
EL TEXT ARGUMENTATIU 
  
 
El text argumentatiu no ens comunica una notícia sinó que ens transmet una opinió, la 
qual ens arriba defensada per una sèrie d’arguments que li donen suport. Aquesta mena 
de textos intenta convèncer-nos i acostuma a tractar algun tema polèmic, naturalment, i 
pretén decantar el nostre parer a favor de les opinions que l’autor hi expressa. 
 
La seva estructura bàsica consta de tres parts: 
 
Introducció, és la part que situa, enuncia un tema i dóna l’opinió a favor o en contra de 
l’emissor respecte al tema. 
 
Motius o arguments, on s’exposen els fets. Per cada fet presentat, es desenvolupa un 
argument principal i d’altres de secundaris o de suport, si és el cas. 
 
Conclusió, apartat que recull la idea principal (tesi) del qui parla a favor o en contra del 
tema, és la síntesi dels continguts i pot ser només argumental o també retòrica. 
S’expressa habitualment en l’últim paràgraf. 
 
 
En el text argumentatiu l’emissor està normalment implicat en el missatge del text. Això 
es pot mostrar mitjançant l’ús de la primera persona. Per introduir els diferents 
arguments s’usen els ordinals o altres marques d’ordre, com en primer lloc, d’una 
banda,  per començar, d’altra banda, finalment, per acabar, etc. 
 
El seu llenguatge és elaborat i fa servir recursos lingüístics que atreguin i convencin el 
receptor, com són l’ús d’un vocabulari especial i de figures retòriques. Les figures 
retòriques que més utilitza són les que es basen en la repetició, el contrast i la implicació 
del receptor. 
 
Per expressar l’oposició podem usar: oracions introduïdes per nexes com però, sinó, 
tanmateix, encara que, malgrat que, etc., noms precedits de locucions com malgrat, 
a pesar de, tot i, etc... i verbs que indiquen oposició com oposar-se, dissentir, etc. 
 
Per expressar la causa, podem usar: oracions introduïdes per nexes causals com perquè, 
ja que, puix, etc, noms introduïts per locucions com amb motiu de, a causa de, 
gràcies a, etc., i verbs que indiquen causa com causar, fer, originar, ocasionar, etc. 
 
Per expressar la conseqüència, podem usar: oracions introduïdes per nexes consecutius 
com doncs, per tant, així, etc., o noms encapçalats per locucions com en conclusió, en 
conseqüència,conseqüentment, etc.  
 
Per fer una contraargumentació cal analitzar el text, tenint en compte: el receptor a qui 
s’adreça el que argumenta, els arguments que fa servir, les premisses de què parteix, 
l’estructura dels arguments, el seu propòsit i les seves estratègies. A l’hora de construir 
els contraarguments, cal valorar: els caràcter i circumstàncies del receptor, els 
contraarguments més idonis per a les seves premisses, els possibles dubtes del 
contrincant, les respostes a aquests dubtes, el nostre propòsit general en relació a aquest 
receptor concret i les estratègies més adequades de cara a aquest propòsit. 



 
Els recursos lingüístics 
 
 
Alguns dels principals recursos lingüístics utilitzats en les diferents classes de textos 
argumentatius són: 
 
. La utilització de la ironia. De vegades alguns arguments són reforçats per frases o 
expressions iròniques.  
 
. Contar un relat. En alguns casos, quan volem convèncer algú, abans preparem el seu 
estat d’ànim per tal de predisposar-lo favorablement respecte d’allò que li volem 
exposar. Una manera d’aconseguir-ho és relatant alguns fets colpidors que es relacionen 
directament amb les opinions que volem defensar.  
 
. La utilització de la repetició, és a dir, de la insistència i del bombardeig d’arguments.  
 
. Posar de manifest determinats valors. Per exemple, quan es fa al·lusió a valors com la 
solidaritat i la llibertat per defensar determinades opinions a favor dels drets humans, 
etc.  
 
. L’argument d’autoritat. Quan l’emissor es recolza en els seus coneixements respecte 
del tema a què es refereix, o bé, en el seu estatus social.  
 
Les qüestions retòriques   
 
Ens referim als jocs de paraules, als recursos gràfics i al recurs que anomenem la 
interrogació retòrica, que consisteix a formular una pregunta de la qual no s’espera 
obtenir resposta i que serveix, com en el cas dels altres recursos retòrics, per centrar 
l’atenció i l'interés del receptor cap a allò que exposa l’emissor.  
 
Mostra d’un article argumentatiu, on es mostren les parts diferenciades d’aquest text:  
 
Introducció  
L’Institut Català de Tecnologia ha informat de l’augment del nombre de persones que 
utilitzen Internet per comprar productes. És evident que el mitjà informàtic permet estalviar 
temps en moltes activitats diàries, a més d’evitar desplaçaments.  
Desenvolupament  
D’una banda, són moltes les activitats que es poden organitzar virtualment: des de fer una 
senzilla compra fins a realitzar complicades transferències bancàries, passant per reservar 
un bitllet d’avió o comprar una entrada per al teatre.  
D’altra banda, més enllà de la comoditat evident que suposa aquest avenç tecnològic i 
l’estalvi de temps, desplaçaments i diners, no hem d’oblidar que al cap i a la fi un ordinador 
està substituint el treball que hauria de fer una o diverses persones. En conseqüència, aquest 
canvi d’hàbits ens acabarà fent perdre el plaer del dia en família que ens proporciona anar a 
fer la compra el dissabte o poder parlar amb la noia de l’agència de viatges, que sempre ens 
recomana la millor opció.  
Conclusió  
Per tant, considero que si aquest recurs no es gestiona de forma adequada, podria portar a 
una notable disminució en les relacions humanes directes 


