’autor produeix el text. Hi ha una quantitat 
il·limitada de possibles intencions. Es poden classificar en els grups següents: 



- Informar o demanar informació  : generalment és la intenció pròpia de textos de l’àmbit 
acadèmic o dels mitjans de comunicació. (monografia, article de divulgació científica, 
entrada de diccionari...)

- Convéncer:   pretenen orientar l’opinió o la conducta del receptor i, generalment, són 
textos de l’àmbit d’us dels mitjans de comunicació i publicitari, si bé es pot trobar en 
d’altres àmbits. (article d’opinió, anuncia publicitari, columna periodística...)

- Regular la vida social  : és la intenció pròpia de textos administratius i jurídics.(lleis, 
reglaments  de  règim intern  d’un  centre  d’ensenyament,  estatuts  d’una  associació 
cultural...)

- Provocar plaer estètic  :  es tracta dels textos de l’àmbit  d’ús literari.(poema,  conte, 
novel·la).

• Estructures textuals: és la manera com s’organitza la informació al text.

- N  arrativa  : informa sobre accions i fets ocorreguts o imaginaris.
- Descriptiva  : informa sobre l’estat de les coses o de les persones. 
- Expositiva:   exposa un fet, un concepte o una idea a fi de fer-la comprendre o donar-

la a conéixer a algú.
- Instructiva:   orienta, ordena o recomana sobre algun fet o procés.
- Argumentativa  : serveix per convéncer o persuadir mitjançant l’exposició d’opinions i 

arguments. 

Cal recordar que la informació d’un text no es troba organitzada d’una forma “pura”, és a dir, 
fàcilment es troben textos narratius amb seqüències descriptives o textos argumentatius amb 
seqüències expositives, etc.. Caldrà, doncs, fixar-se en l’estructura predominant a l’hora de 
classificar el text i especificar quines seqüències d’altre tipus s’hi troben.

ADEQUACIÓ

És la propietat del text que condiciona la varietat dialectal i el registre que s’utilitzarà al text. 
Relaciona, per tant, el text amb el context.

• Varietat lingüística:

- Varietat dialectal  : dóna compte de les diferències en els parlars segons la zona 
oriental i occidental.(traslladar la teoria que hi haja als projectes anteriors).

- Varietats funcionals o registres:   Són les varietats associades amb els usos de la 
llengua que fan els parlants en situacions comunicatives concretes dins dels àmbits 
d’us. Tracta de les modificacions que introdueix en el text la situació comunicativa. 
Tipus:  col·loquial,  estàndard  i  llenguatges  especialitzats  (literari,  científico-tècnic, 
administratiu i jurídic, mitjans de comunicació.)
- Factors:   condicionen un usuari de la llengua per adequar el text a un registre, 

són:

- Tema  :  Els textos poden ser de:



- Tema específic: són textos de lèxic especialitzat on apareixen 
termes,  és  a  dir,  paraules  amb  sentit  unívoc  o  monoreferencial. 
Generalment es tracta de neologismes.
A més es caracteritzen per utilitzar altres recursos lingüístics com les 
nominalitzacions, impersonalitzacions, etc., i recursos paralingüístics 
lligats a cada especialitat com ara formules, diagrames, etc.
- Tema general : són textos on no s’utilitzen termes.

No hi ha sempre una frontera clara  entre  textos de tema general  i 
textos de tema específic ja que alguns termes s’han popularitzat i ja 
no formen part del llenguatge especialitzat.

                      
                      

- Canal:    és el mitjà de transmissió del missatge. Pot ser oral o escrit.
              Amb temps de l’enunciació compartit entre emissor i receptor o no 
              compartit.
              Amb l’espai de l’enunciació compartit entre emissor i receptor o no     
              compartit.
              Espontani o preparat, multidireccional. o unidireccional. 

Generalment  el  primer  aspecte  de  cada  binomi  correspon  als  textos 
orals  i el  segon als     escrits.  Però cal valorar aquestos aspectes tot 
fugint  de  les  classificacions  rígides  i  considerar-los  en  cada  text  en 
concret  com un contínuum que s’ha d’especificar.  Per  exemple,  una 
conferència encara que utilitza el canal oral, és un text molt preparat. O 
bé, una nota personal, encara que usa el canal escrit pot ser espontània.

- Relació entre els participants:   és el grau de confiança existent 
entre emissor i receptor i el lloc i la situació en què es troben. 
Determina el nivell de formalitat del text que pot ser solemne, alt, mitjà 
o  baix.  La  relació  socioinstitucional  o  de  jerarquia  que  se  estableix 
entre  emissor  i  receptor  condiciona  el  nivell  de  formalitat.  Els 
indicadors més clars del nivell  de formalitat  són els  tractaments:  tu,  
vosté, vos, il·lustríssima, etc.

        
Presència o absència de l’emissor i receptor. Els elements lingüístics en 
què es  manifesta aquesta presència o absència és la dixi personal.   
(consulteu l’apartat   de cohesió).

        
- Intenció  :  és l’objectiu  amb el  qual  l’emissor  produeix el  seu 
text.  Si  la  intenció  és  objectiva  s’utilitzarà  un  lèxic  i  unes  formes 
lingüístiques  diferents  a  les  que  presentarà  un  text  amb  propòsits 
subjectius.

- Varietat social  : explica les diferències segons l’estructura de la societat. La llengua 
inclou trets que permeten identificar el parlant com a membre d’un grup definit en la 
societat: un grup professional, d’edat, etc.

• Polifonia.  Les  veus  del  discurs:  és  la  relació  que  existeix  entre  l’emissor  i  el 
receptor, condiciona les característiques del text.



- Autor  i  lector  reals  :  són l’emissor  i  el  receptor  físics  del  text.  Pertanyen  a  la 
realitat extralingüística.
Marques  lingüístiques:  Signatura  de  l’autor.  Si  el  text  pertany  al  subgènere 
epistolar, la marca del lector pot aparéixer explícita amb el nom del destinatari 
concret.

- Autor i lector models  :  són, respectivament, la imatge que el lector real té sobre la 
persona que ha escrit el text i la imatge que l’autor real té sobre el receptor ideal al 
qual va adreçat.

- Locutor  : és el  jo discursiu. És qui es responsabilitza del seu enunciat. Als textos 
narratius se l’anomena narrador. 
Marques  lingüístiques:  Pronoms  personals  forts  i  febles  en  primera  persona 
singular  o  plural.  Desinències  verbals  de  primera  persona,  singular  o  plural. 
Possessius de primera persona, singular o plural. 
Formes  d’impersonalització:  L’opinió  de  l’autor  s’amaga  darrere  del  se 
impersonal o la passiva reflexa. Ex.: Quan es llig un llibre que enganxa molt...

- Alocutari:   és el tu discursiu. És la veu a qui s’adreça el locutor en el text.
Marques  lingüístiques:  Pronoms  personals  forts  i  febles  en  segona  persona 
singular  o  plural.  Desinències  verbals  de  segona  persona,  singular  o  plural. 
Possessius de segona persona, singular o plural. Referència en tercera persona.

- Enunciadors:   són  veus,  diferents  del  jo i  del  tu discursius.  Equivalen   als 
personatges dels textos  narratius.  El locutor és qui produeix l’enunciació,  però 
cedeix la responsabilitat a una altra veu: la de l’enunciador.
Marques lingüístiques: Generalment, apareixen al text en primera persona, encara 
que  també  poden  aparéixer  en  tercera,  del  singular  o  del  plural,  i  també  en 
impersonal.  Són  introduïts  per  verbs  de  pensament  i  opinió.  S’utilitzen  tres 
procediments  per  inserir  els  enunciadors  al  text:  discurs  directe,  indirecte  i 
indirecte lliure.

El text és polifònic quan la veu de l’autor real es desdobla en la del locutor i  en la d’un o 
diversos enunciadors o també de l’alocutari.. És a dir, al text apareixen diferents veus . En els 
casos de discurs reportat, la polifonia és evident, apareix , tanmateix, d’una manera solapada 
en la ironia.

El text dialògic és el text polifònic on només s’utilitzen les veus del locutor i l’alocutari.

- El discurs reportat és la manifestació de la pluralitat de veus que pot aparéixer al 
text. Hi ha tres procediments per integrar dins d’un text una veu diferent de la del 
locutor:

a. Discurs directe: El locutor repeteix exactament el text d’una altra veu, el qual 
va entre cometes i introduït per dos punts. Els va anunciar: “ La setmana vinent  
serà la festa de fi de curs”. 

b. Discurs indirecte: El locutor repeteix el text d’una altra veu, però modificant-
lo (temps verbals,  díctics,  introducció de la partícula  subordinant  que)   per tal 



d’integrar-la al seu enunciat Els va anunciar que la setmana vinent seria la festa  
de fi de curs.

c. Discurs  indirecte  lliure:  Es  distingeix  clarament  la  veu  de  l’enunciador, 
encara que s’ha modificat:  L’anunci d’aquella ha estat clar: la setmana vinent  
seria la festa de fi de curs. 

• Intertextualitat: és  la  integració  d’un text  o  fragment  d’un text  dins  d’un altre: 
citacions i notes a peu de pàgina.

• Pressuposicions: aquest  concepte  fa  referència  a  les  informacions  implícites  que 
conté  un  enunciat.  Inclou  totes  les  informacions  que  un  parlant,  en  un  context 
determinat, considera que els interlocutors coneixen. Així, per exemple, quan es diu: 
“M’ha agradat molt l’última pel·lícula d’Almodóvar”, es pressuposa que el receptor 
sap qui és el director de cinema, Almodóvar. Si no, caldria reprendre la comunicació 
i explicar qui és el personatge.

• Funcions del  llenguatge: són sis  les  funcions  o  finalitats  del  llenguatge,  segons 
l’element  del  procés  de comunicació  que es  prioritze:  emissor,  receptor,  referent, 
missatge, codi o canal:

- Funció emotiva:   l’emissor és present al text i manifesta les seues expectatives, els 
seus desigs i les seues intencions. Apareix al discurs subjectiu.

- Funció apel·lativa o conativa:   se centra en el receptor per persuadir-lo i influir en 
la  seua  conducta.  Gramaticalment  es  caracteritza  per  l’ús  del  vocatiu  i  de 
l’imperatiu. Té la finalitat d’actuar sobre el comportament del receptor intentant 
dirigir la seua conducta.

- Funció  representativa  o  referencial:   se  centra  en  el  referent.  És  la  funció 
denotativa i documental. S’hi fa un ús objectiu del llenguatge, tot assenyalant una 
realitat que se’ns vol descriure o demostrar amb raonaments. La seua finalitat és 
informar sobre els fets.

- Funció poètica:   la forma del missatge és essencial per transmetre connotacions i 
imatges. Empra recursos expressius de la retòrica; la finalitat del llenguatge rau en 
el missatge mateix.

- Funció fàtica:   té com a finalitat iniciar o mantenir la comunicació entre persones. 
Es manifesta mitjançant l’ús d’interrogacions adreçades al receptor i interjeccions.

- Funció metalingüística:   se centra en el codi. S’utilitza el llenguatge per a parlar 
del llenguatge.

• Modalitat oracional: és el tipus d’oracions que usem segons la finalitat o la intenció 
que tenim quan emetem un missatge. Hi ha sis tipus.
- Enunciatives:   exposen fets concrets amb una posició més o menys objectiva, són 

informatives i negatives. Sóc d’Alacant. No m’agrada córrer.
- Interrogatives:   pregunten al receptor  qualsevol qüestió; n’hi ha de directes i de 

indirectes. ¿Què fas? No sé què fas.
- Exclamatives:   expressen un estat emocional. Que bo!
- Imperatives:   expressen  ordres,  prohibicions,  recomanacions  o  consells.  No  li  

digues res.
- Dubitatives:   expressen dubte o probabilitat. Deuen ser les deu de la nit.



- Desideratives:   expressen desig. M’agradaria anar de viatge.

• Modalització: la intenció de l’emissor determina el grau de modalització d’un text. 
Un text pot estar molt, bastant, poc o gens modalitzat i donarà lloc a un discurs més o 
menys subjectiu.

És  el  conjunt  de  recursos  lingüístics  i  no  lingüístics  que  utilitza  l’emissor  per 
posicionar-se respecte a allò que diu i respecte a qui ho diu.

 
Principals elements lingüístics modalitzadors:

RECURSOS 
PROSÒDICS

ELEMENTS 
LÈXICS 
VALORATIUS

FORMULES 
D’EXPRESSIV
ITAT DE 
L’EMISSOR

CRIDES AL 
RECEPTOR

ALTRES

. Accent 
d’intensitat que 
recau en un mot 
altre que l’últim.
. Entonació en to 
agut per 
valoracions 
positives i 
ridiculitzacions.
. Entonació en to 
greu per a 
valoracions 
negatives.
. Pronunciació 
sil·labejada d’un 
mot.

. Substantius 
valoratius: 
llàstima,  
admiració,  
lleialtat..
. Adjectius 
valoratius: 
veritable, sincer,  
trist..
. Verbs 
valoratius: 
meréixer,  
assassinar,  
atabalar...
. Verbs 
expressius de 
sentiment de 
l’emissor en 
primera persona: 
lamente, desitge,  
espere...
. Adverbis i 
complements 
circumstancials 
de manera 
depenents del 
verb: 
desesperadament
,  
meravellosament
...
. Expressions 
quantitatives 
subjectives: 
molt, poc,  
bastant...

. Interjeccions: 
ai!, uf!, xe!...
. Invocacions i 
renecs: collons!,  
déu meu!...

. Interjeccions: 
ei!
. Insults: fill de 
puta!...
. Expressions 
conatives: 
Alerta!,  
compte!...

. Interrogació 
retòrica
. Ironia.
. Canvi de 
registre, varietat 
o llengua.
. Perífrasis 
verbals de 
probabilitat i 
d’obligació: cal  
estudiar per tal  
d’aprovar. 



                                                                                                                    (Castellà, J.M. 1992)
Principals recursos gràfics:

- Cometes:   s’utilitzen per citacions  literals,  per marcar  paraules en altra  llengua,  per 
indicar que es fa un canvi de registre en un mot, per indicar ironia, etc.

- Punts suspensius  : s’usen per deixar incomplet el sentit d’una frase o inacabada una 
successió d’elements.

- Parèntesi, dos punts i guionets  : s’usen per afegir una informació que l’autor considera 
que el receptor desconeix

            o  afegir una opinió. 
            

• Impersonalització:  és un recurs mitjançant el qual l’autor s’amaga i, per tant no hi 
apareixen  marques  d’emissor  ni  de  receptor,   per  tal  de donar  més  objectivitat  o 
validesa universal a les afirmacions.
Els procediments lingüístics d’impersonalització més usuals són: el “se” impersonal 
(hom, tothom), passiva, plural de modèstia i cal+infinitiu.

COHESIÓ

És la propietat del text que s’ocupa de lligar els diversos elements de la manifestació lineal 
del text: sintagmes, oracions, paràgrafs.

Per garantir la progressió coherent de la informació en un text s’ha de repetir informació en 
cada nova idea que s’expresse. Aquesta informació nova es pot introduir o bé mitjançant la 
repetició o bé mitjançant la referència.

La   referència és quan un element lingüístic A remet a un altre B, anterior i conegut pel 
receptor que o bé ha aparegut al text prèviament o bé pertany a la realitat extralingüística.

Els mecanismes de referència s’usen per tal de no repetir les mateixes paraules. Hi ha de dos 
tipus: gramaticals (anàfora i deixi) i lèxics (sinònims, hiperònims, hipònims, antònims, camp 
lèxic i semàntic).

• Mecanismes de referència gramatical: 
- Anàfora i el·lipsi:   és la relació que s’estableix entre dos elements de la mateixa 

oració o d’oracions distintes. Generalment els signes anafòrics són els pronoms. 
L’el·lipsi  és l’absència d’un dels dos elements  que,  encara que no apareix és 
interpretable ja que ha aparegut anteriorment.

- La deixi o dixi:   és la referència que s’estableix entre alguns elements del text i 
altres elements del context o que formen part de la situació comunicativa. Està 
relacionada amb les coordenades bàsiques de l’enunciació: jo-ara-ací/persona-
temps-espai/ deixi personal, temporal, espacial.

- Díctics  personals:  pronoms  personals  de  primera  i  segona  persona, 
demostratius i possessius de primera i segona persona, morfemes verbals de 
primera i segona persona.
- Díctics  temporals:  Adverbis,  expressions  temporals  i  morfemes  de 
temps.



- Díctics espacials: demostratius, adverbis i expressions de lloc.
-    Deixi social: fa referència a la relació que hi ha entre els interlocutors 
i ajuden a deduir-la. Elements de la deixi social: formules de tractament, ús 
tu,vosté, títols, etc.

- Relacions  entre  temps verbals  .  La relació de temps verbals és un element  de 
cohesió important :
- Els  temps  díctics   es  defineixen  respecte  a  l’ara  de  l’enunciació:  present 

(indica simultaneïtat  amb el moment enunciatiu),  pretèrit  perfet  i indefinit 
(indiquen anterioritat  al  moment  enunciatiu),  futur  simple  (posterioritat  al 
moment enunciatiu). 

- Els temps anafòrics   es defineixen respecte d’un temps diferent de l’ara de 
l’enunciació  (aleshores):  imperfet  (és  anafòric  de  present  ja  que  indica 
simultaneïtat respecte  a un fet passat), plusquamperfet (és anafòric de passat 
ja que indica anterioritat respecte d’un fet passat), condicional (anafòric de 
futur ja que indica posterioritat respecte d’un fet passat).

• Mecanismes  de  cohesió  lèxica:   la  cohesió  lèxica  és  un  mecanisme  de 
referència basat en el significat. Els sinònims, hiperònims, hipònims, antònims, el 
camp lèxic i semàntic, donen compte de la cohesió lèxica. 

 
• Connectors: són les paraules  o locucions  que marquen la relació  entre  les 
idees d’un text. Els connectors d’ordenació i de tipus lògic són característics dels 
textos expositius.

• Recursos  per  aclarir  la  informació: l’aposició  (explicació  que  va  entre 
comes),  l’exemplificació (il·lustra una idea amb dades concretes), les oracions de 
relatiu  explicatives  i  especificatives,  les  reformulacions  (  tornar  a dir  d’una altra 
manera el mateix concepte o idea. Introduïdes per connectors de reformulació: és a  
dir,  en  altres  paraules...),  les  notes  a  peu  de  pàgina  (aclareixen,  puntualitzen  o 
amplien la informació del text), els parèntesis explicatius.

• Recursos per condensar la informació: la nominalització (organitza en un 
sol  enunciat  el  que  hauria  d’estar  en  dos  enunciats  successius,  suposa  una 
condensació informativa i implica canvis lingüístics).

• Elements  paralingüístics  caracteritzadors  del  text  expositiu. Tenen  la 
funció d’ordenar i jerarquitzar la informació: guions, signes de puntuació,  tipus de 
lletra, nombres, punts i lletres d’esquema...

• Els signes de puntuació: poden realitzar dues funcions: estructurar el text o 
connectar les oracions.

• Ordre  i  construcció  de  la  frase: Oracions  simples,  coordinades  i 
subordinades (causals, consecutives i finals).

• Estil del text:
- Estil  cohesionat  :  és  l’estil  d’un  text  que  té  oracions  llargues  i  una  sintaxi 
complexa i articulada. Poden resultar difícil de llegir per la densitat informativa.



- Estil  segmentat  :  és  l’estil  d’un text  constituït  per  oracions  breu,  de  sintaxi 
simple. Fa  els textos més clars, però és un estil que pot resultar monòton.

C) VALORACIÓ PERSONAL
• Opinió raonada sobre el contingut del text.
• Relacionar el tema amb la realitat immediat, amb informació teòrica, originalitat...
• Conclusió.
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