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«Tot el que està fet amb paraules es pot desfer amb paraules»
(Plantin 1996: 7)

Hem guanyat nosaltres

Els esquemes argumentatius en els editorials catalans sobre les eleccions del 27S

Abstract

Paraules clau: Esquemes argumentatius, editorials de diari, pragmadialèctica,  
argumentació

Una de les teories contemporànies de l'argumentació més dinàmiques és la pragmadialèctica, 
que conjuga una dimensió normativa (com ha de ser una discussió crítica raonable) i una de 
descriptiva (anàlisi i avaluació d'actuacions reals). Concretament, la seva proposta analítica 
consta  d'unes  etapes  dialèctiques,  unes  normes  per  a  la  interacció, unes  estructures 
argumentatives, una tipologia d'esquemes argumentatius i unes regles per a l'argumentació 
ideal,  la  infracció  de  les  quals  equival  a  les  fal·làcies.  Des  del  marc  teòric  de  la 
pragmadialèctica,  aquest treball  analitza els  esquemes argumentatius d'un corpus de tretze 
textos del mateix gènere i tema: aquells editorials dels diaris Ara, El Punt Avui, El Periódico, 
La Vanguardia i VilaWeb del període comprès entre el 28 de setembre de 2015 i el 4 d'octubre 
de 2015 que tracten dels resultats de les eleccions catalanes del 27 de setembre. El treball 
n'analitza  alguns  aspectes  discursius  rellevants,  quins  tipus  i  subtipus  d'esquemes 
argumentatius hi predominen i en quines fal·làcies o vulneracions de les regles de la bona 
argumentació incorren. A partir d'aquestes anàlisis, es conclou quins són els tipus i subtipus 
d'esquemes argumentatius predominants en els editorials de la mostra, quines fal·làcies hi són 
més  habituals,  quins  aspectes  discursius  en  són  característics  i  quines  correlacions 
significatives hi ha entre aspectes discursius, esquemes argumentatius i fal·làcies.
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1. Presentació

Hem guanyat. Hemos ganado. We have won. Nous avons gagné. «Hem guanyat nosaltres»: la 
nit del 27 de setembre, aquestes paraules les van dir Artur Mas i Inés Arrimadas, Miquel Iceta 
i Antonio Baños, Jordi Sànchez i Josep Ramon Bosch. Semblantment, els editorials catalans 
de l'endemà van proclamar resultats ben discordants: l'independentisme havia obtingut «la 
majoria absoluta» (Ara), una «victòria aclaparadora» (El Punt Avui), havia quedat «molt lluny 
de la majoria absoluta» (El Periódico) i no havia aconseguit «la majoria absoluta en vots» (La 
Vanguardia),  i  això que «la  majoria dels catalans  han votat  a favor de la independència» 
(VilaWeb). Per més que aquest tipus de discrepància interpretativa no sigui cap novetat, no 
deixa de ser sorprenent. Sembla que, almenys en política, es pot sostenir A o no A sobre un 
mateix  objecte,  que  se'n  pot  predicar  una  cosa  o  la  contrària  amb  certa  plausibilitat.  I,  
tanmateix,  és qualsevol asseveració acceptable? Aquest no és el  camp de la comprovació 
empírica, en què una proposició es pugui falsar experimentalment, ni el de la deducció lògica, 
en  què  es  pugui  demostrar  sil·logísticament,  sinó  el  de  l'opinió.  Tot  i  que  una  mínima 
correspondència amb la realitat i cert rigor lògic hi han de ser presents, una opinió adquireix 
acceptabilitat per mitjà de l'argumentació, entesa com una transferència d'acceptabilitat d'una 
proposició  (argument)  a  una  altra  (opinió)  amb  la  qual  manté  alguna  connexió.  Aquesta 
estructura  de  transferència  és  el  que  en  teoria  de  l'argumentació  s'anomena  esquema 
argumentatiu.  El  present  treball  tracta  dels  esquemes argumentatius  d'un corpus de tretze 
editorials de diari catalans de la primera setmana després de les eleccions autonòmiques del 
27 de setembre de 2015 aplegats amb un criteri temàtic: la interpretació i la gestió política 
dels resultats de la votació.

1.1. Marc teòric, objectius i hipòtesis

El  treball  s'inscriu  en  el  marc  teòric de  la  denominada  pragmadialèctica,  una  teoria 
contemporània de l'argumentació impulsada pels professors holandesos Frans Van Eemeren i 
Rob Grootendorst. La pragmadialèctica es caracteritza per la seva adscripció, dins el camp de 
les  teories  de  l'argumentació,  a  la  línia  dialèctica,  que  concep  l'argumentació  com  una 
discussió  crítica  orientada  a  resoldre  una  diferència  d'opinió;  per  la  consideració  de 
l'argumentació com un procés (la interacció) i com un producte (el text); i pel fet de contenir 
una  dimensió  descriptiva  (empírica)  i  una  de  normativa  (prescriptiva).  Concretament,  el 
treball  adopta  i  aplica  tres  conceptes  nuclears  de  la  pragmadialèctica:  les  regles  de 
l'argumentació ideal, que són alhora, a contrario sensu, el repertori de fal·làcies; la tipologia 
de dos tipus d'esquemes argumentatius de Hitchcock i Wagermans (per indici i per similitud), 
revisió de l'original de tres tipus; i, finalment, la classificació dels subesquemes, que són el 
nivell categorial més productiu per a l'anàlisi de la transferència d'acceptabilitat.
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Les preguntes que aquest treball pretén respondre són les següents:  Quins tipus i subtipus 
d'esquemes argumentatius predominen en els editorials de la mostra? Hi ha una explicació 
d'aquest predomini? En quines fal·làcies incorren més sovint? Per què? Hi ha correlacions 
significatives entre els diferents paràmetres analitzats? La pragmadialèctica és una eina útil 
per abordar produccions lingüístiques reals i rellevants? Per tant, les  hipòtesis que orienten 
aquest estudi són:

 Hi ha un tipus d'esquema argumentatiu característic dels editorials de diari.

 Hi ha un (o més d'un) tipus de subesquema argumentatiu característic dels editorials de 

diari.

 Hi ha alguns tipus de fal·làcies especialment habituals en els editorials de diari.

 Hi ha correlacions significatives entre alguns paràmetres analitzats.

El treball consta de dues parts principals: exposició teòrica i discussió dels resultats. En la 
primera  part,  s'exposa  sintèticament  l'origen,  el  desenvolupament  i  el  contingut  de  les 
principals teories de l'argumentació, des dels sofistes fins a la nova retòrica, i es dibuixa la  
panoràmica  de  les  perspectives  contemporànies  que  hi  concorren;  a  partir  d'aquest  mapa 
s'incardina la pragmadialèctica i se'n desenvolupen especialment els tres conceptes centrals 
que articularan les anàlisis del corpus: regles de l'argumentació, tipus d'esquemes i subtipus 
d'esquemes. En la segona part, s'especifica l'adaptació de la metodologia pragmadialèctica que 
s'ha seguit, es discuteixen els resultats obtinguts, es valora la virtut de la pragmadialèctica per 
a l'anàlisi de produccions argumentatives reals i s'ofereix l'anàlisi comentada d'un dels textos a 
mode d'exemple. A banda, el treball té cinc annexos: la presentació global dels resultats, les 
anàlisis individuals de cada text del corpus, els tretze editorials del corpus, les dades sobre la 
difusió dels mitjans i un esquema argumental del conjunt del treball.

1.2. El corpus

El corpus textual del  treball  és un aplec de tretze editorials  de diari  amb unitat  temàtica, 
temporal i  nacional.  Concretament,  són els  editorials de cinc diaris  catalans que tractaven 
sobre els resultats electorals durant la primera setmana després de les eleccions autonòmiques 
del 27 de setembre de 2015 (del 28 de setembre al 4 d'octubre). Els diaris seleccionats són 
l'Ara, El Punt Avui, El Periódico, La Vanguardia i VilaWeb. Els criteris de la tria han estat els 
següents:  diaris  catalans  (editats  a  Catalunya);  d'abast  català  (i  no  únicament  comarcal); 
editats en llengua catalana, encara que aquesta no sigui la llengua original del text sinó una 
traducció; i diaris de més difusió (§ 8.3). Pel que fa a la inclusió de VilaWeb, s'ha tingut en 
compte que és el mitjà degà dels Països Catalans en l'àmbit digital, amb més de vint anys de 
presència ininterrompuda a Internet, i que compta amb un editorial de referència per tradició i 
personalitat. Quant a l'elecció temàtica, s'han seleccionat els editorials que feien referència als 
resultats de les eleccions tenint en compte dos eixos: qui n'ha estat el guanyador i com se n'ha 
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d'administrar el resultat. Així, i amb la voluntat d'obtenir una unitat temàtica que possibilités 
contrastar  opinions  i  arguments,  s'han  deixat  de  banda  dos  textos  que  feien  referència  a 
aspectes diferents de les eleccions: el d'El Periódico del 4 d'octubre, que tractava sobre les 
prioritats del pròxim govern, i el de VilaWeb del 2 d'octubre, sobre les irregularitats en el vot 
electrònic. Al final, doncs, els editorials que conformen el corpus són aquests tretze:

Ara, 28-9
Ara, 29-9
Ara, 4-10

El Punt Avui, 28-9
El Punt Avui, 29-9
El Punt Avui, 2-10

El Periódico, 28-9
El Periódico, 29-9

La Vanguardia, 28-9
La Vanguardia, 29-9

VilaWeb, 28-9
VilaWeb, 29-9
VilaWeb, 1-10

L'elecció del tema obeeix a la rellevància social, política i mediàtica de les eleccions del 27S. 
A més a més, la interpretació dels resultats electorals és recurrentment un cas paroxístic de 
discrepància perquè l'objecte de la controvèrsia, com que és quantitatiu (un nombre, en última 
instància),  podria semblar ben poc susceptible de dissensió. Aquesta paradoxa d'un marge 
valoratiu  tan ample per a una realitat  tan estreta el  converteix en un tema privilegiat  per 
esmolar l'enginy argumentatiu i fregar, de vegades amb grinyols, els límits de la plausibilitat.

L'elecció del gènere obeeix al fet que els editorials de diari són un cas prototípic de discurs 
argumentatiu, entès com aquell que té la finalitat de convèncer, i a la indubtable incidència 
social que tenen.  L'editorial és un article periodístic sense firma que explica i valora un fet 
destacat de l'actualitat i  que reflecteix la postura ideològica de cada diari.  D'acord amb la 
caracterització que en fa Hernando Cuadrado a Lengua y estilo del editorial (2001: 280-287), 
té les característiques següents:

Emissor: No està signat i reflecteix la ideologia del diari. Encara que és anònim, sol anar al 
costat dels noms i els càrrecs de l'equip directiu de la publicació, de manera que en certa 
forma aquests  se'n responsabilitzen.  El  cas  de  VilaWeb és  completament  excepcional:  són 
editorials firmats pel director, Vicent Partal, redactats sovint en primera persona del singular i 
fins i tot amb referències i anècdotes personals.

Receptor: En principi, té un receptor universal, tot i que a la pràctica se sol dirigir als lectors 
d'un espectre  ideològic determinat,  més o menys ampli,  que és  afí  a  la  línia  del  diari.  A 
vegades, es pot adreçar a un receptor concret, com a un govern o a algun sector de la societat. 

Estructura:  Combina el discurs  expositiu i l'argumentatiu: informa d'uns fets i els valora. 
Segons  la  caracterització  d'Hernando,  sol  contenir  tres  parts:  exposició  de  la  notícia; 
interpretació, opinió o, fins i tot, crida a l'acció; i recapitulació i reiteració de l'opinió i els  
arguments.  Val  a  dir,  però,  que  la  majoria  dels  textos  del  corpus  no  s'ajusten  a  aquesta 
estructura estàndard: a vegades la part expositiva és omesa, ja que les dades són sobreenteses, 
i  la tercera part  (recapitulació i  reiteració) sovint no hi és o és indestriable de la segona. 
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Aquesta estructura tripartida, doncs, cal entendre-la de manera prototípica i no analítica. En 
alguns editorials, el títol s'acompanya de subtítol (Ara) i en d'altres, no (El Punt Avui, El  
Periódico, La Vanguardia, VilaWeb).

Intenció: És un element preferent de la secció d'opinió del diari, que sol encapçalar. Per tant, 
com a discurs argumentatiu, vol convèncer el lector o convidar-lo a la reflexió sobre un tema. 
Més concretament, té quatre funcions: explicar els fets, donar-ne antecedents, predir el futur i 
formular judicis.  Així doncs, destaca algun fet  de l'actualitat,  el  relaciona amb el context, 
n'anticipa l'evolució i en fa una valoració.

Aspectes lingüístics: Com a consciència i veu institucional del diari, se sol caracteritzar per 
un to contingut i seriós, i per la claredat, la concisió i la brevetat, per tal que el lector pugui 
entendré bé la posició del mitjà. Té un estil culte i de vegades ampul·lós.

Nombre i periodicitat:  No hi ha un criteri fix pel que fa al nombre d'editorials que ha de 
publicar cada dia un diari. Generalment, entre un i tres, tot i que alguns mitjans minoritaris no 
en publiquen cap. En el cas dels diaris del corpus, l'Ara, El Punt Avui i VilaWeb en publiquen 
un  de  sol;  i  El  Periódico i  La  Vanguardia en  general  en  publiquen  dos  —en  els  casos 
excepcionals en què només n'hi ha un, cal suposar que l'empresa concedeix a aquell tema una 
importància especial (és el cas, en el corpus, del dia 28 al diari del Grupo Zeta i dels dies 28, 
29 i 30 al del Grup Godó). Tots els diaris del corpus publiquen editorial cada dia, sia feiner o 
festiu, excepte el de Partal, Maresma & Associats, que només ho fa de dilluns a divendres.

Tipologia:  Cuadrado proposa  una  classificació  dels  editorials  en  tres  estils:  polèmic,  que 
tracta  de  rebatre  les  posicions  contràries  d'un  autor  o  un  sector  i  de  convèncer  el  lector 
mitjançant  l'argumentació;  interpretatiu,  que  examina detalladament  el  fets  per  tal  que  el 
lector pugui entendre l'opinió del diari;  i  objectiu,  semblant a l'interpretatiu però que se'n 
diferencia  perquè l'opinió es  presenta de manera poc concloent.  Aquesta  tipologia és  una 
adaptació dels tres gèneres de la retòrica d'Aristòtil (judicial, deliberatiu i demostratiu) i no és 
gaire operativa per a la categorització de les produccions editorials actuals. Per això, resulta 
més productiva la classificació que proposa Miguel Alcíbar Cuello (2015: 227-228), basada 
en  la  fonamentació  de  l'argumentació.  D'acord  amb  aquesta  proposta,  hi  ha  dos  tipus 
d'editorials: AS i no-AS. Els editorials AS recolzen l'argumentació en l'anàlisi ponderada de la 
situació,  és  a  dir,  dels  antecedents  (causes,  exemples  històrics,  dades  estadístiques  o 
sociològiques, etc.) i dels conseqüents (efectes previsibles, projeccions, prospectives, etc.); els 
editorials no-AS, en canvi, recolzen l'argumentació en creences tàcites, sistemes de valors o 
en una retòrica efectista de les emocions1.

1 Alcíbar subdivideix aquests dos tipus en vuit subtipus diferents. Els editorials AS poden ser de cinc classes  
diferents, classificades en una escala de menys a més expressivitat, i els editorials no-AS poden ser de tres  
classes. A més a més, proposa unes possibilitats i unes restriccions a la hibridació entre subtipus. 
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2. La teoria de l'argumentació

Les teories de l'argumentació són conjunts integrats de conceptes, mètodes i criteris orientats 
a  la  identificació,  la  construcció,  l'anàlisi  i  l'avaluació  d'arguments  o  de  discursos 
argumentatius.  Encara  que  aquesta  especificitat  ho  pugui  fer  pensar,  la  teoria  de 
l'argumentació no és pas un camp d'estudi nou, ja que està estretament relacionada amb un 
context molt concret. Tant l'origen mític de la retòrica, amb les proeses dialèctiques de l'hàbil 
Còrax a la Siracusa del s.  IV AC, com  l'aparició de la primera literatura científica sobre la 
matèria a l'Atenes del segle següent, són prou eloqüents sobre les causes del naixement de la 
disciplina:  aparegué  quan  les  condicions  socials  afavoriren  la  resolució  de  les  disputes 
mitjançant  la  discussió  en  detriment  de  la  violència.  En  efecte,  quan  calgué  destresa 
persuasiva  o  capacitat  de  convenciment  per  resoldre  satisfactòriament  un  contenciós,  de 
seguida aparegueren els primers experts en aquest art: els sofistes. En certa manera, doncs, 
l'interès  per  l'argumentació  és  un  efecte  i  alhora  un  símptoma  de  civilització.  Aquestes 
circumstàncies  fundacionals  de  la  disciplina  n'il·luminen  les  virtuts,  però  també  deixen 
entreveure l'ombra que l'ha empaitat al llarg del temps: l'objecció platònica de manipulació, 
tergiversació,  persuasió  al  marge  de  la  veritat  —l'alternativa,  però,  cal  recordar-ho,  és  la 
força...

Així doncs, la primera teoria de l'argumentació nasqué com a retòrica, entesa com l'art de la  
persuasió per mitjà de la paraula (i més enllà de la paraula, en realitat, ja que la retòrica inclou 
tots els recursos comunicatius i expressius a l'abast d'un proponent). El primer àmbit en què es 
desenvolupà fou el judicial, i aviat passà al de la filosofia, amb què a un conjunt de tècniques i 
estratègies discursives s'hi afegí el caràcter teorètic: la relació de l'argumentació amb la veritat 
i amb la realitat. D'una banda, hi ha la coneguda oposició de Plató als sofistes per tal com la 
retòrica no s'avalua en termes de contingut de veritat; de l'altra, la contribució d'Aristòtil, que 
amb múltiples talls epistemològics estableix una divisió entre disciplines que li permet separar 
qüestions ontològiques, epistemològiques i metodològiques i, per tant, analitzar i sistematitzar 
estratègies cognoscitives i argumentatives com un camp autònom, al marge tant de l'estatut de 
veritat  de  les  proposicions  com de  l'eficàcia  persuasiva.  Amb Aristòtil,  doncs,  l'estudi  de 
l'argumentació,  damunt la retòrica,  incorpora la lògica i  certa  pragmàtica o dialèctica (els 
tòpics), amb què fonamenta les bases de tota la tradició posterior. Així, en l'època romana es 
compongueren grans adaptacions i reelaboracions de la retòrica aristotèlica: De Inventione, de 
Ciceró,  i  la  Rhetorica  ad  Herennium,  de  Cornifici,  del  s.  I aC,  i  el  compendi  Institutio  
Oratoria, de Quintilià, del s. I dC. Aquests tractats, orientats sobretot a l'àmbit judicial i amb 
un èmfasi especial en l'oratòria, foren el llegat que heretaren l'Edat Mitjana i l'Humanisme.

La tradició grecoromana i els estudis medievals anaren sedimentant la retòrica, fins que arribà 
a constituir un corpus complet i sistemàtic. Aquesta summa retòrica consisteix, sobretot, en 
tipologies dels gèneres argumentatius, de les parts del discurs i de les figures del discurs. Pel 
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que fa als gèneres, distingeix entre demostratiu, deliberatiu i judicial. El gènere demostratiu és 
el destinat a l'elogi o el blasme d'una persona, el deliberatiu a la persuasió i el judicial a la  
defensa  o l'acusació.  Quant  a  les  parts  del  discurs,  la  retòrica  clàssica  n'estableix  quatre, 
d'inspiració clarament judicial:

 L'exordium és  la  presentació  de  l'argument  i  pretén  predisposar  favorablement 

l'interlocutor.

 La narratio és l'exposició dels fets. Consta de  digressio (desviació optativa a temes 

secundaris), propositio (al·legació dels fets, que pot ser reiterativa de l'exordium o de 
l'argumentatio) i partitio (enumeració dels punts que s'han de tractar).

 L'argumentatio consta  de  la  confirmatio (al·legació  de  les  proves)  i  la  refutatio 

(refutació de les proves de l'altra part).  La retòrica clàssica distingeix dos tipus de 
proves,  tant  per  a  la  demostració com per a  la  refutació:  no tècniques  (arguments 
externs a l'art retòric: jurisprudència, autoritats, rumors...) i tècniques (produïdes per 
l'art retòric). Les proves tècniques poden ser de fet (signa, que al seu torn poden ser 
incontrovertibles o conjecturals), per inducció (exempla: generalització a partir d'un 
cas particular) o per deducció (argumenta: raonament deductiu a partir de premisses i 
idees generals o topoi). 

 La peroratio consta d'una recapitulació que recull els arguments i les propostes i d'una 

apel·lació als afectes, sia a la indignació o a la compassió. 

Cada etapa presenta especificitats segons el gènere i és objecte d'un seguit de prescripcions 
estilístiques  (brevetat,  versemblança,  claredat...)  i  de  classificacions  analítiques  (tipus  de 
proves, de fets, d'audiències...). A banda de les parts del discurs, la retòrica clàssica també 
comprèn  els  passos  previs  a  la  producció  material  del  discurs  (concepció  i  planificació: 
intellectio,  inventio i  dispositio) i els passos posteriors, orientats a reproduir-lo (estratègies 
mnemotècniques i oratòries: memoria i actio). (Mortara 2000: 57-103.)

Del Renaixement ençà, el prestigi creixent de la ciència i, després, el culte romàntic de la 
individualitat i l'originalitat anaren bandejant la retòrica, fins al punt que la paraula adquirí 
connotacions  despectives  que  encara  perduren  en  el  llenguatge  popular:  encarcarament, 
buidor, pedanteria, degeneració de l'estil i fins malvolença. Les últimes quatre accepcions de 
la veu  retòrica del DIEC2 són prou eloqüents en aquest sentit:  «Artificiós, formulari, sense 
sinceritat, sense contingut»; «Manera de parlar o d’escriure ampul·losa i buida»; «Abundància 
de paraules, sobretot quan són fora de lloc o enganyadores»; «Raons que no són del cas. No 
em vinguis amb retòriques!». En aquest context de decadència i desprestigi, la publicació el 
1958 del  Traité de l'argumentation: la nouvelle rhetórique, de Perelman i Olbrechts-Tyteca, 
suposà  una  rehabilitació  de  la  retòrica  clàssica  i  una  contribució  fonamental  a  la  teoria 
contemporània de l'argumentació. És la nova retòrica.
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La nova retòrica entronca amb la tradició i l'actualitza sense trencar-hi. Allunya la disciplina 
de la preeminència de l'elocució i de la hipertròfia estilística que la circumscrivia a un conjunt 
de figures ornamentals i efectistes i, per contra, l'acosta a una nova teoria de l'argumentació. 
Perelman i Olbrechts-Tyteca confeccionen una nova tipologia dels esquemes argumentatius, 
força emparentada amb la clàssica: una classificació dels arguments segons el vincle en què es 
basa la inferència, entesa com la connexió lògica que permet passar de les premisses a la 
conclusió.  D'un  banda,  hi  ha  els  arguments  per  dissociació,  que  qüestionen  les  relacions 
acceptades mitjançant la introducció d'una distinció per conciliar una incompatibilitat o per 
discriminar  elements  considerats  una  unitat;  de  l'altra,  els  arguments  per  associació,  que 
poden ser  quasilògics, basats en l'estructura de la realitat o destinats a fonamentar l'estructura 
de la realitat. Els arguments quasilògics són formalment semblants als raonaments lògics o 
matemàtics,  i  es  basen  en  les  relacions  de  contradicció,  identitat,  transitivitat,  inclusió 
(part/tot),  igualtat  i  freqüència;  els  arguments  basats en l'estructura de la  realitat  recolzen 
sobre relacions de successió i coexistència; finalment, els arguments orientats a fonamentar 
l'estructura de la realitat recorren al cas particular (mitjançant l'exemple, la il·lustració o el 
model) o a l'analogia (a través de l'analogia o de la metàfora). Van Eemeren i Grootendorst fan 
notar el paral·lelisme entre aquests arguments d'associació de la nova retòrica i els esquemes 
argumentatius tècnics de la retòrica clàssica (Ven Eemeren et al. 2004: 57):

Retòrica clàssica (proves tècniques) Nova retòrica (arguments per associació)

per deducció quasilògics

de fet basats en l'estructura de la realitat

per inducció destinats a fonamentar l'estructura de la realitat

Actualment,  en  el  panorama  contemporani  dels  estudis  de  l'argumentació  hi  concorren, 
algunes vegades en confluència i d'altres en competència, diverses perspectives, de manera 
que no existeix una teoria sistemàtica, completa i única. Vega considera que les principals 
línies de recerca són tres (Vega 2012: 60-64), segons la dimensió de l'argumentació en què 
focalitzen  l'atenció:  la  lògica,  la  dialèctica  i  la  retòrica.  La  perspectiva  lògica  aborda 
l'argumentació com a producte, com un objecte textual autònom, i n'avalua la consistència 
d'acord amb unes regles universals abstractes de tipus logicodedeuctiu; és l'enfocament de la 
lògica informal i la filosofia analítica. La perspectiva dialèctica concep l'argumentació com un 
procés, la confrontació de dos punts de vista divergents, que cal resoldre d'acord amb unes 
regles  acceptades  i  que  s'avalua  precisament  segons  el  compliment  d'aquestes  regles;  la 
pragmadialèctica és la teoria principal d'aquest paradigma. Finalment, la perspectiva retòrica 
considera  l'argumentació  com  un  mecanisme  per  aconseguir  l'adhesió  d'una  audiència  i 
s'avalua únicament en termes d'èxit de l'efecte persuasiu; la nova retòrica és l'actualització 
d'aquest enfocament. La primera perspectiva és de caire monològic i entén l'argumentació 
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com un producte (l'argument); les altres dues, en canvi, són dialògiques (tot i que l'oponent 
pot ser implícit) i conceben l'argumentació com un procés. Cadascuna és hereva d'una de les 
diferents branques de la filosofia d'Aristòtil orientades al discurs: analítica, tòpica i retòrica. 
En la taula següent es representen les tres perspectives i els trets que les diferencien:

Focus Model Objectiu
Condicions

d'èxit
Teories

o disciplines

Lògica
Argument
(producte)

Demostració 
lògica

Demostració de la 
consistència d'un 
argument

Consistència 
lògica

Lògica informal

Dialèctica
Intercanvi 
regulat
(procés)

Debat 
raonable

Resolució d'una 
diferència d'opinió

Respecte de les 
regles acordades

Pragmadialèctica

Retòrica
Acte de 
comunicació
(procés)

Discurs 
persuasiu

Persuasió del 
destinatari

Induir creences o 
impel·lir a accions

Nova retòrica

Des de la pragmadialèctica, Van Eemeren i Grootendorst (2004: 9-42) fan una síntesi diferent 
de  la  varietat  d'aproximacions  a  l'argumentació  que  els  serveix  per  incardinar-hi  la  seva 
proposta.  Sostenen  que,  de  manera  general,  hi  ha  dos  grans  enfocaments:  el  formalista  i 
l'empirista.  L'enfocament  formalista  és el  de la lògica,  planteja models normatius  ideals i 
abstractes i treballa amb arguments formalitzats, al marge de les actuacions argumentatives 
reals;  en  canvi,  l'enfocament  empirista  es  basa  en  l'anàlisi  del  discurs,  sia  des  d'una 
perspectiva sociològica o des d'una de lingüística, i tendeix a produir un discurs descriptivista. 
En aquesta dicotomia, la pragmadialèctica proposa una síntesi, una pragmàtica normativa, que 
integri estandardització i observació, models ideals i pràctiques reals, l'ideal abstracte de què 
és una argumentació correcta i la realitat argumentativa.

3. La pragmadialèctica

3.1 La teoria estàndard

La pragmadialèctica és un projecte d'estudi de l'argumentació i els discursos argumentatius 
desenvolupat  per  Frans  van Eemeren i  Rob Grootendorst  i  diversos  deixebles  seus  de  la 
Universiteit van Amsterdam dels anys vuitanta dels segle passat ençà.2 Si bé d'antuvi caldria 
incloure-la en la perspectiva dialèctica, pretén integrar també una dimensió normativa que 

2 Per fer una presentació general de la teoria, i si no s'indica cap altra referència, se segueixen Van Eemeren,  

Gootendorst i Henkemans (2006) i, sobretot, Van Eemeren i Grootendorst (2011).
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permeti  disposar  d'un  criteri  d'acceptabilitat  racional.  La  definició  d'argumentació  que 
proposen conté la majoria dels elements que caracteritzen la teoria i pot servir de punt de 
partida per presentar-la:

Argumentation is a verbal, social, and rational activity aimed at convincing a reasonable 
critic  of  the  acceptability  of  a  standpoint  by  putting  forward  a constellation  of 
propositions justifying or refuting the proposition expressed in the standpoint.

(Van Eemeren i Grootendorst 2004: 1)

D'entrada, aquesta definició manté l'ambigüitat del terme argumentació com a procés i com a 
producte,  ja  que la  pragmadialèctica  vol  subsumir  les  dues  dimensions.  És  una  teoria  de 
l'argumentació com a procés, entroncada amb la teoria dels actes de parla, i una teoria de 
l'argumentació com a producte, emparentada amb la filosofia analítica i la lògica informal.

L'argumentació és, en primer lloc, un acte de parla: una manera de fer coses. I, com a acció, 
té uns objectius, és, en terminologia pragmàtica, un conjunt d'actes il·locutius amb què uns 
interlocutors  resolen  una  diferència  d'opinió  i  un  conjunt  d'actes  perlocutius  destinats  a 
convèncer  l'interlocutor.  L'argumentació  és,  doncs,  una  part  d'una  discussió  crítica  entre 
interlocutors que intenten resoldre una diferència d'opinió. La preceptiva pragmàtica, d'acord 
amb la proposta de Searle, divideix els actes il·locutius en assertius, directius, compromissoris 
i  declaratius.  En  aquesta  tipologia,  l'argumentació  seria  un  acte  il·locutiu  de  caràcter 
principalment assertiu o compromissari: un acte amb què un emissor expressa un punt de vista 
o es compromet a una acció. Si bé la teoria pragmadialèctica parteix d'un ideal dialògic que 
concep l'argumentació com un procés en què interactuen dues parts, aquest plantejament és un 
model ideal, analític, no un requisit empíric. Pot molt bé ser un diàleg implícit. Així doncs, la 
pragmadialèctica és un model pragmàtic perquè concep la discussió com un seguit d'actes de 
parla que s'esdevenen en una situació i un context determinats, i és un model dialèctic perquè 
pressuposa dues parts que volen resoldre una diferència d'opinió.

El propòsit de l'argumentació, convèncer, contrasta, d'una banda, amb el de demostrar i, d'una 
altra,  amb  el  de  persuadir.  L'argumentació  vol  provocar  l'acceptació  d'un  punt  de  vista 
discutible,  controvertit,  sobre  una  proposició  sobre  la  qual  és  plausible  sostenir  opinions 
diferents, fins i tot contraposades (un punt de vista positiu o un de negatiu). Al contrari que en 
els  raonaments  de  les  ciències  pures  o  formals,  com  la  lògica  o  les  matemàtiques, 
l'argumentació  no  queda  validada  en  termes  de  veritat,  de  satisfacció  d'una  mecànica 
logicodeductiva dins un sistema tancat autoreferencial. Ni tampoc no es valida en termes de 
correspondència  amb  la  realitat,  amb  un  criteri  popperià  de  falsabilitat,  com  el  discurs 
demostratiu de les ciències empíriques. La validesa de l'argumentació prové de l'adequació de 
la discussió a uns patrons pragmàtics i dialèctics (les regles de l'argumentació ideal,  § 3.2) 
acordats  entre  els  interlocutors,  encara  que sigui  implícitament.  Pel  que fa  a  l'opinió que 
suscita el desacord, la teoria estàndard (Van Eemeren et al. 2006: 25) considera que consisteix 
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en l'adscripció d'una propietat o una qualitat a les persones o coses a què es refereix, i proposa 
una classificació de quatre tipus, basada en criteris comunicatius:  descripció d'un fet,  judici, 
consell i predicció.

Per tal que la discussió tingui èxit com a procés de resolució d'una diferència d'opinió, els 
discutidors han d'acordar  i  respectar  una marc procedimental  i  substantiu  que la  delimiti. 
Respectar aquest acord és el que fa  raonables els antagonistes i el discurs. Aquest consens 
garanteix que la discussió tingui consistència logicosemàntica, honestedat i un encaix en els 
valors, les creences i el coneixement compartits de la comunitat en el marc de la qual té lloc la 
interacció. És a dir, l'adequació a uns patrons confereix a l'argumentació raonabilitat i, per 
tant, acceptabilitat  —i rebatibilitat—, no pas  veritat o demostració. Amb aquest criteri  tou 
d'acceptabilitat,  sense  universalitat  però  amb  una  certa  racionalitat,  el  convenciment  de 
l'argumentació pragmadialèctica evita el pur relativisme i també contrasta amb la persuasió de 
la retòrica, en la mesura que aquesta pretén assolir l'adhesió de l'interlocutor a una idea per 
mitjà de l'emoció, la suggestió o l'embadaliment.

La pragmadialèctica estableix una tipologia de quatre  etapes de la discussió crítica en el 
procés de resolució d'una diferència d'opinió: la confrontació, l'obertura, l'argumentació i la 
clausura. La confrontació és la constatació que hi ha una diferència d'opinió i el discerniment 
del tipus al qual s'adscriu (una opinió enfront del dubte de la contrapart o bé dues opinions 
contraposades). L'obertura consisteix en l'acotació del terreny compartit en què s'ha de dirimir 
la diferència d'opinió: creences, coneixements i valors comuns (sobre el món i sobre el mateix 
procediment dialèctic) que constitueixen una zona d'acord i que han de permetre una discussió 
reeixida. L'argumentació és l'exposició dels arguments que han de fonamentar l'opinió i, quan 
la discussió implica interacció, de les rèpliques, matisacions i contraarguments. Finalment, la 
clausura  és  l'etapa  en  què  es  dictamina  el  resultat  de  la  confrontació.  Idealment,  un  dels 
discutidors  convenç  l'altre,  tot  i  que  en  la  pràctica  aquest  és  un  desenllaç  poc  freqüent. 
Naturalment,  el  caràcter  dialèctic  d'aquestes  etapes,  que  pressuposa  la  interacció  de  dos 
interlocutors,  no  és  aplicable  directament  a  un  discurs  argumentatiu  monologat  com  els 
editorials de diari. La pragmadialèctica proposa un model abstracte, amb unes etapes ideals de 
caràcter analític, i en les actuacions lingüístiques reals sovintegen els components implícits. 
Per  això,  l'anàlisi  pragmadialèctica  sempre  implica  una  reconstrucció,  una  reconstrucció 
analítica de l'estructura profunda. Si bé les etapes de la discussió crítica de la pragmadialèctica 
semblen d'antuvi paral·leles a les parts del discurs de la retòrica que s'han tractat al punt 2, és 
un paral·lelisme enganyós, perquè les etapes de la retòrica són materialment parts del discurs, 
unitats  textuals,  i  tenen  caràcter  descriptiu  i  prescriptiu;  en  canvi,  les  etapes 
pragmadialèctiques  són  abstractes,  unitats  teòriques,  i  tenen  caràcter  analític.  En  la  taula 
següent, es representen les etapes dialèctiques, les parts del discurs segons la retòrica clàssica, 
els moviments que hi realitzen els discutidors i els diferents actes de parla a què corresponen 
d'acord amb la tipologia clàssica de Searle:
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Etapes 
dialèctiques

Etapes 
retòrica

Moviments Tipus d'actes de 
parla3

Protagonista Antagonista

confrontació exordium

Exposar un punt de 
vista

Assertius

Acceptar o rebutjar un 
punt de vista

Compromissoris

obertura narratio

Desafiar a defensar el 
punt de vista

Directius

Acceptar de defensar 
el punt de vista

Compromissoris

Acordar les premisses i les regles de la 
discussió. Decidir iniciar-la

Compromissoris

argumentació argumentatio

Sol·licitar 
l'argumentació d'un 
punt de vista

Directius

Argumentar un punt 
de vista

Assertius

Acceptar o rebutjar 
l'argumentació

Compromissoris

clausura peroratio

Acceptar o rebutjar el 
punt de vista

Compromissoris

Mantenir el punt de 
vista o retractar-se'n

Assertius

Pel que fa a l'estructura de l'argumentació, la teoria estàndard (Van Eemeren et al. 2004: 4) 
estableix que pot ser simple, amb un únic argument per sostenir o refutar l'opinió, o complexa, 
amb més d'un. En aquest segon cas, si els diversos arguments són alternatius o autònoms, 
l'argumentació és múltiple o independent; i si n'hi ha diversos però depenen els uns dels altres, 
l'argumentació  pot  ser  coordinada,  si  simplement  es  reforcen,  o  subordinada,  si  recolzen 
alguns en els altres. Aquest model ha estat revisat per Josep Besa (Besa: 23-25), que amb una 
terminologia  més  transparent  i  la  redefinició  d'alguns  conceptes  obté  una  tipologia  força 
diferent. Concretament, aquest model empra els termes  única i  múltiple per referir-se a les 

3 A banda d'aquests actes de parla prototípics, en cada etapa cada discutidor pot fer un acte declaratiu d'ús per  

aclarir, ampliar o especificar una proposició o pot fer l'acte directiu de sol·licitar un declaratiu d'ús a l'altra part.
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argumentacions amb un sol argument i més d'un respectivament, i manté el mateix criteri per 
a la divisió de les del segon tipus en independents i interdependents; ara bé, s'allunya de l'altre 
model en incorporar el concepte d'expansió per referir-se a la presència d'un nou argument per 
justificar-ne un altre, el qual actuarà d'opinió respecte de l'argument de l'expansió. L'expansió 
tant  la  pot  tenir  un  argument  d'una  argumentació  única  com  un  d'una  de  múltiple,  sia 
independent o interdependent, amb la qual cosa desapareix la distinció entre argumentació 
coordinada i subordinada. En la jerarquia taxonòmica de Besa, però, la categoria expandida /  
no  expandida és  més  inclusiva  que  la  categoria  independent/interdependent, la  qual  cosa 
comporta  certa  asimetria  entre  l'argumentació  múltiple,  en  què  s'expandeixen  les 
configuracions, i l'única, en què s'expandeixen els arguments; per aquesta raó es proposa una 
revisió del model de Besa en què l'expansió sigui sempre relativa a un argument. En la taula 
següent es poden veure la classificació estàndard de Van Eemeren i Grootendorst i la revisió 
de la de Besa contraposades:

Van Eemeren i Grootendorst Besa-Montsech

simple
única

no expandida

complexa

independent expandida

interdependent

coordinada

múltiple

independent
no expandida

expandida

subordinada interdependent
no expandida

expandida

D'altra banda, l'estructura argumentativa pot tenir un presentació progressiva o regressiva. 
Quan l'argument precedeix l'opinió (A, per tant O), és una presentació progressiva. Per contra, 
si l'argument ho és per a un punt de vista que ja ha aparegut en el discurs, es tracta d'una 
presentació regressiva (O, perquè A).  Aquesta caracterització fa referència a la dispositio i és, 
per tant, una concepte eminentment retòric.4

L'objectiu de la discussió crítica és aconseguir l'acceptació d'una opinió favorable (justificar) 
o contrària (refutar) a la proposició que suscita el desacord. L'acceptabilitat del punt de vista 
s'aconsegueix per mitjà d'esquemes argumentatius. Un esquema argumentatiu consta d'una 
opinió,  un argument  i  una regla de pas,  i  la justificació o refutació es fa per mitjà  d'una 
operació  de  transferència  d'acceptabilitat:  l'acceptabilitat  de  l'argument  és  transferida  a 
l'opinió mercès a la garantia que ofereix la regla de pas (§ 4).

4 Per a l'anàlisi de l'estructura argumental, la teoria estàndard de la pragmadialèctica empra els termes deductiva 

(per a la presentació regressiva) i  inductiva  (per a la progressiva), de caire més lògic i dialèctic, tot i que no 
corresponen necessàriament al sentit que aquests conceptes tenen en filosofia de la ciència.
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3.2 Les regles de la bona argumentació i les fal·làcies

La teoria pragmadialèctica estàndard proposa deu regles per garantir que la discussió crítica 
pugui conduir efectivament a la resolució de la diferència d'opinió. Aquestes regles integren, 
d'una banda, la dimensió dialèctica ideal (els actes de parla obligatoris, els permesos i els 
proscrits per als discutidors en cada etapa dialèctica) i, de l'altra, els factors pragmàtics que 
també  intervenen  en  una  discussió  crítica  real,  com  l'actitud  dels  discutidors,  les 
circumstàncies socials de la interacció i les relacions de poder i d'autoritat que condicionen els 
participants. Les regles són una condició necessària per resoldre una diferència d'opinió i els 
discutidors raonables han de seguir-les si realment tenen aquest propòsit i no volen incórrer en 
fal·làcies.

Una  fal·làcia consisteix  en  la  infracció  de  qualsevol  d'aquestes  deu  regles;  és  a  dir,  la 
realització  d'un  moviment  inadequat  en  una  discussió  crítica.  La  idea  de  fal·làcia  de  la 
pragmadialèctica, doncs, difereix de la concepció tradicional, segons la qual es tracta d'un 
argument que sembla vàlid però no ho és, insatisfactòria perquè té un component subjectiu 
(sembla), incompatible amb una proposta normativa, i un d'absolut (vàlid), que anatemitza 
moviments de la discussió que poden ser acceptables. La fal·làcia pragmadialèctica equival 
als moviments que no s'ajusten a l'aplicació de les regles i que, per tant, no condueixen a la 
resolució de la diferència d'opinió. Es tracta d'una concepció més àmplia, ja que abasta totes 
les etapes de la discussió i no només la d'argumentació i hi poden incórrer els dos discutidors i 
no  només  el  protagonista,  però  alhora  també  més  específica,  perquè  està  orientada 
exclusivament al procés de resolució. Per tant, una fal·làcia és qualsevol violació de qualsevol 
regla per part  de qualsevol discutidor en qualsevol  etapa de la  discussió;  és un pas o un 
moviment no constructiu, obstructiu o destructiu en el procés de resolució de la diferència 
d'opinió, i és relativa al model normatiu d'una discussió crítica establert en les deu regles.

A continuació es presenten les deu regles per a l'argumentació ideal i les fal·làcies en què 
s'incorre en  infringir-les,  segons la  teoria  pragmadialèctica estàndard  (2006:  119-149).  La 
classificació de les fal·làcies que presenten els autors no pretén ser exhaustiva, sinó més aviat 
exemplificadora,  ni  tampoc és  excloent,  ja  que  una mateixa  fal·làcia  es  pot  considerar  la 
infracció  de  diferents  regles.  La  tipologia  de  fal·làcies  inclou  variants  i  subvariants, 
s'exemplifica cada cas i, quan és possible, se'n diu el nom llatí amb què tradicionalment se les 
ha designat. També s'indica a quina etapa dialèctica afecta cada regla, perquè la infracció en 
una o altra etapa té conseqüències diferents: en la de confrontació, que no quedin clars els 
punts de vista o opinions; en la d'obertura, que no s'arribi a l'etapa de l'argumentació; en la de 
l'argumentació,  que  no  s'accepti  el  contingut  proposicional  o  la  força  justificadora  de 
l'argument; i en la de clausura, que no es pugui resoldre la diferència d'opinió.
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1. Regla de la llibertat. Els discutidors no poden impedir-se l'un a l'altre presentar opinions o 
qüestionar-les.  Cal saber  que hi ha una diferència  d'opinió i  en què consisteix.  (Etapa de 
confrontació)

Posar límits a les opinions que es poden expressar
 considerar-les sagrades: 'La unitat d'Espanya és innegociable. A partir d'aquí, podem 

parlar de l'estructura territorial'
 considerar-les tabús: 'És millor no parlar de la correlació llengua-vot: és un tema molt 

delicat'
Restringir la llibertat d'acció de l'altra part
a) pressionar-la

 l'amenaça (argumentum ad baculum): 'Reconèixer el dret d'autodeterminació podria 
neguitejar els militars...'

 apel·lació a la pietat (argumentum ad misericordiam): 'Vostès volen la independència, 
però han de pensar en les regions pobres del sud d'Espanya'

b) desacreditar-la (argumentum ad hominem)
 variant abusiva (desqualificar l'altra part): 'No valorarem la seva proposta perquè vostè 

és un mentider'
 variant  circumstancial  (qüestionar  les  motivacions  de  l'altra  part): 'CiU  vol  la 

independència per esmunyir-se de la justícia espanyola'
 variant tu quoque (assenyalar contradiccions entre les paraules i els fets de l'altra part): 

'Com ens podeu acusar de corruptes, si vosaltres teniu més imputats a les llistes?'

2. Regla de la càrrega de la prova. Els discutidors que presenten una opinió no poden negar-
se a defensar-la si se'ls hi sol·licita. Presentar una opinió comporta l'obligació de defensar-la. 
(Etapa d'obertura)

Invertir  la  càrrega  de  la  prova: 'La  independència  seria  beneficiosa  per  a  Catalunya. 
Demostrin-nos que no'
Esquivar la càrrega de la prova

 declarar l'opinió evident: 'És obvi que...', 'No es pot negar que...'
 donar una garantia personal de la seva validesa: 'Estic segur que...', 'No tinc cap dubte 

que...'
 formular-la imprecisament perquè sigui irrefutable: 'Els espanyols són essencialment 

intolerants'

3. Regla del punt de vista. Els atacs contra una opinió han de referir-se a l'opinió que hagi 
estat efectivament presentada per l'altra part. No es pot distorsionar l'opinió de l'altra part i els 
arguments hi han d'estar relacionats. (Etapa d'argumentació)

Atribuir una opinió fictícia a l'altra part (l'espantaocells)

 presentar-la emfàticament: 'Vostès diuen que la independència serà la solució de tots 
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els problemes'

 referir-se a les visions del grup al qual pertany l'altra part: 'El president de La Caixa 

diu que la independència seria ruïnosa, però les grans empreses viuen del BOE'

 crear un oponent fictici: 'Hi ha  sectors que volen la independència per imposar un 

sistema totalitari'
Distorsionar l'opinió de l'altra part (l'espantaocells)

 descontextualitzar els enunciats: 'ERC vol afavorir la immigració: va dir que volia «un 

nou  país per a tothom»'

 simplificar excessivament o exagerar: 'Vostès diuen que fer la independència és fàcil i 

ràpid'

4. Regla de la rellevància. Les opinions no es poden defensar per mitjans no argumentatius 
ni amb una argumentació que no sigui rellevant per al punt de vista. (Etapa d'argumentació)

L'argumentació  no  té  relació  amb  l'opinió  que  es  discuteix (argumentació  irrellevant  o 
ignoratio elenchi): 'Catalunya no pot independitzar-se perquè hi ha molts gihadistes'
L'opinió es defensa amb mitjans no argumentatius

 manipular  els  sentiments  de  l'audiència  (fal·làcia  patètica  o  argumentum  ad 

misericordiam): exemple a Regla 2

 ostentació de les qualitats personals o abús d'autoritat (argumentum ad verecundiam): 

'El Sr. Boix, professor de Princeton, sosté que la independència seria beneficiosa'

5. Regla de la premissa implícita. Els discutidors no poden atribuir  falsament premisses 
implícites a l'altra part ni poden ignorar la seva responsabilitat envers les pròpies. En cada 
moviment de la discussió es poden examinar críticament les parts implícites, i cada discutidor 
és responsable dels seus implícits i ha de defensar-los si hi és requerit. (Etapa d'argumentació)

Afegir una una premissa implícita que no està garantida (magnificar una premissa implícita): 
'Catalunya  no  pot  decidir  separar-se  d'Espanya,  perquè  llavors  l'Hospitalet  també  podria 
decidir separar-se de Catalunya' ('El dret d'autodeterminació no té restriccions')
Rebutjar el compromís amb una premissa implícita implicada en la defensa (negació d'una 
premissa implícita): 'Defensem que Catalunya pugui exercir el dret a decidir. Ho ha de fer junt 
amb el conjunt d'Espanya'

6. Regla del punt de partida. Les parts no poden presentar res com si fos un punt de partida 
acceptat si veritablement no ho és, ni negar falsament que ho sigui si ho és. Cal assegurar que 
el punt de partida s'usi adequadament, que sigui acordat i que les parts el reconeguin. (Etapa 
d'argumentació)

Negació falsa d'un punt de partida acceptat: 'D'acord, la democràcia és irrenunciable, però no 
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tot es pot votar'
Presentació falsa d'un punt de partida no acceptat

 usar  pressuposicions  en  els  assercions:  'CiU  no  pot  presentar  un  alcaldable  amb 

comptes a Suïssa'

 usar  pressuposicions  en  la  formulació  de  preguntes  (fal·làcia  de  les  preguntes 

múltiples):  'Quin  polític  han  imputat,  avui?'  (pressuposa  la  pregunta  'Han imputat 
algun polític, avui?')

 l'argument  sosté  el  mateix que l'opinió (raonament  circular  o  petitio  principii):  La 

independència és il·legal perquè la Constitució estableix la indissolubilitat de la unitat 
d'Espanya'

7.  Regla  de  la  validesa. Les  parts  només  poden  usar  arguments  lògicament  vàlids  (o 
susceptibles de ser-ho explicitant-ne les premisses implícites). (Etapa d'argumentació)

Considerar una condició necessària com a condició suficient

 fal·làcia de la negació de l'antecedent

 fal·làcia de l'afirmació del conseqüent

Si t'enxampen conduint borratxo (A), et retiren el carnet (B)

Sil·logisme correcte * Negació de l'antecedent * Afirmació del conseqüent

Si A, llavors B
A
Per tant, B

Si A, llavors B
no A
Per tant, no B

Si A, llavors B
B
Per tant, A

T'han enxampat conduint 
borratxo
Per tant, t'han retirat el carnet

No t'han enxampat conduint 
borratxo
* Per tant, no t'han retirat el carnet

T'han retirat el carnet
* Per tant, t'han enganxat 
conduint borratxo

Confondre les propietats de les parts i del tot

 fal·làcia de la divisió (atribuir a una part una propietat del tot): 'El Barça és el millor 

equip del món; per tant, cada jugador és el millor del món en la seva posició'

 fal·làcia de la composició (atribuir al tot una propietat de les parts): 'JxSí aplega gent 

molt brillant en diferents àmbits; per tant, JxSí és un projecte molt brillant'

8.  Regla  de  l'esquema  argumentatiu. L'opinió  no  es  pot  considerar  defensada 
concloentment si no es justifica per mitjà dels esquemes argumentatius adequats i s'apliquen 
correctament. (Etapa d'argumentació)

Utilització d'un esquema argumentatiu inadequat

 fal·làcia populista (argumentum ad populum): 'La crisi ha remès: ho diu tothom'
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 confusió de fets i judicis de valor o relació causal (argumentum ad consequentiam): 

'Mas ha de ser president; si no, la meva àvia s'enduria un disgust'
Aplicació incorrecta d'un esquema argumentatiu adequat

 fal·làcia de l'autoritat (argumentum ad verecundiam): 'La independència no convé a 

Catalunya: ho diu Vargas Llosa'

 fal·làcia  de  la  generalització  precipitada  (secundum  quid): 'L'independentisme  és 

d'extrema esquerra: la CUP s'hi ha proclamat'

 fal·làcia de la falsa analogia: 'La independència de Catalunya comportarà violència: 

mireu què va passar a Kosovo'

 fal·làcia de la falsa causa (post hoc ergo propter hoc): 'La remissió de la crisi es deu a 

l'esclat independentista'

 fal·làcia del pendent relliscós: 'Si la CUP no investeix Mas, el procés embarrancarà'

9.  Regla  de  clausura. Les  defenses  no  concloents  d'una  opinió  no  permeten  continuar 
mantenint-la, i les defenses concloents no permeten dubtar-ne. Així s'assegura que les parts 
puguin establir el resultat de la discussió en l'etapa de clausura. (Etapa de clausura)

Canvis en l'opinió del protagonista

 no  retractar-se  d'una  opinió  que  no  ha  estat  defensada  concloentment  (no  permet 

resoldre la diferència d'opinió)

 concloure que una opinió és  vertadera perquè ha estat defensada  concloentment (la 

defensa només demostra la validesa de l'argumentació)
Canvis en l'opinió de l'antagonista

 negar-se a  retirar  la crítica d'una opinió que ha estat  defensada concloentment  (no 

permet resoldre la diferència d'opinió)

 concloure que una opinió és vertadera perquè l'opinió contrària no ha estat defensada 

concloentment  (argumentum  ad  ignorantiam):  'El  procés  és  beneficiós  per  a 
l'economia: no s'ha demostrat que la perjudiqui'

10. Regla de l'ús del llenguatge. Les parts no poden fer servir formulacions insuficientment 
clares,  confuses o ambigües,  ni  poden mal interpretar deliberadament les formulacions de 
l'altra part.  Només es pot resoldre la diferència d'opinió si les parts s'esforcen a evitar els 
malentesos, a ser precises, clares i inequívoques. (Totes les etapes)

Ús incorrecte de la regla de claredat (manca de claredat, vaguetat): 'Algú hi hauria de fer 
alguna cosa'
Ús  de  l'ambigüitat:  'Mas  no  pot  ser  el  problema;  per  tant,  els  partits  han  d'actuar  en 
conseqüència'
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4. Els esquemes argumentatius

L'opinió, com a origen de la discussió crítica, és necessàriament discutible; l'argument, en 
canvi, si és vàlid, gaudeix de més acceptabilitat. Aleshores, l'esquema argumentatiu és una 
operació que intenta transferir l'acceptabilitat de l'argument a l'opinió: presentar proposicions 
amb més acceptabilitat  que mantinguin alguna connexió amb l'opinió per  tal  que aquesta 
acceptabilitat  s'hi  transfereixi  mitjançant  aquesta  connexió.  Per la  teoria  pragmadialèctica, 
l'esquema argumentatiu és un marc abstracte que expressa la manera com es realitza aquesta 
transferència d'acceptabilitat. Com a ideals normatius, serveixen per reconstruir els elements 
implícits rellevants de l'argumentació i, llavors, avaluar la validesa de l'actuació real d'acord 
amb el model ideal. La teoria pragmadialèctica estàndard postula una tipologia de tres tipus 
d'esquemes argumentatius, però altres autors han revistat el model i l'han reformulat amb dos 
únics tipus. A continuació es presenten les dues propostes.

4.1. El model de tres tipus de Van Eemeren i Grootendorst

Van Eemeren i Grootendorst (Van Eemeren  et al. 2004: 4-12)  parteixen de la idea que una 
proposició  consisteix  en  l'atribució  d'una  propietat  (predicat)  a  un  objecte  (referent).  Per 
exemple:

L'independentisme català [referent] és essencialment pragmàtic [predicat]

Tant  l'opinió  com  l'argument  són  proposicions,  amb  predicat  i  referent.  Perquè  hi  hagi 
connexió lògica entre l'argument i l'opinió, aquests han de tenir un component comú (que pot 
ser implícit en la sintaxi) i un de diferent (altrament seria una tautologia); és a dir, les dues 
proposicions han de compartir o el referent o el predicat; si no, l'acceptabilitat de l'opinió no 
depèn de cap principi de transferència.  El principi classificatori de la tipologia d'esquemes 
argumentatius és la naturalesa de les relacions entre les parts  no comunes de l'argument i 
l'opinió. Així, distingeixen tres tipus d'esquemes, cadascun amb diverses variants o subtipus: 
argumentació simptomàtica,  argumentació basada en la comparació i  argumentació causal. 
Per a cada tipus, hi ha unes preguntes crítiques que s'han de satisfer perquè l'esquema sigui 
vàlid. 

En  l'argumentació  simptomàtica,  l'argument  i  l'opinió  tenen  el  mateix  referent  (X),  però 
predicats diferents (Y, Z). La propietat atribuïda al referent de l'argument (Z) és proposada 
com a símptoma de la propietat que se li atribueix en l'opinió (Y). Les preguntes crítiques 
d'aquest esquema són:

Y és característic de Z?
Y no és característic de res més (Z')?
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Hi ha altres propietats (Y') que X necessiti per adscriure Y com a característic de X? 

Per exemple, si la proposició de l'exemple anterior fos discutible i requerís una justificació, un 
esquema argumentatiu simptomàtic podria ser: 

L'independentisme català és essencialment pragmàtic: no insisteix en qüestions identitàries.

Aquí, es proposa la no insistència en qüestions identitàries (Z) com a símptoma del caràcter 
pragmàtic (Y) de l'independentisme català (X). Les preguntes crítiques que validarien aquest 
esquema serien: El pragmatisme és realment característic dels moviments no identitaris? El 
pragmatisme no és també característic d'altres moviments, fins i tot dels identitaris? Hi ha 
altres característiques que l'independentisme català necessiti per considerar-lo pragmàtic?

En l'argumentació basada en la comparació, l'argument i l'opinió tenen un predicat comú (Y), 
però referents diferents (X, Z). L'acceptabilitat és transferida en virtut de la similitud entre el 
referent  de  l'argument  (Z)  i  el  referent  de  l'opinió (X).  Les  preguntes  crítiques  d'aquest 
esquema són:

Les coses comparades són realment comparables?
Hi ha prou semblances rellevants entre les dues coses comparades?
Hi ha diferències rellevants entre les dues coses comparades?

Seguint amb el mateix exemple, un esquema per comparació podria ser aquest:

L'independentisme català és essencialment pragmàtic: l'independentisme escocès ho és.

En  aquest  cas,  es  transfereix  l'acceptabilitat  per  la  similitud  entre  els  independentismes 
escocès  (Z)  i  català  (X).  I  les  preguntes  crítiques  que  hauria  de  satisfer  serien:  Els 
independentismes  escocès  i  català  són  realment  comparables?  Hi  ha  prou  semblances 
rellevants entre aquests moviments? Hi ha diferències rellevants entre aquests moviments?

Com en la simptomàtica,  en l'argumentació  causal l'argument i  l'opinió tenen un referent 
comú  (X).  L'acceptabilitat  de  l'argument  es  transfereix  a  l'opinió  per  l'assumpció  que  el 
predicat de l'argument (Z) és una causa del predicat de l'opinió (Y). Les preguntes crítiques 
associades a l'esquema són:

Hi ha connexió causal? (La causa adduïda comporta realment aquest efecte?)
És una causa suficient?  (Hi han de concórrer  altres factors  perquè pugui  provocar 

aquest efecte?)
És  una  causa  necessària?  (Aquest  resultat  podria  haver  estat  provocat  per  altres 

causes?)
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I l'exemple:

L'independentisme català és essencialment pragmàtic: neix d'un sentiment de greuge fiscal.

En aquest esquema, s'assumeix que el sentiment de greuge fiscal (Z) és una causa del caràcter  
pragmàtic  de  l'independentisme  (Y).  Les  preguntes  crítiques  que  el  validarien  serien:  El 
sentiment de greuge fiscal comporta realment que l'independentisme sigui pragmàtic? A més 
d'aquest  sentiment  de  greuge  fiscal,  calen  altres  factors  perquè  l'independentisme  sigui 
pragmàtic? L'independentisme podria ser pragmàtic sense el sentiment de greuge fiscal?

A l'hora d'avaluar  els  esquemes argumentatius,  cal  veure  si  és  apropiat  usar  un esquema 
concret per defensar una opinió determinada i, si ho és, cal veure si s'usa correctament (si 
satisfà les preguntes crítiques relatives a aquell  esquema). Per exemple,  les conseqüències 
negatives poden refutar una opinió del tipus consell, però no una del tipus descripció d'un fet 
(en aquest cas, seria la fal·làcia  argumentum ad consequentiam,  § 3.2). Pel que fa al segon 
requeriment,  un  esquema  és  usat  correctament  quan  les  preguntes  crítiques  sobre  aquest 
esquema poden respondre's satisfactòriament. Un ús incorrecte d'un esquema adequat serien 
les  generalitzacions  a  partir  de  casos  esbiaixats  o  insuficients,  les  falses  analogies  o  les 
inferències causals a partir de la mera observació de la successió d'esdeveniments (la fal·làcia 
post hoc ergo propter hoc, § 3.2).

4.2. El model de dos tipus de Hitchcock i Wagemans

Hitchcock  i  Wagemans  (2002)  consideren  que  la  classificació  estàndard  de  la 
pragmadialèctica presenta diversos problemes: manca d'exhaustivitat, manca d'exclusivitat i 
manca d'inclusivitat.  No és exhaustiva: no sembla que la tipologia pugui incloure tots  els 
arguments, de manera que s'han de confegir diverses llistes de subtipus o variants, alguns dels 
quals, a més, no constitueixen realment una categoria, sinó que són més aviat adscripcions ad 
hoc. Tampoc no és exclusiva: tot i que semblen classes mútuament excloents, hi ha casos 
dubtosos o ambigus, sobretot entre els tipus simptomàtic i causal5. Finalment, les preguntes 
crítiques d'un tipus i les d'un subtipus no sempre presenten la relació d'inclusió que haurien de 
mantenir (tot subtipus hauria de ser un cas inclòs en el tipus), ni queda clar quines són les  
rellevants, ja que no totes s'han de poder complir.

5 La distinció entre arguments simptomàtics i causals de Van Eemeren i Grootendorst sembla semàntica. Com si  

hi hagués una gradació de la necessitat  causal,  o una distinció entre causa moral  i  causa física,  distinció  

basada en l'objecte,  en la naturalesa de l'objecte,  però els mecanismes lògics, lingüístics i  cognitius de la 

connexió són bàsicament els mateixos. Per tant, es basa més en el tema de la discussió que en els esquemes  

argumentatius.
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Així  doncs,  Hitchcock i  Wagemans  fan  una  proposta  de  revisió  de  la  tipologia. La  seva 
classificació també parteix del fet que les opinions i els arguments són assumpcions referides 
a proposicions que contenen un referent i un predicat, i que una transferència d'acceptabilitat 
correcta requereix un component comú. Ara bé, com que el component compartit ha de ser el 
predicat gramatical o el subjecte gramatical, les maneres correctes de transferir acceptabilitat 
de l'argument  a  l'opinió són només dues:  transferència del  predicat i  transferència del 
referent. Pel que fa a les preguntes crítiques,  Hitchcock i Wagemans  les redueixen a dues, 
vàlides indistintament per als dos tipus d'esquemes: El contingut proposicional és acceptable? 
L'argument justificador té prou força?

Per tal que es pugui fer la transferència d'acceptabilitat, cal que actuï una premissa implícita 
que connecta l'argument i l'opinió. És el que el programa aristotèlic anomenava tópos o lloc 
comú, i que la retòrica clàssica havia catalogat exhaustivament: una assumpció no expressada 
que actua com a regla de pas o garantia que justifica la transferència. Aquesta regla de pas sol 
ser implícita, perquè és òbvia i expressar-la podria resultar descortès, o per economia verbal, 
d'acord amb el principi d'eficiència comunicativa que els discutidors apliquen. A continuació 
s'exposen  i  s'exemplifiquen  els  dos  tipus  d'esquemes  argumentatius,  amb  les  preguntes 
crítiques i les regles de pas:

1) Argumentació per transferència del predicat: S'atribueix un predicat a un referent basant-se 
en l'atribució d'un altre predicat al mateix referent. El fet que que un referent (X) posseeixi un 
predicat (Y) justifica que també posseeixi un altre predicat (Z).

Y és veritat d'X
Z és veritat d'X

Aquest esquema requereix que Y sigui veritat sobre qualsevol cosa sobre la qual també sigui 
veritat Z: si Z, llavors Y. La regla de pas seria que, generalment, allò que és Z també és Y. Són 
esquemes  de  transferència  del  predicat,  ja  que  transmeten  l'acceptabilitat  de  l'argument  a 
l'opinió bo i canviant el predicat aplicat a un mateix referent únic.

2) Argumentació per transferència del referent: S'atribueix un predicat a un referent basant-se 
que aquest predicat s'atribueix a un altre referent.  El fet  que un referent (X) posseeixi un 
predicat (Y) justifica que un altre referent (Z) també el posseeixi.

Y és veritat d'X
Y és veritat de Z

Allò que sigui veritat per a Z ho ha de ser també per a X, ja que X té els mateixos atributs que 
Z.  La  regla  de  pas  seria  que,  generalment,  allò  que  és  cert  de  Z també  ho és  d'X.  Són 
esquemes de transferència del referent: transfereixen l'acceptabilitat de l'argument a l'opinió 
bo i canviant el referent al qual un únic predicat és aplicat.

La transferència d'acceptabilitat per transferència del predicat és argumentació per indici, ja 
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que la possessió d'una propietat  pel referent indica que (és indici  que) aquest posseeix la 
propietat atribuïda en l'opinió. La transferència d'acceptabilitat per transferència del referent 
és argumentació per similitud, ja que la transferència de la mateixa propietat d'un referent a 
un altre pressuposa similituds entre els dos referents, cosa que justifica la transferència. Així 
doncs, es pot parlar, de manera més planera, d'esquemes basats en indicis i esquemes basats 
en  similituds.  Tots  els  tipus,  subtipus  i  variants  dels  esquemes  argumentatius  de  la 
pragmadialèctica es poden agrupar en aquests dos supertipus. A continuació, es presenten un 
exemple d'argumentació per indici i un d'argumentació per similitud:

Argumentació per indici:

L'èxit de Ciutadans i d'una neòfita Inés Arrimadas (25 escons, més de 700.000 vots i segona  
força política a Catalunya) amb un discurs reformista que ha arrelat a Barcelona i al cinturó  
metropolità, especialment amb votants arrencats de l'abstenció, pot suposar una empenta per al  
partit de cara a les generals en detriment especialment dels populars.  (La Vanguardia, 28-9-
2015)

L'èxit de C's pot suposar una empenta per al partit de cara a les generals

C's (X) ha tingut èxit a les eleccions catalanes (Y)

C's (X) pot tenir èxit a les eleccions espanyoles (Z)

C's ha tingut èxit a les eleccions catalanes

Regles de pas:
1. els partits solen tenir trajectòries coherents, amb cicles 
ascendents o descendents
2. un èxit electoral sol propulsar un partit de cara a unes 
eleccions pròximes

Per tant

C's pot tenir èxit a les eleccions espanyoles

En aquest esquema argumentatiu,  l'argument  i  l'opinió tenen un referent comú (C's),  però 
predicats diferents. L'acceptabilitat és transferida en virtut de la connexió entre el predicat de 
l'argument  ('ha tingut  èxit  a  les  eleccions  catalanes')  i  el  de  l'opinió ('pot  tenir  èxit  a  les 
eleccions  espanyoles').  L'antecedent  d'èxit  fa  de  regla  de  pas  de  la  transferència  de 
l'acceptabilitat  de  l'argument  a  l'opinió,  que  en  aquest  cas  és  una  predicció.  Quant  a  les 
preguntes crítiques, en aquest cas serien:

1. Els resultats de C's el 27S permeten afirmar que aquesta formació va tenir èxit? El 
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contingut proposicional sembla plausible: si bé no va guanyar les eleccions, ateses les 
enquestes i les expectatives és raonable considerar que va tenir èxit.

2. Els partits mantenen trajectòries coherents i sostingudes? Tot i que sembla raonable 
sostenir-ho, no costaria gaire trobar exemples propers que ho desmenteixen.

Argumentació per similitud:

No deixeu que ningú us robe ni l’alegria ni el triomf. [...] Junts pel Sí i la CUP aconsegueixen  
el 48% dels vots. Cameron va convocar el referèndum perquè l’SNP havia guanyat les eleccions  
amb  el  44%  dels  vots.  Abans  del  primer  referèndum  que  es  va  fer  al  Quebec,  el  Partit  
Quebequès havia guanyat les eleccions del 1976 amb el 41,37% dels vots. (VilaWeb, 28-9-2015)

L'independentisme  català  ha  triomfat:  ha  aconseguit  un  nombre  similar  de  vots  que  els 
independentismes quebequès i escocès.

L'independentisme català (X) ha triomfat (Y)

Els independentismes quebequès i escocès (Z) van triomfar (Y) (aconseguiren un referèndum)

Els  independentismes  quebequès  i  escocès 
van triomfar (aconseguiren un referèndum)

Regles de pas:
1. els independentismes quebequès, escocès i català són 
semblants
2. els Estats canadenc, britànic i espanyol són semblants

Per tant

L'independentisme català ha triomfat

En aquest esquema argumentatiu, l'argument i l'opinió tenen un predicat comú ('han triomfat'), 
però referents diferents. L'acceptabilitat és transferida en virtut de la similitud entre el referent 
de l'argument ('els independentistes quebequesos i escocesos') i el referent de  l'opinió ('els 
independentistes catalans'). La semblança entre els dos (tres) casos fa de regla de pas de la 
transferència  de  l'acceptabilitat  de  l'argument  a  l'opinió.  Quant a  les  preguntes  crítiques, 
serien:

1. Es pot dir que els independentistes quebequesos i escocesos van triomfar? Atès que el 
text  estableix  l'obtenció  d'un  referèndum  com  la  mesura  de  l'èxit,  el  contingut 
proposicional  sembla  inobjectable.  Val  a  dir  que,  en  conseqüència,  el  raonament 
assimila l'èxit independentista català a la consecució d'un referèndum.
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2. Els casos són prou semblants per transferir l'acceptabilitat de l'argument a  l'opinió? 
Aquí l'esquema sembla més feble, sobretot en relació amb la segona regla de pas.

4.3. Els subtipus d'esquemes

Per  a  l'anàlisi  de  les  actuacions  argumentatives  reals,  la  tipologia  de  dos  o  tres  tipus 
d'arguments és poc operativa i poc il·luminadora, ja que cadascuna inclou moviments molt 
diversos. Per això hi ha un nivell d'anàlisi més aprofundit: els subtipus d'esquemes. Cada tipus 
comprèn diversos subtipus i cada subtipus correspon només a un tipus. Els subtipus tenen un 
nivell d'abstracció més baix i reflecteixen millor els moviments argumentatius reals, raó per la 
qual  sovint  són  més  fàcils  d'identificar  que  no  pas  els  tipus;  també  permeten  mostrar 
diferències que poden ser rellevants a l'hora d'avaluar un esquema; a més a més, guarden una 
correspondència més estreta amb les fal·làcies, cosa que fa més fàcil identificar-les i tipificar-
les. En definitiva, els subtipus d'esquemes són el nivell analític més pràctic i informatiu per a 
l'anàlisi dels esquemes argumentatius.

D'acord amb la proposta de Hitchcock i Wagemans de dos tipus d'esquemes argumentatius, hi 
ha vuit subtipus d'argumentació per indici i quatre d'argumentació per similitud.

Subtipus d'esquemes

Argumentació per indici Argumentació per similitud

simptomàtica
per autoritat
pel sentit / per la definició
per la causa a l'efecte
per l'efecte a la causa
pragmàtica (positiva/negativa)
pel mitjà per a un fi
per la noblesa d'un propòsit

basada en l'analogia
basada en el principi de justícia
basada en el principi de reciprocitat
per l'exemple

A continuació es presenten exemples dels subtipus d'argumentació per indici extrets, quan 
ha estat possible, del corpus del treball:

Argumentació simptomàtica

El predicat de l'argument és símptoma del predicat de l'opinió. Regla de pas: una cosa és un 
símptoma de l'altra.

La revolució tranquil·la independentista no només no està trencant la societat catalana, com  
alguns voldrien, sinó més aviat al contrari: està enfortint el seu tremp democràtic -només cal  
parar esment en la participació massiva a les eleccions: 77,5%. (Ara, 4-10-2016)
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Hi ha enfortiment democràtic

perquè
Regla  de  pas: l'augment  de  la  participació 
electoral és un símptoma d'enfortiment democràtic

Ha augmentat la participació electoral

Argumentació per autoritat

L'autoritat adduïda al predicat de l'argument indica que el predicat de l'opinió és veritat o 
acceptable. Regla de pas: que ho sostingui una autoritat justifica que es consideri vertader o 
acceptable.

Les forces independentistes -Junts pel Sí i la CUP- han aconseguit majoria absoluta d'escons,  
però no de vots; han guanyat les eleccions, però no el plebiscit que plantejaven. Així ho ha  

subratllat la premsa internacional. (La Vanguardia, 29-9-2016)

Els independentistes han guanyat les eleccions 

però no el plebiscit

perquè
Regla de pas: que ho digui la premsa internacional 
(una autoritat) indica que és veritat o acceptable

Ho diu la premsa internacional

Argumentació pel sentit / per la definició

El predicat  de l'argument  és per definició el  predicat de l'opinió.  Regla de pas:  una cosa 
significa o és per definició l'altra.

El nou Parlament de Catalunya tindrà majoria absoluta de diputats favorables a un nou estat  
català [...] La suma de tots dos [JxSí i la CUP] dóna 72 diputats. Junts tenen un incontestable  

aval democràtic per tirar endavant el procés. (Ara, 28-9-2016)

L'independentisme ha obtingut una aval democràtic 

per tirar endavant el procés

perquè
Regla de pas: tenir majoria absoluta d'escons 
significa tenir un aval democràtic

L'independentisme ha obtingut majoria absoluta de 

diputats

27



La distinció entre els subtipus d'argumentació causal, simptomàtica i per la definició és sovint 
problemàtica i  els  autors  de referència  discrepen a  l'hora de delimitar-los.  Una concepció 
estreta  tendeix  a  restringir  el  subtipus  per  la  definició  als  arguments  de  tipus  verbal  o 
lexicogràfic, que literalment defineixen el significat d'un terme, de manera que l'argument és 
una  explicació  lexicogràfica  de  l'opinió.  Aquí  s'ha  optat  per  considerar,  més  àmpliament, 
l'argumentació per la definició com aquella que es basa en una qualitat intrínseca, necessària i 
inseparable. En canvi, la relació simptomàtica és més contingent o probabilística. La relació 
causal, finalment, implica successió i l'existència de dos esdeveniments o fenòmens.

Argumentació per la causa a l'efecte

El predicat de l'argument causa el predicat de l'opinió. Regla de pas: una cosa causa l'altra.

L'independentisme s'ha consolidat com mai abans en la història en el centre de la política  
catalana, amb una majoria absoluta i una heterogeneïtat social i territorial que la converteix  
en l'opció més sòlida. (El Punt Avui, 29-9-2016)

L'independentisme  s'ha  consolidat  en  el 
centre de la política catalana

perquè
Regla de pas: comptar amb diversitat social i territorial 
causa consolidació en el centre de la política

Presenta diversitat social i territorial

Argumentació per l'efecte a la causa

El predicat de l'argument és causat pel predicat de l'opinió. Regla de pas: una cosa té com a 
factor causal l'altra.

Enhorabona, i ara no deixeu que ningú us robe ni l’alegria ni el triomf. [...] Tindrem un govern  
plenament independentista. (VilaWeb, 28-9-2016)

L'independentisme ha guanyat les eleccions

perquè
Regla de pas: tenir un govern independentista és 
conseqüència  del  fet  que  els  independentistes 
hagin guanyat les eleccions

Hi haurà govern independentista
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La distinció  entre  argumentació  per  la  causa  i  argumentació  per  l'efecte  no  és  purament 
retòrica,  no  es  tracta  de  la  presentació  lingüística  regressiva  o  progressiva  d'una  mateixa 
connexió  causal.  En  el  primer  cas,  l'opinió,  la  proposició  que  suscita  el  desacord,  és  la 
conseqüència; en el segon, la causa. En l'exemple exposat, s'addueix la conseqüència 'haver-hi 
govern  independentista'  com  a  suport  de  l'opinió,  que  és  més  controvertida 
('L'independentisme ha guanyat les eleccions').

Argumentació pragmàtica (positiva/negativa)

Les conseqüències positives o negatives expressades en el predicat de l'argument són una raó 
per fer o abstenir-se de fer allò proposat en el predicat de l'opinió. Regla de pas: el fet de tenir 
conseqüències desitjables o indesitjables és raó per fer una cosa o deixar-la de fer.

Mas no pot ser el problema. Seria molt frustrant que el procés embarranqués pel veto d’un 
partit a una persona.  (Ara, 29-9-2016)

La CUP ha d'investir Mas

perquè
Regla de pas: no investir Mas tindria conseqüències 
negatives (l'embarrancament del procés).

El veto de la CUP a Mas faria embarrancar el 
procés

Argumentació pel mitjà per a un fi

El  fi  expressat  pel  predicat  de l'argument  és  una raó per  fer  allò  proposat  al  predicat  de 
l'opinió (la qual cosa és un mitjà per aconseguir aquest fi). Regla de pas: el fet que quelcom 
sigui un mitjà per aconseguir un fi és una raó per fer-ho.

Tinc la sensació que per a Junts pel Sí aquesta [la via Renzi] seria una via difícil, però que s’hi  
podria acomodar. Però, sincerament, no sé ni ho intuesc si la CUP podria arribar a acceptar  
un pacte com aquest. [...] Si pot haver-hi acord serà fantàstic. (VilaWeb, 1-10-2016)

Cal adoptar la via Renzi

perquè
Regla de pas: el fet que la via Renzi permeti 
l'acord és raó per adoptar-la

JxSí s'hi podria acomodar
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Argumentació per la noblesa d'un propòsit

Contribuir al noble propòsit expressat en el predicat de l'argument és una raó per fer allò 
expressat en el predicat de l'opinió. Regla de pas: contribuir a un propòsit noble és raó per fer 
una cosa.

El PP, el PSOE i els emergents Ciutadans i Podem haurien de ser capaços de consensuar una  
oferta de diàleg per als catalans, basada en el reconeixement de la seva identitat nacional, el  
respecte a les seves competències lingüístiques i educatives, la millora del seu finançament...  
Aquesta proposta conjunta, si és possible abans de les generals i si no immediatament després,  

ajudaria a rebaixar la tensió a Catalunya [...] (El Periódico, 29-9-2016)

Cal que els partits espanyols pactin una oferta de 
diàleg per als catalans

perquè
Regla  de  pas: ajudar  a  rebaixar  la  tensió  a 
Catalunya  (un  propòsit  noble)  és  raó  perquè  els 
partits espanyols pactin una oferta de diàleg.

Ajudaria a rebaixar la tensió a Catalunya

La distinció entre  argumentació pragmàtica positiva,  argumentació pel mitjà per a un fi i 
argumentació per la noblesa d'un propòsit és força problemàtica. En el treball s'ha optat per 
considerar els esquemes pel mitjà per a un fi  quan el benefici era d'ordre material, i  per la  
noblesa d'un propòsit quan era d'ordre moral. Quant als pragmàtics, només se n'han consignat 
de negatius.

A continuació  es  presenten  exemples  dels  subtipus  d'argumentació  per similitud, també 
extrets del corpus del treball en els casos en què ha estat possible:

Argumentació basada en l'analogia

La semblança (en una dimensió rellevant per a l'argumentació) entre el referent de l'argument 
i  el  referent  de  l'opinió  justifiquen  que  ambdós  comparteixin  una  mateixa  propietat  o 
característica. Regla de pas: una cosa és similar a l'altra.

No serà difícil  [sic],  en primer lloc perquè s'han d'entendre, però ningú no ha dit  mai que  
aquest  camí sigui senzill.  De fet,  sempre ha estat difícil  i  en cada cruïlla la ciutadania ha  
escollit el trencant més complex. Fins ara, tanmateix, s'han anat superant totes les etapes de  
manera satisfactòria i es pot dir sense cap mena de dubte objectiu que l'independentisme s'ha  
consolidat com mai abans en la història en el centre de la política catalana.(El Punt Avui, 29-9-
2015)
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L'independentisme se'n sortirà (aconseguirà els seus objectius)

perquè
Regla de pas: el fet que se'n sortís 
en  altres  atzucacs  justifica  sostenir 
que reeixirà en aquesta nova situació

Fins ara l'independentisme se n'ha sortit

La  formulació  lingüística  d'aquest  esquema  pot  induir  a  l'error  de  considerar-lo  un  cas 
d'argumentació per indici perquè pot sembla que hi hagi transferència del predicat amb un 
mateix referent (l'independentisme). Les proposicions serien aquestes:

L'independentisme llavors (X) se'n va sortir (Y)
L'independentisme ara (Z) se'n sortirà (Y)

Aquest esquema sempre és susceptible d'incórrer en la fal·làcia de la falsa analogia (§ 3.2).

Argumentació   basada en el principi de justícia

El fet que el referent de l'argument hagi estat tractat d'una manera justifica que el referent de 
l'opinió sigui tractat de la mateixa manera. Regla de pas: una cosa hauria de rebre el mateix 
tractament que l'altra.

El president de la Generalitat hauria de ser Ximo Puig, el candidat del partit amb més escons  
dels partits que volen pactar: l'alcalde de València ha estat Joan Ribó, el candidat del partit  
amb més regidors dels partits que han pactat. (Exemple inventat)

El  president  de  la  Generalitat  hauria  de  ser  el 

candidat del partit amb més escons dels partits que 

volen pactar

perquè
Regla de pas: En els pactes entre els mateixos 
partits han de regir els mateixos criteris

L'alcalde de València ha estat el candidat del partit 
amb més regidors dels partits que han pactat

Argumentació   basada en el principi de reciprocitat

El fet  que el referent de l'argument hagi fet  quelcom pel referent de l'opinió justifica que 
aquest faci el mateix per aquell. Es tracta d'un cas particular del principi de justícia, en què els 
dos referents s'intercanvien commutativament el  rol  d'agent.  Regla de pas: s'ha de fer per 
l'altre el que l'altre ha fet per un. 

Compromís  hauria  d'investir  Ximo  Puig  (PSPV)  president  de  la  Generalitat:  el  PSPV va  
investir Joan Ribó (Compromís) alcalde de València. (Exemple inventat)
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Compromís hauria d'investir Ximo Puig (PSPV) 
president de la Generalitat

perquè
Regla de pas: Compromís hauria de fer pel PSPV 
el mateix que el PSPV va fer per Compromís

el  PSPV va  investir  Joan  Ribó  (Compromís) 
alcalde de València

Argumentació per l'exemple

El fet que el referent de l'argument pertanyi a la classe (pel que fa a una dimensió rellevant 
per a l'argumentació) del referent de l'opinió justifica que aquest tingui una mateixa propietat.  
Regla de pas: els membres d'una mateixa classe han de compartir una mateixa propietat.

El PP és un partit de corruptes: Matas, Bárcenas i Rato són corruptes. (Exemple inventat)

El PP és un partit de corruptes

perquè
Regla de pas: El fet  que alguns membre del  PP siguin 
corruptes permet afirmar que tots els membres ho són

Matas, Bárcenas i Rato són corruptes

Aquest esquema sempre és susceptible d'incórrer en la fal·làcia de la generalització abusiva (§ 
3.2).

5. Discussió dels resultats

5.1 Especificacions metodològiques

L'anàlisi pragmadialèctica dels discursos argumentatius és un conjunt teòric i metodològic ben 
detallat, basat en una reconstrucció màximament argumentativa i resolutiva. Segons la teoria 
estàndard, l'anàlisi és la reconstrucció del procés de resolució de la diferència d'opinió que 
s'esdevé en una discussió crítica: reconstrucció de les etapes, de les opinions, dels moviments 
i  dels  esquemes  argumentatius.  Com a  primer  pas,  cal  identificar  les  etapes  dialèctiques 
(confrontació, obertura, argumentació i clausura). Llavors cal identificar la diferència d'opinió 
principal que hi ha en joc, i discernir de quin tipus és: si l'oponent dubta, la diferència és 
única;  si  l'altra  part  adopta  un  punt  de  vista  oposat,  aleshores  és  mixta.  També  se  n'ha 
d'identificar la configuració: única,  múltiple,  independent,  interdependent,  amb expansió o 
sense... Finalment, cal comprovar que en tots els passos es compleixen les regles de la bona 
argumentació (§ 3.2), que són la garantia que el procés de discussió crítica és útil per resoldre 
la diferència d'opinió. La infracció d'alguna de les regles correspon a una fal·làcia, i incórrer-
hi  amenaça  l'èxit  del  procés:  el  fa  no  acceptable  i  no  raonable.  A  l'hora  de  fer  les 
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reconstruccions,  cal dur a terme una sèrie de transformacions sobre el discurs: ometre'n els 
fragments  no  rellevants  (supressió),  afegir-hi  els  que  ho  són  però  no  estan  explicitats 
(addició), reformular els que són ambigus o reiteratius (substitució) i reordenar-los d'acord 
amb el model ideal (permutació).  En aquestes operacions analítiques, cal aplicar dos criteris 
per  garantir  que la  reconstrucció  permeti  avaluar  el  discurs:  la  interpretació  màximament 
argumentativa per a aquells segments ambigus, i l'anàlisi màximament argumentativa per als 
moviments no explícits. 

Per avaluar l'argumentació, en primer lloc se n'han d'examinar les inconsistències lògiques i 
pragmàtiques. Hi ha una inconsistència lògica quan els enunciats són contradictoris entre si, 
de  manera  que  no  poden ser  vàlids  simultàniament;  en  canvi,  quan l'argumentació  conté 
enunciats lògicament consistents però que tenen conseqüències contradictòries en el món real, 
aleshores  hi  ha  una  inconsistència  pragmàtica.  En  segon  lloc,  cal  avaluar  cada  esquema 
argumentatiu  individual  per  determinar  si  se  basa en un raonament  vàlid,  d'acord amb la 
tipologia  de  tipus  i  subtipus  d'esquemes  i  les  preguntes  crítiques.  En  aquest  procés,  cal 
explicitar els elements implícits; és a dir, cal fer aflorar els constituents lògics i semàntics que 
no han estat explicitats però que acompleixen una funció argumental. Finalment, ja es pot 
determinar si una argumentació és vàlida i efectivament serveix per resoldre una diferència 
d'opinió.

Per a aquest treball, s'ha hagut de fer una selecció dels elements de la teoria pragmadialèctica 
estàndard que resulten més significatius i operatius d'acord amb les característiques del corpus 
i els objectius de l'exercici, i en alguns casos s'han hagut d'adaptar. La selecció i l'adaptació 
s'han hagut de fer en la dimensió dialèctica, en els aspectes discursius i en les reconstruccions 
de les opinions i dels arguments.

Pel que fa a la dimensió dialèctica, els textos del corpus són monologats, de manera que ha 
calgut postular en tot moment un antagonista implícit, encara que sovint força indeterminat. 
Aquesta operació és del tot coherent amb el model pragmadialèctic, ja que aquest considera 
que l'argumentació sempre implica discussió; altrament, no caldria argumentar. Per tant, quan 
hi ha argumentació,  hi  ha discussió,  hi  ha un debat implícit  i  un antagonista implícit.  En 
alguns  casos,  quan  aquest  antagonista  és  explícit  en  els  textos  i  se'n  discuteixen  els 
contraarguments,  ha  estat  reflectit  en  les  reconstruccions,  en  forma  de  contraopinions  i 
contraarguments;  però,  fins i  tot  quan no apareix en absolut,  el  model  implica que hi és. 
També, atès el caràcter monologat dels textos, en les anàlisis s'ha prescindit de la distinció 
entre diferència d'opinió única i mixta.

Quant als aspectes discursius, tot i que no són l'objecte del treball, se n'han seleccionat uns 
quants que, sense afeixugar les anàlisis, són il·lustratius d'elements retòrics i ideològics del 
discurs.  Concretament,  s'ha  consignat  si  la  presentació  dels  arguments  és  regressiva  o 
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progressiva, si les configuracions argumentals són úniques o múltiples, si els arguments són 
independents  o  interdependents,  de  quin  tipus  de  proposició  són  les  opinions  i  si  hi  ha 
expansions.

Pel que fa a la selecció de les opinions per a les anàlisis, val a dir que no es consignen totes 
les proposicions susceptibles de ser discutibles, per no complicar en excés l'anàlisi i perquè el 
resultat  sigui  més  intel·ligible.  Així  doncs,  aplicant  el  procediment  pragmadialèctic  de  la 
supressió, s'han seleccionat les que tenen productivitat  argumental:  des d'un punt de vista 
analític,  aquelles  de  les  quals  pengen  arguments  i  que,  per  tant,  conformen  esquemes 
argumentatius;  i  des  d'un  punt  de  vista  semàntic,  aquelles  més  relacionades  amb l'opinió 
principal del text. Hi ha algunes excepcions a aquests criteris: es consignen algunes opinions 
no  justificades  perquè  són  rellevants  per  a  l'opinió  principal,  i  també  d'altres  potser  poc 
rellevants però que es repeteixen significativament en diferents textos, del mateix mitjà o d'un 
altre, i que s'han recollit per preservar aquesta informació intertextual.

Els  tipus  d'esquemes  argumentatius  s'han  classificat  d'acord  amb  la  tipologia  binària  de 
Hitchcock i Wagemans (per indici i per similitud, § 4.2). Per als subtipus d'esquemes, s'ha fet 
servir  la  tipologia de dotze categories  dels  mateixos  autors (§ 4.3),  que segueix la  teoria 
pragmadialèctica  estàndard.  Quant  a  les  fal·làcies,  s'han  classificat  segons  la  regla  que 
vulneraven  i  s'han  correlacionat  amb  les  etapes  dialèctiques  i  els  subtipus  d'esquemes 
argumentatius.

En el primer annex (§ 7.1), es presenten els resultats de les anàlisis, tabulats i classificats 
d'acord amb diferents paràmetres. En el segon (§ 7.2), s'apleguen les anàlisis detallades de 
cada text, amb les proposicions que conformen els esquemes, diagrames, taules analítiques i 
comentaris de les qüestions discutibles.

5.2. Aspectes discursius

Pel que fa al  tipus de proposició  de les opinions de la mostra, predominen clarament els 
judicis  (31 judicis,  13 consells,  7 prediccions).  Ara bé,  si  només es  pren en consideració 
l'opinió principal, llavors el tipus més habitual és el consell (7 consells, 5 judicis, 1 predicció). 
Aquest canvi de prevalença s'explica perquè els judicis formen part de les expansions; és a dir, 
serveixen per reforçar els esquemes que justifiquen les opinions principals i són, doncs, més 
estratègics o accessoris que substantius. La dada rellevant, sens dubte, és el tipus d'opinió 
principal.  Aquí,  el  predomini  dels  consells  no  és  insòlit,  atès  que  una  de  les  possibles 
intencions dels editorials és cridar a l'acció  (§ 1.2), però denota un grau d'implicació en la 
situació política notable: el judici i la predicció són més teòrics i especulatius; el consell, més 
pràctic i peremptori.  Les característiques de la mostra, però, no permeten saber si aquesta 
prevalença és indicativa de l'excepcionalitat política del moment o és un tret habitual dels 
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editorials. Si es comparen els diversos mitjans, no s'observen diferències significatives: pel 
que fa al total d'opinions, el nombre de consells és semblant en tots els diaris i el nombre de 
judicis  és  més  alt  en  aquells  editorials  més  llargs;  i  quant  a  les  opinions  principals,  El 
Periódico i La Vanguardia presenten més tendència al consell, però la mostra és massa petita 
per aventurar cap conclusió. Tampoc no hi ha diferències significatives entre els tipus d'opinió 
dels dies 28 i 29 de setembre (en teoria, reacció més calenta i més freda, respectivament). En 
definitiva, pel que fa als tipus d'opinió, el patró dels textos de la mostra és força clar: consells 
sustentats per judicis. 

El tipus de presentació regressiva (O, perquè A) té un predomini aclaparador: 39, enfront de 
9 de progressives (A, per tant O). VilaWeb és el cas més extrem en aquesta predilecció (12 vs. 
1). La presentació regressiva és la construcció més clara i directa, i també la que, en principi,  
requereix menys elaboració. Ara bé, considerant només les opinions principals, el desequilibri 
entre presentacions regressives i progressives no és tan accentuat (9 vs. 4) i hi ha diferències 
importants entre mitjans: progressivitat en  El Punt Avui i  El Periódico i regressivitat en els 
altres.  Amb tot,  les  dimensions  de la  mostra  no permeten  extreure  conclusions  en  aquest 
aspecte. El cas de les presentacions ambidireccionals regressiva/progressiva es relaciona força 
clarament amb els editorials més llargs i reiteratius, especialment els de Vicent Partal.

Pel que fa a la configuració única o múltiple dels arguments que justifiquen les opinions, la 
mostra presenta cert equilibri si es pren en consideració el total d'opinions (22 d'úniques i 34 
de múltiples). Només destaca la profusió de configuracions múltiples en els editorials de La 
Vanguardia, que solen ser artefactes més complexos i exhaustius (i més llargs). Aquest relatiu 
equilibri general, però, desapareix del tot en el cas de les opinions principals: 2 d'úniques i 11 
de múltiples; i, encara, s'hauria de tenir en compte que les dues úniques (d'El Punt Avui totes 
dues) compten amb expansions justificades amb configuracions múltiples. Aquest predomini 
absolut  de  les  configuracions  múltiples  s'explica  perquè  els  discursos  estan  orientats  a 
justificar l'opinió principal i, per tant, se'n reforcen les defenses; les configuracions úniques, 
en canvi, solen usar-se en nivells inferiors, en expansions. 

Quant a la relació de dependència entre els arguments, n'hi ha més d'independents (77) que 
d'interdependents (43). En els editorials d'El Periódico i de La Vanguardia hi ha un predomini 
més accentuat dels arguments independents, però la petitesa de la mostra (dos textos de cada 
diari) no autoritza a treure'n conclusions.

Finalment,  en  l'últim  aspecte  discursiu  analitzat,  la  presència  d'expansions,  s'observen 
notables diferències entre mitjans: en un extrem, La Vanguardia i  VilaWeb fan una expansió 
cada  poc  més  de  quatre  arguments;  en  l'altre,  El  Punt  Avui en  fa  una  cada  catorze.  La 
mancança d'expansions pot fer incórrer en fal·làcies (regles 5, 6 i 10), si no es mobilitzen 
molts implícits pragmàtics en la reconstrucció. En aquest sentit, aquesta mancança suggereix 
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que el discurs s'adreça a una audiència amb la qual comparteix molts sobreentesos i que, per 
tant,  no requereix algunes  expansions.  És  a  dir,  sembla que l'homogeneïtat  de l'audiència 
afavoreix  els  sobreentesos  i,  en  conseqüència,  provoca  l'afebliment  de  la  consistència 
argumental  del  discurs  argumentatiu.  Val  a  dir,  però,  que  els  textos  d'El  Punt  Avui són 
artefactes força menys complexos que els de La Vanguardia, la qual cosa també suggereix una 
correlació entre discursos més complexos i menys sobreentesos compartits amb l'audiència; 
pel que fa als textos de VilaWeb, l'abundància d'expansions és un miratge estadístic provocat 
per l'editorial del dia 28, en què estan relacionades amb la figura literària del paral·lelisme (en 
contrast, el de l'endemà és un text molt simple).
 
La  presència  de  més  o  menys  expansions  també  es  pot  correlacionar  amb  la  tipologia 
d'editorials AS i no-AS exposada a la Presentació (§ 1.2). Aquesta caracterització classificava 
els editorials segons si es fonamentaven, respectivament, en dades o en valors. Si bé el model 
d'Alcíbar Cuello és una mica rígid i no permet hibridacions entre les dues categories, sembla 
més realista considerar aquests dos tipus com els casos extrems d'un contínuum, ja que en un 
editorial  hi  pot  haver  perfectament  una  combinació  en  proporcions  diverses  d'arguments 
basats en dades i arguments basats en valors. Així, la poca presència d'expansions sembla 
clarament relacionada amb editorials predominantment no-AS, i la profusió d'expansions amb 
editorials AS. Un altre cop, un editorial no-AS pressuposa una audiència alineada amb els 
valors  del  diari:  no  cal  justificar-los,  sovint  ni  explicitar-los,  perquè  són  compartits  i 
plenament assumits.

En conclusió, pel que fa als aspectes discursius, el patró dels textos de la mostra podria ser  
aquest:  consells  justificats  amb  configuracions  múltiples,  d'arguments  majoritàriament 
independents,  expandides  com  a  judicis  amb  configuracions  úniques  o  múltiples.  Seria 
agosarat formular conclusions sobre diferències entre mitjans atesa la migradesa de la mostra 
(dos o tres textos de cada diari), excepte, potser, en el cas de les expansions: el nombre més 
alt d'expansions i, en general, la major complexitat del discurs, semblen relacionats amb la 
tipologia d'editorials AS i amb una audiència d'espectre ideològic més ampli.

5.3. Tipus i subtipus d'esquemes argumentatius

Els resultats respecte dels  tipus d'esquemes argumentatius són molt clars: molts indicis i 
poques similituds.  La relació és d'onze a un:  112 esquemes per indici  i  10 per similitud. 
Sembla que l'argumentació per similitud és més pròpia d'un estil literari, evocador o efectista, 
i els editorials, en canvi, de caire més formal i analític, es construeixen amb argumentacions 
més positives i convencionals. Per això les argumentacions per similitud són més habituals en 
tribunes o columnes d'opinió i en discursos amb més càrrega emocional explícita i més figures 
retòriques. La correlació entre els dos tipus d'esquemes argumentatius es manté en tots els 
mitjans  de  la  mostra.  Si  bé  La Vanguardia i  VilaWeb recorren  més  a  l'argumentació  per 
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similitud, en tots dos casos ho fan en un únic editorial, de manera que no se'n pot extreure una 
conclusió. En canvi, sí que hi ha una clara correlació negativa entre esquemes per similitud i 
expansions: en cap cas no s'expandeixen, totes les expansions apuntalen esquemes per indici. 
Sembla,  doncs,  que  els  esquemes  per  similitud  s'esgoten  en  si  mateixos:  no  esdevenen 
opinions i no generen argumentacions de nivell inferior.

Quant  als  subtipus  d'esquemes  argumentatius,  els  resultats  mostren  que  la  majoria 
d'argumentacions són del subtipus simptomàtic (56) i, en segon lloc, per la causa a l'efecte 
(21). Tal com s'ha explicat (§ 4.3), la distinció entre els subtipus simptomàtic, per la  causa i 
per la definició és problemàtica, força discrecional i depèn en bona mesura de la formulació 
de la reconstrucció; igualment, els subtipus per l'efecte a la causa, pragmàtic, pel mitjà per a  
un fi i  per la  noblesa d'un propòsit també tenen fronteres  borroses.  En conseqüència,  es 
podrien agrupar els tres primers en un sol grup, el dels basats en l'anterioritat (es justifica a 
partir d'allò que és manifest, perquè és present o ja s'ha esdevingut), i els altres quatre en un 
grup basat en la posterioritat (es justifica a partir d'allò que es preveu que s'esdevingui, sia per  
propiciar-ho o per evitar-ho); d'aquesta manera s'evitarien força els  biaixos interpretatius i 
analítics que els resultats per subtipus poden contenir. Amb aquest criteri, les argumentacions 
basades en l'anterioritat serien 87, i les basades en la posterioritat, 21; completarien el total 
d'argumentacions per indici les 4 per autoritat.

No hi ha diferències destacables entre mitjans.  El Punt Avui i  El Periódico presenten una 
proporció  menys  accentuada  de  subtipus  basats  en  l'anterioritat,  però  la  poca  magnitud 
d'aquesta diferència, junt amb la dimensió de la mostra, no autoritza a treure'n conclusions. En 
canvi, sí que pot ser significativa la tendència de La Vanguardia a recórrer als arguments per 
autoritat;  exactament,  3 dels 4 recollits  en la mostra són seus (l'altre és de  VilaWeb).  Les 
autoritats adduïdes són Aristòtil (magister dixit), els governs europeus (Roma locuta est) i, en 
dues ocasions, la premsa internacional.

Com a conclusió, es pot afirmar que el tipus d'esquema argumentatiu predominant, amb molta 
diferència, és el tipus per indici, que sembla ser el tipus per antonomàsia dels editorials, de 
manera segurament més accentuada que en altres gèneres argumentatius. Dins del tipus per 
indici,  els  subtipus  predominants,  també  amb  molta  diferència,  són  aquells  basats  en 
l'anterioritat:  simptomàtics,  per la causa i per la definició,  per aquest ordre.  El predomini 
aclaparador d'aquest tipus i d'aquests subtipus segurament està relacionat amb l'estil formal i 
impersonal  del  gènere  editorial  i  amb  el  caràcter  positiu,  factual,  i  per  tant  més  sòlid  i 
convincent, d'aquests esquemes, enfront dels tipus per similitud i els subtipus basats en la 
posterioritat, més emotius, especulatius i persuasius.

5.4. Fal·làcies
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La majoria de fal·làcies recollides afecten l'etapa dialèctica de l'argumentació: 26 de 33 (de 
29 si se'n descompten les transversals). És un resultat completament lògic perquè les etapes de 
confrontació i clausura són les més eminentment dialògiques, i en un discurs monologat, en 
què l'antagonista és implícit, és difícil incórrer-hi. De fal·làcies que afectin l'etapa d'obertura 
se n'han consignat 3: són violacions de la regla 2 (obligatorietat de la defensa), tot i que, 
segons la reconstrucció que es faci, es poden classificar com a vulneracions de la regla 5 
(regla  de  la  premissa  implícita)  i,  per  consegüent,  es  poden  vincular  també  a  l'etapa  de 
l'argumentació.  Finalment,  s'han  consignat  4  fal·làcies  relatives  a  la  regla  10  (manca  de 
claredat),  que  comprometen  totes  les  etapes.  Aquest  predomini  aclaparador  de  fal·làcies 
vinculades a l'etapa argumentativa és previsible en un discurs monologat.

En relació amb els subtipus d'esquemes argumentatius, l'argumentació simptomàtica és la 
que incorre més en fal·làcies; tanmateix, és una relació proporcional al predomini d'aquest 
subtipus d'esquema i no pot considerar-se significativa.  Els subtipus que sí que tenen una 
correlació molt estreta amb les fal·làcies són els esquemes per autoritat i l'analògic. Ara bé, es 
tracta d'una adscripció gairebé automàtica, perquè són subtipus que es poden considerar per  
se fal·laciosos: de tota analogia se'n pot qüestionar el contingut i la força justificadora, mai no 
és un argument concloent (Plantin: 83); igualment, l'argument per autoritat és de confirmació, 
no pot per si sol justificar una proposició (Plantin: 147), i, fora del discurs científic, sempre es 
pot  considerar  un  fal·làcia  ad  verecundiam (que  algú  sostingui  una  opinió  no  la  valida). 
Aquests dos subtipus són més a prop de les figures retòriques que no pas de les justificacions 
lògiques, la qual cosa no vol dir que no siguin legítims: senzillament, no són concloents. En 
aquest sentit, cal desdramatitzar el concepte de fal·làcia: ni pressuposen mala fe ni invaliden 
la totalitat d'un discurs.

La presència de fal·làcies és força semblant en els diferents mitjans: una mitjana d'entre 2 i 
2,3 fal·làcies per text (VilaWeb presenta una mitjana sensiblement més alta, de 3,6, però es deu 
exclusivament a falses analogies). Tanmateix, si es correlaciona el nombre de fal·làcies amb el 
nombre d'esquemes argumentatius, El Punt Avui hi incorre més sovint (cada 1,7 esquemes) i 
La Vanguardia molt menys (7,8); els altres oscil·len entre 3 i 4. Per tant, els aspectes en què sí 
que sembla haver-hi correlacions significatives són la complexitat i els implícits. Així, les 
construccions  més  complexes  (múltiples  i  amb  expansions)  contenen  menys  fal·làcies 
(sobretot si se'n descompten les falses analogies i els ad verecundiam). També hi ha correlació 
amb els implícits: com més proposicions implícites, més possibilitats de fal·làcia.

En conclusió, la correlació entre fal·làcies i esquemes per similitud no és significativa perquè 
està contaminada per la peculiaritat de les analogies, i no hi ha correlacions rellevants entre 
fal·làcies i  subtipus d'esquemes.  Per contra,  les fal·làcies  sí  que són més freqüents en les 
construccions  més  simples  (arguments  únics  no  expandits)  i  les  que  recorren  més  als 
implícits.
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Tot  i  que  les  característiques  del  treball,  acotat  a  un  corpus,  no  permeten  d'entrada  fer 
generalitzacions, ni és l'objectiu de l'exercici, sembla plausible considerar la hipòtesi que les 
característiques suara exposades, tant pel que fa als aspectes discursius, com als esquemes 
argumentatius i  les fal·làcies,  no són exclusives dels textos de la mostra sinó pròpies del 
gènere editorial en general.

5.5. El mètode pragmadialèctic

El mètode pragmadialèctic per a l'explotació quantitativa de dades textuals té potència gràcies 
a  la  sofisticació  teòrica  de  la  proposta,  però  té  algunes  febleses  relacionades  amb  la 
discrecionalitat interpretativa que cal posar de manifest. En efecte: des del moment que hi ha 
reconstrucció,  hi  ha interpretació.  Van Eemeren és prou conscient d'aquest  perill  i  intenta 
delimitar què és anàlisi i què interpretació (Van Eemeren 2012: 34-35), però val a dir que no 
resol  el  problema  gaire  satisfactòriament.  Concretament,  considera  que  interpretació és 
qualsevol assignació de sentit a una part del text; en canvi,  anàlisi té un sentit més tècnic: 
l'anàlisi és precisa i acotada, emmarcada dins d'una perspectiva teòrica i d'un marc conceptual, 
delimitada  disciplinàriament  (històrica,  psicològica,  argumentativa,  etc.)  i  més  profunda. 
Certament,  les  anàlisis  d'aquest  treball  estan  teòricament  motivades  i  emmarcades  per  la 
pragmadialèctica, i estan empíricament justificades pel corpus, però les operacions implicades 
en la reconstrucció (supressió, addició, substitució i permutació) no estan en absolut exemptes 
de  biaixos  interpretatius:  Què  és  més  important?  Què  vol  dir  el  text  en  realitat?  Quins 
implícits cal addicionar? Quina informació pragmàtica cal mobilitzar?

A mode d'exemple, hi ha discriminacions força problemàtiques. Així, és difícil distingir entre 
diferents formulacions d'una mateixa opinió i opinions diferents: fins a quin punt un nou matís 
singularitza  prou  una  reformulació  de  la  mateixa  opinió  (o  del  mateix  argument)  per 
independitzar-la'n? Així mateix, és difícil distingir entre opinions i segments expositius: per 
exemple, la proposició recurrent en els editorials del dia 28 'Comença una nova etapa', és una 
opinió  amb justificacions  o  una  exposició  amb aclariments?  Decidir  una  cosa  o  un  altra 
comporta una alteració quantitativa de les dades. Encara que hi ha marcadors lingüístics que 
típicament  són indicadors  d'una o altra  funció  argumental  i  que poden ajudar  a  l'hora de 
l'anàlisi6, els enunciats que codifiquen els arguments i les opinions no tenen intrínsecament 
una determinada categoria discursiva, ja que les expressions verbals no són per se opinions, 
arguments o altres unitats funcionals argumentatives: només ho són en un context que els 
atorgui una funció específica en el procés comunicatiu i, naturalment, en virtut d'un exercici 
analític.  Aquesta qüestió només la pot resoldre l'anàlisi  pragmàtica:  els  coneixements i  la 
informació que aporten el context, l'experiència i la simple pertinença a una comunitat.

6 Van Eemeren i altres (2010) estudien diverses unitats lingüístiques de l'anglès com a indicadors argumentals. 
Lo Cascio (p. 199-239) ho fa per a l'italià (la traducció ho adapta per al castellà) i Plantin, molt de passada, 
per al francès.
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A banda  de  la  inevitable  discrecionalitat  interpretativa  de  la  reconstrucció,  no  hi  ha  cap 
mecanisme per avaluar la validesa del resultat: ni la correcció, ni la compleció, ni el grau 
d'aprofundiment  òptim (la  reconstrucció  es  podria  expandir  ad  infinitum).  El  mateix  Van 
Eemeren  reconeix  que  la  reconstrucció  analítica  és  sempre  provisional  i  susceptible  de 
millores, que no és un producte acabat i indiscutible (Van Eemeren 2012: 13). Així doncs, la 
confusió entre anàlisi i interpretació i el caràcter provisional i obert de les reconstruccions 
relativitzen  l'explotació  quantitativa  de  les  dades  obtingudes  del  corpus.  Les  conclusions 
poden indicar tendències, però sense ser taxatives, si no és que les dades són absolutament 
aclaparadores.

Tot i el tecnicisme extrem de la metodologia pragmadialèctica, l'anàlisi qualitativa, retòrica i 
pragmàtica continua sent necessària i il·luminadora, i no només com a elements accessoris de 
la  reconstrucció  analítica,  sinó  com  a  elements  substantius  del  procés  i  del  producte 
argumentatius.  Van  Eemeren  mateix  proposa  una  revisió  de  la  teoria  pragmadialèctica 
estàndard a  Maniobras estratégicas en el discurso argumentativo, en la línia de considerar 
que no només els moviments argumentatius analíticament importants desenvolupen un paper 
en la resolució de la diferència d'opinió i que l'eficàcia a l'hora de reeixir-hi també depèn 
d'elements retòrics. Però aquest ja seria l'objecte d'un altre treball...
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6. Exemple d'anàlisi: Mas no pot ser el problema

A continuació, a través d'un exemple, es detallen els passos i els criteris que s'han seguit a 
l'hora de fer les anàlisis. S'ha escollit l'editorial de l'Ara del 29 de setembre perquè, d'una 
banda, és força simple i,  de l'altra, exhibeix força riquesa de figures argumentals (varietat 
d'esquemes i de configuracions, presència de contraarguments i d'implícits). El text original 
està recollit en un annex (§ 7.3), i els resultats de l'anàlisi estan tabulats en un altre (§ 7.2). El 
diagrama del text, amb les opinions, els arguments i les connexions, és aquest:
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Un discurs argumentatiu,  com a constel·lació de proposicions en una discussió crítica per 
resoldre una diferència d'opinió, és la defensa o la refutació d'una proposició; és a dir,  la 
justificació d'un punt de vista positiu o negatiu sobre la proposició objecte de la controvèrsia. 
En aquest text, aquesta proposició és 'La CUP ha d'investir Mas?', i l'opinió principal és un 
punt de vista positiu (O1), del tipus  consell. Aquesta opinió, però, és implícita. El text no 
afirma en cap moment que la CUP hagi d'investir Mas, però tota l'argumentació està orientada 
a  justificar  aquesta  proposició  i  a  refutar  la  posició  contrària.  A part  de  la  configuració 
argumental, la preeminència d'aquesta opinió és reforçada per la seva posició, tot i que amb 
formulació indirecta, en el títol i en els dos últims períodes del text, de caràcter emfàtic: «No 
ens podem permetre el luxe de prescindir-ne. Ell no pot ser el problema.»

La proposició contrària, també del tipus consell i representada com a contraopinió (CO1), sí 
que és explícita: «La coalició de l’esquerra alternativa es troba, doncs, en un dilema: complir  
la promesa electoral de no investir Mas i assumir el risc de fer descarrilar el procés o bé 
trobar  una fórmula que li  permeti  justificar  davant  del seu electorat dos vots afirmatius.» 
Aquest dilema expressa molt bé la diferència d'opinió que el text tracta de resoldre: la CUP 
l'ha d'investir o no? La contraopinió es justifica amb un argument per la causa (CA1) explícit 
(«complir la promesa electoral de no investir Mas»). És, doncs, una configuració única, sense 
expansió i amb presentació regressiva.

Pel que fa a l'opinió principal, és justificada amb una configuració múltiple d'una bateria de 
cinc arguments, que funcionen alhora com a refutació de la contraopinió (en un diagrama més 
detallat, es podrien haver connectat tots aquests arguments amb CA1 mitjançant peròs). S'ha 
considerat que la presentació és regressiva perquè, si bé l'opinió és implícita, és suggerida en 
el  títol.  D'aquests  sis  arguments,  n'hi  ha  tres  d'interdependents  (A2,  A3  i  A4)  i  dos 
d'independents (A1 i  A5).  Els interdependents són formulats  conjuntament  «només es pot 
recomanar a les dues candidatures que encarin les negociacions amb la màxima generositat i 
altura de mires [A3], que siguin conscients del suport electoral de cadascú [A4] i que pensin 
en els anhels i la confiança dipositada en ells per gairebé dos milions de ciutadans [A2]», tot i 
que A2 mereix un aclariment posterior: la majoria parlamentària «no servirà de res si no és 
operativa, si no en surt un Govern sòlid per implementar el mandat popular». Per contra, A1 i 
A5 s'han considerat independents perquè són presentats per separat i són objecte d'una atenció 
especial: A1 és formulat en el subtítol («Seria molt frustrant que el procés embarranqués pel 
veto d’un partit a una persona») i reiterat en el primer i l'últim paràgraf (frustració, paradoxa, 
descarrilament, embarrancament); i A5 és objecte d'una expansió.

Com que A5 és una proposició discutible, i com que és una idea central en la justificació de 
l'opinió principal, és objecte d'una expansió, de manera que esdevé una opinió (O2), en aquest 
cas  del  tipus  judici,  amb  presentació  regressiva  i  configuració  argumental  múltiple.  La 
justificació d'O2 es basteix amb cinc arguments: quatre d'interdependents (A6, A7, A8 i A9) i 
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un d'independent (A10). Els quatre arguments interdependents s'exposen en una coordinació 
de clàusules subordinades: «el polític que va posar les urnes el 9-N [A6], que ha rebut una 
querella de l’Estat [A7], que ha dut CDC cap a l’estat propi [A8] i que ha trencat amb Unió 
[A9].» En canvi, A10 es presenta en un període separat i exclusiu («Mas és un actiu que 
garanteix la indispensable transversalitat  ideològica del procés»), la qual cosa li  confereix 
relleu i autonomia.

La  tipologia  dels  subesquemes  argumentatius  que  justifiquen  l'opinió  principal  és  força 
variada: A1 és pragmàtic negatiu, ja que apel·la a les conseqüències indesitjables que tindria 
la no investidura de Mas (el procés embarrancaria); A2 és per l'efecte a la causa, atès que la 
majoria operativa és posterior a la investidura (investidura,  per tant  operativitat) i n'és una 
conseqüència;  en  canvi,  A4  és  per  la  causa,  ja  que  el  suport  electoral  és  anterior  a  la 
investidura (investidura perquè més suport) i una cosa comporta l'altra; A3 és del subtipus pel  
mitjà per a un fi, en què és defensa una actitud (la generositat) per arribar a un objectiu (la 
investidura); finalment, A5 és un argument simptomàtic, ja que els mèrits de Mas no causen la 
investidura però sí la justifiquen. Els subesquemes que apuntalen O2 són tots del subtipus 
simptomàtic: no hi ha connexió causal entre opinió i argument, sinó associació de trets.

S'han consignat  tres  fal·làcies  en aquest  text,  totes  relacionades  amb l'etapa  dialèctica  de 
l'argumentació. La primera és la vulneració de la regla 8 a A1, amb què incorre en la fal·làcia 
del pendent relliscós: hi ha un salt lògic, ja que no està justificat que l'absència de Mas faci 
embarrancar el procés. La segona és la vulneració de la regla 7 a A3, que es pot considerar 
una fal·làcia de la  divisió: la generositat està expressada genèricament («les candidatures»), 
però  només  s'exigeix  a  un  actor  (la  CUP);  igualment,  en  una  reformulació  del  mateix 
argument («cal plantejar-se si és bo centrar les converses en noms de persones»), els noms 
només han de ser irrellevants per a aquest actor; o sigui, el que és formulat com a principi per 
a tots, en l'argumentació només és exigit a una part. Finalment, a A2 s'infringeix la regla 7 i 
s'incorre  en  la  fal·làcia  de  l'afirmació  del  conseqüent:  és  obvi  que  es  pot  conformar  una 
majoria parlamentària sense Mas de president i que, per tant, no n'és una condició necessària.

D'altra  banda,  l'opinió  principal  és  formulada  de  manera  poc  clara:  «Mas  no  pot  ser  el 
problema» tant pot voler dir que Mas s'ha d'apartar com que la CUP l'ha d'investir. Ara bé, 
com que tota l'argumentació va orientada en la direcció que l'investeixin, cal entendre que el 
contingut  implícit  de  l'enunciat  principal  és  «La  CUP ha  d'investir  Mas»,  tot  i  que  no 
s'explicita mai. Com que l'orientació dels arguments il·lumina prou el sentit, no s'ha considerat 
que hi hagi una vulneració de la regla 10 i una fal·làcia de manca de claredat que comprometi 
la  validesa  del  discurs.  En  el  moment  que  es  publicà  el  text,  tothom  podia  entendre 
perfectament què sostenia el diari. Havia començat el #pressingCUP.
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Annex 7.1

Resultats de les anàlisis
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7.1.1. Aspectes discursius 

La primera  taula  recull  els  resultats  de  les  anàlisis  dels  textos  del  corpus  pel  que  fa  als 
aspectes  discursius  més  importants  de  l'anàlisi  pragmadialèctica:  tipus  d'opinió  (judici, 
descripció  d'un  fet,  consell  o  predicció),  amb  l'opinió  principal  subratllada;  presentació 
progressiva o regressiva dels esquemes (des del punt de vista retòric de la disposició, no des 
del  punt  de  vista  analític  de  la  reconstrucció);  la  configuració  única  o  múltiple  de  la 
justificació de cada opinió; la independència o interdependència entre els arguments, i, en 
l'última  columna,  la  presència  d'expansions.  Després,  es  presenten  les  dades  de  cada 
paràmetre agrupades segons diferents criteris.

Text Tipus d'opinió
Progressiva / 
Regressiva 

Única / 
Múltiple

Arguments independents 
/ interdependents

Expansió

Ara

28-9

2 judicis
1 consell

1 predicció
1 descripció fet

4 regressives

2 progressives

4 úniques

2 múltiples

4 interdependents

4 independents
3 expansions

Ara
29-9

1 consell
1 judici

2 regressives 2 múltiples
3 interdependents
4 interdependents

3 independents

1 expansió

Ara

4-10
3 judicis 3 regressives

1 única

2 múltiples

2 interdependents

6 independents
1 expansió

El Punt Avui

28-9

1 judici

1 consell

1 regressiva

1 progressiva

1 única

1 múltiple
4 independents sense expansió

El Punt Avui
29-9

3 judicis

1 predicció
1 consell

3 regressives 

1 regressiva / 
progressiva

1 progressiva

1 única
2 múltiples

4 independents 1 expansió

El Punt Avui

2-10
2 consells

1 regressiva

1 progressiva
2 múltiples

2 interdependents

2 interdependents
2 interdependents

sense expansió

El Periódico
28-9

3 judicis
1 consell

1 predicció

 3 regressives 
1 progressiva

3 úniques
2 múltiples

2 interdependents
7 independents

2 expansions

El Periódico

29-9
2 consell

1 regressiva

1 progressiva

1 única

1 múltiple
5 independents sense expansió

La Vanguardia

28-9

2 judicis

1 consell
1 predicció

3 regressives

1 regressiva / 
progressiva

4 múltiples 15 independents 2 expansions

La Vanguardia
29-9

1 consells
5 judicis

1 predicció

6 regressives 
1 progressiva

2 úniques
5 múltiples

3 interdependents
4 interdependents

10 independents

5 expansions

VilaWeb 28-9 5 judicis 6 regressives 4 úniques 2 interdependents 5 expansions
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1 predicció
1 regressiva / 
progressiva

3 múltiples
3 interdependents
2 interdependents

11 independents

VilaWeb 29-9
1 predicció

1 judici
2 regressives

2 úniques

4 múltiples

2 interdependents

4 independents
1 expansió

VilaWeb 1-10

5 judicis

3 consells

4 regressives

1 progressiva
1 regressiva / 

progressiva

3 úniques

4 múltiples

2 interdependents

2 interdependents
2 interdependents

4 independents

2 expansions

Tipus d'opinió

Tipus de proposició de les opinions de la mostra:

Tipus d'opinions Total opinions Opinions principals

judicis 31 5

consells 13 7

predicció 7 1

descripció d'un fet 1 -

Tipus d'opinions en els diferents mitjans:

Tipus d'opinió Ara El Punt Avui El Periódico La Vanguardia VilaWeb

judici 6 3 3 7 10

consell 2 3 3 2 3

predicció 1 1 1 2 2

descripció d'un fet 1 - - - -

Tipus d'opinions principals en els diferents mitjans:

Tipus d'opinió Ara El Punt Avui El Periódico La Vanguardia VilaWeb

judici 2 1 - - 1

consell 1 2 2 2 1

predicció - - - - 1

descripció d'un fet - - - - -
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Tipus d'opinions dels dies 28 i 29 de setembre, en què tots els mitjans publicaren editorials 
relatius al tema del treball:

Tipus d'opinió 28-9-2015 29-9-2015

judici 13 14

consell 4 5

predicció 4 3

descripció d'un fet 1 -

Tipus d'opinions principals dels dies 28 i 29 de setembre:

Tipus d'opinió 28-9-2015 29-9-2015

judici 2 2

consell 3 2

predicció - 1

descripció d'un fet - -

Presentació progressiva/regressiva

Presentació Opinions Opinions principals

regressiva 39 9

progressiva 9 4

regressiva/progressiva 4 -

Presentació de les opinions segons el mitjà:

Presentació Ara El Punt Avui El Periódico La Vanguardia VilaWeb

regressiva 9 5 4 9 12

progressiva 2 3 2 1 1

regressiva/progressiva - 1 - 1 2

Presentació de les opinions principals segons el mitjà:

Opinió principal Ara El Punt Avui El Periódico La Vanguardia VilaWeb

regressiva 3 2 - 2 3

progressiva - 1 2 - -

regressiva/progressiva - - - - -
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Configuració única/múltiple

Configuració Opinions Opinions principals

única 22 2

múltiple 34 11

Configuracions de les opinions segons el mitjà:

Configuració Ara El Punt Avui El Periódico La Vanguardia VilaWeb

única 5 2 4 2 9

múltiple 6 5 3 9 11

Configuracions de les opinions principals segons el mitjà:

Configuració Ara El Punt Avui El Periódico La Vanguardia VilaWeb

única - 2 - - -

múltiple 3 1 2 2 3

Arguments independents/interdependents

Arguments independents i interdependents en cada mitjà i total:

Dependència Ara El Punt Avui El Periódico La Vanguardia VilaWeb TOTAL

independents 13 8 12 25 29 77

interdependents 13 6 2 7 15 43

Expansions

Nombre  total  d'expansions,  mitjana  d'expansions  en  cada  text  i  mitjana  d'arguments  per 
expansió (cada quants arguments hi ha una expansió), en total i en cada mitjà:

Mitjà Nombre d'expansions Mitjana per text Mitjana per arguments

Ara 5 1,7 8,7

El Punt Avui 1 0,3 14

El Periódico 2 1 7

La Vanguardia 7 3,5 4,6

VilaWeb 8 2,7 4,2

TOTAL 23 1,8 7,7
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7.1.2. Tipus i subtipus d'esquemes argumentatius

Subtipus d'esquemes argumentatius dels editorials del corpus, classificats en arguments per 
indici i arguments per similitud, i les fal·làcies que s'hi han detectat:

text Per indici Per similitud Fal·làcies

Ara, 28-9
5 per la causa
5 per la definició / pel significat

1 pragmàtic negatiu

Regla 7: afirmació del conseqüent

Ara, 29-9

1 pragmàtic negatiu

2 per la causa
1 per l'efecte a la causa

1 pel mitjà per a un fi
6 simptomàtics

Regla 7: afirmació del conseqüent
Regla 8: pendent relliscós

Regla 10: manca de claredat

Ara, 4-10
7 simptomàtics
1 per la definició / pel significat

Regla 7: afirmació del conseqüent
Regla 7: afirmació del conseqüent

Regla 7: afirmació del conseqüent

El Punt Avui, 
28-9

4 simptomàtics

Regla 5: desresponsabilització d'una 

premissa implícita
Regla 2: obligatorietat de la defensa

Regla 2: obligatorietat de la defensa

El Punt Avui, 

29-9

1 per la causa

2 simptomàtics
1 analògic

Regla 2: obligatorietat de la defensa

Regla 8: falsa analogia

El Punt Avui, 

2-10

2 pragmàtics negatius

1 per la noblesa d'un propòsit
1 per la definició / pel significat

Regla 10: manca de claredat

Regla 10: manca de claredat

El Periódico, 
28-9

5 per la causa
2 per la definició / pel significat

1 simptomàtic

1 analògic
Regla 8: falsa analogia
Regla 10: manca de claredat

El Periódico, 
29-9

2 simptomàtics

1 pragmàtic negatiu
1 per la noblesa d'un propòsit

1 pel mitjà per a un fi

Regla 4: ignoratio elenchi

Regla 8: confusió de fets i judicis de 
valor

La 

Vanguardia, 
28-9

1 pel mitjà per a un fi

1 d'autoritat
10 simptomàtics

1 pragmàtic negatiu

2 analògics
Regla 8: falsa analogia
Regla 8: falsa analogia

La 
Vanguardia, 

29-9

1 per la definició / pel significat

10 simptomàtics
2 per la causa

1 pel mitjà per a un fi
2 d'autoritat

Regla 8: ad verecundiam
Regla 8: ad verecundiam

VilaWeb, 28-9 1 pragmàtic negatiu
1 per la causa

6 analògics Regla 8: falsa analogia
Regla 8: falsa analogia
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9 simptomàtics

1 per l'efecte
1 d'autoritat

Regla 8: falsa analogia
Regla 8: falsa analogia

Regla 8: falsa analogia
Regla 8: falsa analogia

Regla 8: ad verecundiam
Regla 8: pendent relliscós

VilaWeb, 29-9

1 pragmàtic negatiu
1 pel mitjà per a un fi

2 per la noblesa d'un propòsit
2  simptomàtics

Regla 8: falsa causa

VilaWeb, 1-10
3 simptomàtics
5 per la causa

2 pel mitjà per a un fi

Regla 7: afirmació del conseqüent
Regla 10: manca de claredat

Tipus d'esquemes argumentatius

Total tipus d'esquemes argumentatius:
Per indici: 112
Per similitud: 10

Tipus d'esquemes argumentatius segons el mitjà:

Tipus d'esquema Ara El Punt Avui El Periódico La Vanguardia VilaWeb

Per indici 30 11 13 29 29

Per similitud - 1 1 2 6

Subtipus d'esquemes argumentatius

Total subtipus d'esquemes argumentatius:
Per la causa a l'efecte: 21
Per la definició: 10
Pragmàtic negatiu: 8
Per l'efecte a la causa: 2
Pel mitjà per a un fi: 7
Simptomàtic: 56
Per la noblesa d'un propòsit: 4
Per autoritat: 4
Analògic: 10
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Subtipus d'esquemes argumentatius segons el mitjà:

Subtipus d'esquema Ara El Punt Avui El Periódico La Vanguardia VilaWeb

Per la causa 7 1 5 2 6

Per la definició 6 1 2 1 -

Pragmàtic negatiu 2 2 1 1 2

Per l'efecte 1 - - - 1

Pel mitjà per a un fi 1 - 1 2 3

Simptomàtic 13 6 3 20 14

Per la noblesa d'un propòsit - 1 1 - 1

Per autoritat - - - 3 1

Analògic - 1 1 2 6

7.1.3. Fal·làcies

Fal·làcies dels textos del corpus, amb l'etapa dialèctica que afecten i els subtipus d'argument 
que les ocasionen, de manera que es poden apreciar les correlacions entre tipus de fal·làcia i 
subtipus d'esquema:

text Fal·làcies Etapa Subtipus d'esquema

Ara, 28-9 7: afirmació del conseqüent argumentació per la definició

Ara, 29-9

7: divisió argumentació pel mitjà per a un fi

8: pendent relliscós argumentació pragmàtic negatiu

7: afirmació del conseqüent argumentació per l'efecte a la causa

Ara, 4-10

7: afirmació del conseqüent argumentació simptomàtic

7: afirmació del conseqüent argumentació simptomàtic

7: afirmació del conseqüent argumentació simptomàtic

El Punt Avui, 

28-9

5: desresponsabilització d'una premissa implícita argumentació simptomàtic

2: obligatorietat de la defensa obertura simptomàtic

2: obligatorietat de la defensa obertura simptomàtic

El Punt Avui, 

29-9

2: obligatorietat de la defensa obertura sense esquema

8: falsa analogia argumentació analògic

El Punt Avui,

2-10

10: manca de claredat totes per la noblesa d'un propòsit

10: manca de claredat totes per la definició

El Periódico, 

28-9

8: falsa analogia argumentació analògic

10: manca de claredat totes per la causa

El Periódico, 4: ignoratio elenchi argumentació opinió
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29-9 8: confusió de fets i judicis de valor argumentació per la noblesa d'un propòsit

La Vanguardia, 
28-9

8: falsa analogia argumentació analògic

8: falsa analogia argumentació analògic

La Vanguardia, 
29-9

8: ad verecundiam argumentació d'autoritat

8: ad verecundiam argumentació d'autoritat

VilaWeb, 28-9

8: falsa analogia argumentació analògic

8: falsa analogia argumentació analògic

8: falsa analogia argumentació analògic

8: falsa analogia argumentació analògic

8: falsa analogia argumentació analògic

8: falsa analogia argumentació analògic

8: ad verecundiam argumentació d'autoritat

VilaWeb, 29-9
8: pendent relliscós argumentació per la causa

8: falsa causa argumentació simptomàtic

VilaWeb, 1-10
7: afirmació del conseqüent argumentació pel mitjà per a un fi

10: manca de claredat totes opinió

Total fal·làcies segons la regla que infringeixen:

Regla 2 (regla de la càrrega de la prova): 3
Regla 4 (regla de la rellevància): 1
Regla 5 (regla de la premissa implícita): 1
Regla 7 (regla de la validesa): 6
Regla 8 (regla de l'esquema argumentatiu): 17
Regla 10 (regla de l'ús del llenguatge): 5

Fal·làcies segons l'etapa dialèctica:

Confrontació: -
Obertura: 3
Argumentació: 26
Clausura: -
Totes les etapes (afectació transversal): 4
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Fal·làcies en relació amb els mitjans (la penúltima fila mostra la mitjana de fal·làcies per text,  
i l'última cada quants esquemes s'incorre en una fal·làcia):

Fal·làcia Ara El Punt Avui El Periódico La Vanguardia VilaWeb

Regla 2 - 3 - - -

Regla 4 - - 1 - -

Regla 5 - 1 - - -

Regla 7 5 1 - - 1

Regla 8 1 - 2 4 9

Regla 10 1 2 1 - 1

TOTAL 7 7 4 4 11

Per text 2,3 2,3 2 2 3,6

Per esquemes 4,3 1,7 3,5 7,8 3,2

Fal·làcies en relació amb els subtipus d'esquemes argumentatius:

Per la causa a l'efecte: 2
Per la definició: 2
Pragmàtic negatiu: 1
Per l'efecte a la causa: 1
Pel mitjà per a un fi: 2
Simptomàtic: 7
Per la noblesa d'un propòsit: 2
Per autoritat: 3
Analògic: 10

Subtipus d'esquema Ara El Punt Avui El Periódico La Vanguardia VilaWeb

Per la causa - - 1 - 1

Per la definició 1 - - - -

Pragmàtic negatiu 1 - - - -

Per l'efecte 1 - - - -

Pel mitjà per a un fi 1 - - - 1

Simptomàtic 3 3 - - 1

Per la noblesa d'un propòsit - 1 1 - -

Per autoritat - - - 2 1

Analògic - 1 1 2 6
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Annex 7.2

Anàlisis individuals
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7.2. Anàlisis individuals

Les anàlisis són el producte de tot de transformacions sobre els textos d'acord amb el mètode 
pragmadialèctic de la reconstrucció (§ 5.1): ometre'n els fragments no rellevants (supressió), 
afegir-hi els que són rellevants però no estan lexicalitzats (addició), reformular els que són 
ambigus o reiteratius (substitució) i reordenar-los d'acord amb el model ideal (permutació). 

Claus:

O: opinió
CO: contraopinió (opinió antiorientada, representació de l'antagonista)
A: argument
CA: contraargument

Les  opinions,  contraopinions,  els  arguments  i  els  contraarguments  (O,  A,  CA)  porten  un 
número d'ordre d'acord amb la reconstrucció, que no necessàriament coincideix amb l'ordre 
d'aparició en el text.

Amb els sagnats s'expressa la vinculació d'un argument amb l'opinió amb la qual constitueix 
un esquema argumentatiu. Si un argument té un subargument en una línia sagnada a sota, s'ha 
d'entendre que el primer argument esdevé una opinió i que hi ha una expansió. Així doncs, un 
esquema argumentatiu és un complex de la forma On-An, en què n expressa un valor numèric 
(per exemple, O1-A1). 

Una mateixa proposició pot ocupar diferents posicions en un acte argumentatiu complex (pot 
aparèixer en diversos esquemes) i fins i tot pot actuar com a argument i com a opinió en el 
mateix acte (però no, naturalment, en el mateix esquema: seria una tautologia o la fal·làcia 
petitio principii). Així mateix, una opinió sense argument no és un esquema argumentatiu. Si 
en algun cas se'n refereix alguna,  és per la rellevància que té en el text original i per fer 
intel·ligible  el  discurs,  tot  i  que  no  sigui  pròpiament  un  esquema  sinó  una  premissa  no 
justificada. I una fal·làcia: evitació de l'obligatorietat de la defensa.

L'ordre  de  la  numeració  d'arguments  i  opinions  no  reflecteix  cap  jerarquia,  sinó  que  és 
purament l'ordre d'aparició en l'original.

Entre claudàtors s'expressen els arguments o les opinions implícits. Si els claudàtors inclouen 
tota la línia ([O1: La CUP ha d'investir Mas]), expressen que la proposició és implícita; en 
canvi,  si  només inclouen l'enunciat  (O1: [La CUP ha d'investir  Mas]),  signifiquen que la 
proposició és ambigua, però interpretable pragmàticament, intertextualment o cotextualment. 

55



En el primer cas hi hauria una reconstrucció analítica, lògica; en el segon, una interpretació.
En  els  comentaris,  amb les  cometes  dobles  es  representa  una  citació  literal  del  text,  un 
enunciat, i les cometes simples fan referència a una proposició, una reconstrucció del sentit 
que  no  correspon  a  cap  fragment  exacte  de  l'original.  En  la  presentació  dels  esquemes 
argumentatius, les expressions corresponen a proposicions reconstruïdes; només en algun cas 
d'especial significació es reprodueixen enunciats literals, marcats amb cometes dobles. 

S'han formulat les proposicions de manera que s'evidenciïn les recurrències d'un mateix mitjà i  
les coincidències entre mitjans. Així, quan una idea era essencialment la mateixa, s'ha optat per 
fer-ne una formulació idèntica. Així mateix, s'ha procurat fer una formulació personal de les 
proposicions. Els editorials solen ser elusius (val a dir que alguns més que altres) i recorren amb 
freqüència a construccions impersonals i ambigües. En la reconstrucció, sempre que ha estat 
possible s'ha optat per compondre sentències clares i concises, amb un verb conjugat, en veu 
activa  i  amb  un  agent  explícit.  Per  exemple,  l'enunciat  «Després  del  27S,  realisme»  (La 
Vanguardia, 29-9) s'ha reformulat 'Els principals actors polítics han de ser realistes'.

La tipologia argumentació progressiva/regressiva fa referència a la presentació en el discurs. 
Per tant, és un concepte retòric relatiu a la dispositio i no pas un producte de la reconstrucció 
pragmadialèctica.  Els  casos  en  què  una  argumentació  apareix  consignada  alhora  com  a 
regressiva i progressiva fan referència al fet que una opinió és justificada tant amb arguments 
ja apareguts com amb d'altres de nous. Un cas particularment controvertit és el de les opinions 
i  els  arguments  implícits,  ja  que  sembla  que  no  hi  hagi  el  material  imprescindible  per 
adscriure-la a una tipologia o l'altra; ara bé, generalment hi ha expressions ambigües que es 
poden considerar la formulació de l'implícit. Per exemple, a l'Ara, 29-9, l'enunciat del títol 
«Mas no pot  ser  el  problema» en  realitat  expressa  l'opinió  del  tipus  consell 'La CUP ha 
d'investir Mas'. En aquest cas, s'ha consignat l'argumentació com a regressiva, tot i que fins 
després dels arguments no es pot saber el sentit de la proposició del títol; en canvi, si al final 
hagués explicitat el sentit de «Mas no pot ser el problema», llavors s'hauria consignat com a 
progressiva.

Els  diagrames  mostren  les  relacions  lògiques  amb  perquè,  per  tant i  però.  El  perquè 
expressa  argumentació  regressiva  i  el  per  tant argumentació  progressiva.  És  clar  que  es 
podrien  haver  representat  tots  els  esquemes amb un únic  criteri,  i  fer  pujar  un nivell  les 
opinions progressives per tal que esdevinguessin regressives; és a dir, passar tots els per tants 
a  perquès de manera que els diagrames anessin en una sola direcció. S'ha optat per aquesta 
representació bidireccional per reflectir la dispositio dels originals; tot i que la regressivitat i 
la progressivitat són conceptes més propis de la retòrica i que el rigor pragmadialèctic podria 
haver exigit una reconstrucció analítica unidireccional, la diagramació escollida manté una 
relació de semblança amb el text que n'il·lumina aspectes discursius i ideològics al mateix 
temps que no n'oculta els logicodeductius. Els diferents tipus de presentació es representen 
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amb colors diferents perquè siguin més visuals.
Una altra  qüestió  controvertida és  la  classificació de les  opinions,  sobretot  en  consells o 
judicis.  El  problema  és  que  la  tipologia  de  la  pragmadialèctica  no  està  explicada  ni 
justificada, tan sols l'exemplifiquen. L'exemple de proposició del tipus consell que proposen 
(Van Eemeren  et al. 2006: 25) és aquest: «deberías limpiar tus dientes con el cepillo más 
suave que haya.» D'acord amb aquest model, s'han classificat com a consell proposicions com 
les següents:

Els partits independentistes han de negociar discretament
La CUP ha d'investir Mas
El Govern espanyol ha de canviar d'actitud i obrir-se a negociar
Els principals actors han de ser realistes
Els principals actors han de respectar el marc legal, dialogar i pactar

Han estat catalogades com a consells perquè són assimilables a actes directius, del mateix 
ordre que «aconsellar, advertir, convidar, demanar, instar, oferir, ordenar, preguntar, prohibir, 
requerir, sol·licitar, suggerir» (Besa: 12). En canvi, els judicis i les prediccions serien actes 
assertius. Semblen consells perquè pretenen orientar l'acció d'un agent. Comunicativament, 
semblen força equivalents a «CUP, investeixin Mas», «Actors principals, respectin el marc 
legal».  No  semblen  prediccions  perquè  no  es  fa  un  pronòstic.  Així  doncs,  es  poden 
exemplificar les tipologies de la manera següent:

Judici: Que la CUP investís Mas seria bo
Consell: La CUP ha d'investir Mas
Predicció: La CUP investirà Mas

És clar que «La CUP ha d'investir Mas» implica el judici «Que la CUP investís Mas seria bo», 
però, de la mateixa manera, es podria sostenir que el judici «Que la CUP investís Mas seria 
bo» implica el consell o l'acte directiu «La CUP ha d'investir Mas». Arribats a aquest punt, 
s'entraria en un bucle i la distinció consell/judici deixaria de tenir sentit. Per això s'ha optat 
per considerar les proposicions deòntiques com a consells. De fet, el mateix exemple de la 
pragmadialèctica («deberías limpiar tus dientes con el cepillo más suave que haya») també es 
podria considerar un judici; només es diferencia del de la CUP per la interpel·lació directa al 
receptor, però en un editorial difícilment hi apareixerà un vocatiu, de manera que «La CUP 
debería limpiar sus dientes con el cepillo más suave que haya» no podria ser un consell. Per 
tant,  les  construccions  deòntiques  equivalents  s'han  tipificat  com  a  consells  i  en  les 
reconstruccions es fa servir aquesta construcció específicament per formular un consell.

Finalment,  pel  que  fa  als  arguments  independents/interdependents,  per  la  teoria 
pragmadialèctica  estàndard  hi  ha  dos  criteris  a  l'hora  de  considerar  els  arguments 
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interdependents (Van Eemeren et al. 2006: 70-71):
a)  que  siguin  massa  dèbils  per  resultar  concloents  tot  sols.  Es  pretén  convèncer  per 
acumulació.
b) que el segon argument prevegi les objeccions al primer i, així, el reforci (l'exemple típic és 
«He d'anar a dinar fora perquè no tinc menjar i les botigues estan tancades»).

El primer criteri és molt subjectiu. De fet, es podria dir que si hi ha més d'un argument és que  
es  considera  que  cap  no és  concloent  i,  per  tant,  una configuració  múltiple  sempre  seria 
interdependent. Per això, en general s'ha aplicat el segon criteri.

Casos  de  configuracions  que  s'han  considerat  interdependents  per  exigències 
sintacticosemàntiques (criteri a):

La Vanguardia 29-9:

A6:   S'albiren nous factors d'incertesa (  O6  )
A10: Aviat hi haurà eleccions generals
A11: Dificultats per investir un president
A12: Possibilitat que s'hagin de repetir les eleccions

El plural del predicat de l'opinió obliga a considerar-los interdependents.

O2: Els principals actors no són realistes
A14: JxSí presenta els seus resultats com un èxit
A15: El Govern Rajoy deixa poc marge per a la negociació
A16: La premsa independentista anuncia una nova era
A17: La premsa madrilenya proclama el fracàs de l'independentisme

El mateix. Necessàriament han de ser interdependents perquè l'irrealisme d'un sol actor no 
justificaria l'opinió en plural.

Casos  de  configuracions  que  s'han  considerat  interdependents  per  exigències 
lògicosemàntiques (citeri b):

El Punt Avui 2-10:

O1:   Els partits independentistes han de negociar discretament
A1:  La controvèrsia i el soroll entre partits posen en perill el procés
A2: El procés no es pot permetre cap entrebanc

O1:   Els partits independentistes han de negociar discretament
[A3: Així s'aconseguirà investir Mas]
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A4: [Mas és imprescindible]

Ara, 28-9-2015
Un aval democràtic al procés que demanarà responsabilitat i concòrdia

O1:   comença una nova era
A1: L'independentisme ha obtingut un aval democràtic per tirar endavant el seu 

projecte (O2)
A2: L'independentisme ha obtingut majoria absoluta de diputats
A3: L'independentisme ha obtingut un [rellevant] 47% del vots
A4: La participació ha estat excepcional
A5:   El   no   explícit ha quedat lluny en vots i escons   (O4)

A6:   CSQP i UDC no són   no     (O5)
A7:  CSQP i UDC són favorables al dret a decidir

O3:   Els partits del   no   i el govern insistiran que l'independentisme no arriba al 50% 
dels vots 

O6:   L'independentisme ha d'eixamplar la base social
A3: L'independentisme ha obtingut un [insuficient] 47% del vots
O3:   Els partits del   no   i el govern insistiran que l'independentisme no arriba al 50% 

dels vots (  A8  )
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A3: 
L'independentisme 

ha obtingut un 
47% del vots

perquè

A2: 
L'independentisme 

ha obtingut 
majoria absoluta 

de diputats

A1:  L'independentisme ha 
obtingut un aval 
democràtic (O2)

O1:  Comença una nova era

O3: Els sectors del no insistiran 
que l'independentisme no arriba 

al 50% dels vots (A8)

per tant

però

A4: La 
participació ha 

estat 
excepcional

A5: El no 
explícit queda 
lluny en vots i 
escons (O4)

A6: CSQP i UDC 
no són no (O5)

A7: CSQP i UDC 
són favorables al 

dret a decidir

O6: L'independentisme ha 
d'eixamplar la base social per tant

perquè

perquè

perquè



Ara, 28-9-2015

Tipus d'opinió

O1: judici
O2: judici
O3: predicció
O4: descripció d'un fet
O5: descripció d'un fet
O6: consell

argumentació 
progressiva / regressiva

O1: progressiva
O2: regressiva
O3: regressiva
O4: regressiva
O5: regressiva
O6: progressiva

argumentació única / 
múltiple

O1: única
O2: múltiple
O3: única
O4: única
O5: única
O6: múltiple

arguments independents / 
interdependents

A2, A3, A4, A5: interdependents

argumentació expandida expansió d'A1, A5 i A6

esquemes argumentatius

A1: per indici
A2: per indici
A3: per indici
A4: per indici

A5: per indici
A6: per indici
A7: per indici
A8: per indici

subtipus d'esquemes

A1: causal
A2: per la definició / pel significat
A3: per la definició / pel significat
A4: causal

A5: per la definició / pel significat
A6: per la definició / pel significat
A7: per la definició / pel significat
A8: pragmàtic negatiu

fal·làcies A7: regla 7 (afirmació del conseqüent) *

Comentaris

* La fal·làcia: tracta com a condició suficient una condició necessària. L'argumentació és: 
CSQP i UDC no són no perquè són favorables al dret a decidir. Ara bé, ser favorables al dret 
de decidir no implica que no siguin no, ja que poden voler decidir  no. Per no computar-los 
com a no haurien de ser indefinits en aquest punt (no sap / no contesta), cosa que potser es pot 
dir. És a dir, poden ser considerats com a no no en la mesura que són indefinits, però no en 
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tant que «favorables al dret a decidir». És la fal·làcia de l'afirmació del conseqüent.

Ara, 29-9-2015
Mas no pot ser el problema

[O1: La CUP ha d'investir Mas]
CO1: La CUP no pot investir Mas

CA1: La CUP va prometre que no investiria Mas

A1: El veto de la CUP a Mas faria embarrancar el procés
A2:  Els  vots  de  JxSí  i  de  la  CUP eren  per  conformar  una  majoria  parlamentària 

operativa
A3: Les candidatures han d'encarar les negociacions amb generositat
A4: JxSí té molt més suport electoral
A5:   Mas és un dels puntals del procés   (O2)

A6: Va posar les urnes el 9N
A7: Ha rebut querelles de l'Estat
A8: Ha dut CDC cap a l'independentisme
A9: Ha trencat amb UDC
A10: Garanteix la necessària transversalitat ideològica del procés

62



63

A1: El veto a 

Mas faria 
embarrancar el 

procés 

O1: La CUP ha d'investir Mas
CO1: La CUP no pot 

investir Masperò

A6: Va posar 
les urnes el 

9N

perquè

CA1: La CUP va 
prometre que no 
investiria Mas

A2: Els vots 

eren per 
conformar 

una majoria 
parlamentària 

operativa

A3: Les 
candidatures 

han de 
negociar amb 

generositat

A4: JxSí té 
molt més 

suport 
electoral

A5: Mas és 
un dels 

puntals del 
procés (O2)

perquè

A7: Ha rebut 
querelles de 

l'Estat

A8: Ha dut CDC 
cap a 

l'independentisme

A9: Ha 
trencat amb 

UDC

A10: 
Garanteix la 

transversalitat 
ideològica del 

procés

perquè



Ara, 29-9-2015

Tipus d'opinió
O1: consell
CO1: consell
O2: judici

Argumentació progressiva / 
regressiva

O1: regressiva implícita*
CO1: regressiva
O2: regressiva

Argumentació única / 
múltiple

O1: múltiple
O2: múltiple

Arguments dependents / 
independents

A2, A3 i A4: interdependents
A7, A8, A9 i A10: interdependents

Argumentació expandida expansió d'A6

Esquemes argumentatius

A1: per indici
CA1: per indici
A2: per indici
A3: per indici
A4: per indici

A5: per indici
A6: per indici
A7: per indici
A8: per indici
A9: per indici
A10: per indici

Subtipus d'esquemes

A1: pragmàtic negatiu
CA1: per la causa
A2: per l'efecte a la causa
A3: pel mitjà per a un fi
A4: per la causa

A5: simptomàtic
A6: simptomàtic
A7: simptomàtic
A8: simptomàtic
A9: simptomàtic
A10: simptomàtic

Fal·làcies
A1: regla 8 (esquema argumentatiu incorrecte)**
A3: regla 7 (validesa de l'esquema argumentatiu)***
A2: regla 7 (afirmació del conseqüent)****

Comentaris
* Cal tenir en compte que és una opinió implícita i que només amb les operacions d'addició i 
substitució de la reconstrucció pragmadialèctica es pot considerar regressiva.
**Fal·làcia del pendent relliscós. Hi ha un salt lògic, ja que no està justificat que l'absència de 
Mas faci embarrancar el procés.
*** Fal·làcia de la divisió: La generositat està expressada genèricament («les candidatures»), 
però només s'exigeix a un actor (la CUP). Igualment, els noms només han de ser irrellevants 
per a aquest actor.
**** És obvi que es pot conformar una majoria parlamentària sense Mas de president.
L'opinió principal és formulada de manera poc clara: «Mas no pot ser el problema» tant pot 
voler dir que Mas s'ha d'apartar com que la CUP l'ha d'investir, però tota l'argumentació va 
orientada en la direcció que l'investeixin. Cal entendre, doncs, que el contingut implícit de 
l'opinió principal és «La CUP ha d'investir Mas», tot i que no s'explicita mai. 
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Ara, 4-10-2015
Polarització política no és fractura social

O1: A Catalunya no hi ha fractura social
A1: Hi ha convivència al carrer, a les cases i a la feina
A2: Divisió política no significa fractura social
A3:   Hi ha enfortiment democràtic (  O2  )

A5: Ha augmentat la participació electoral
A4: Hi ha un procés de canvi polític

CO1:   A Catalunya hi ha fractura social
CA1: Hi ha correlació llengua-vot

A6: El sí està arrelat a tot arreu
CA2: Hi ha correlació territori-vot

A6: El sí està arrelat a tot arreu
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convivència 

social 

O1: A Catalunya no hi ha fractura 
social

CO1:  A Catalunya  hi 
ha fractura social

però

CA1: Hi ha 
correlació 

llengua-vot

A2: Divisió 
política no 
és fractura 

social

A3: Hi ha 
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democràtic 

(O2)

A4: Hi ha 
un procés de 
canvi polític

A6: El sí està 
arrelat a tot arreu

perquè

CA2: Hi ha 
correlació 

territori-vot

perquè
No

A5: augmenta 
la participació 

electoral

perquè



Ara, 4-10-2015

Tipus d'opinió
O1: judici
O2: judici
CO1: judici

Argumentació progressiva / 
regressiva

O1: regressiva
O2: regressiva
CO1: regressiva

Argumentació única / 
múltiple

O1: múltiple
O2: única
CO1: múltiple

Arguments dependents / 
independents

CA1 i CA2 : interdependents

Argumentació expandida Expansió d'A3

Esquemes argumentatius

A1: per indici
A2: per indici
A3: per indici
A4: per indici

A5: per indici
A6: per indici
CA1: per indici
CA2: per indici

Subtipus d'esquemes

A1: simptomàtic
A2: pel significat
A3: simptomàtic
A4: simptomàtic

A5: simptomàtic
A6: simptomàtic
CA1: simptomàtic
CA2: simptomàtic

Fal·làcies
CA1: regla 7  (afirmació del conseqüent)
CA2: regla 7  (afirmació del conseqüent)
A6: regla 7  (afirmació del conseqüent)*

Comentaris

En el primer paràgraf, es reprodueix l'argumentació de l'editorial del dia 28 (tesi dels tres 
espais, majoria independentista i necessitat d'eixamplar la base social independentista), però 
no s'ha explicitat en l'anàlisi perquè es pot considerar inclosa en la proposició A2 («Divisió 
política no significa fractura social»).

* El  sí podria  estar  arrelat  arreu  amb una estreta  correlació  llengua-vot.  No és  condició 
suficient.
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Avui, 28-9-2015
El 27S, el dia que comença el futur

O1: Comença una nova era
A1: Victòria independentista en escons
A2: Victòria independentista (en vots)
A3: Alta participació
A4: Unionisme estatal dèbil

O2: JxSí i la CUP s'han d'entendre (sobre el qui i el com)
A5: O1
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A3: Alta 

participació

perquè

A2: Victòria 

independentista 
(en vots)

A1: Victòria 

independentista 
en escons

A4: Unionisme 

estatal dèbil

O2: JxSí i la CUP s'han 
d'entendre (sobre el qui i el 

com)

O1:  Comença una nova era

per tant



Avui, 28-9-2015

tipus d'opinió
O1: judici
O2: consell

argumentació progressiva / 
regressiva

O1 regressiva
O2 progressiva

argumentació única / 
múltiple

O1: múltiple
O2: única

arguments independents / 
interdependents

Tots són arguments independents

argumentació expandida sense expansions

esquemes argumentatius

A1: per indici
A2: per indici
A3: per indici
A4: per indici

subtipus d'esquemes

A1: simptomàtic
A2: simptomàtic
A3: simptomàtic
A4: simptomàtic

fal·làcies
A2: regla 5 (desresponsabilització d'una premissa implícita)
A2: regla 2 (obligatorietat de la defensa)
A4: regla 2 (obligatorietat de la defensa)*

Comentaris

No es fa l'expansió d'A2, força imprescindible atès que era el principal tema de controvèrsia 
en aquells moments. Aquesta mancança el fa incórrer en fal·làcies.

*Cal justificar que l'ascens de Ciutadans és un senyal de desconnexió, i que no és un partit 
espanyol.
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Avui, 29-9-2015
La tossuda realitat sobiranista

O1: El procés està ratificat
A1:    L'independentisme s'ha consolidat en el centre de la política catalana (  O2  )

A2: Té majoria absoluta
A3: Presenta diversitat social i territorial

O3:   L'independentisme se'n sortirà (aconseguirà els seus objectius)
A4: Fins ara l'independentisme se n'ha sortit
A1:  L'independentisme s'ha consolidat en el centre de la política catalana (O2)

O4:   El principal obstacle és la manca d'entesa
O5:   [Cal entesa per fer realitat   O3  ]
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Avui, 29-9-2015

tipus d'opinió

O1: judici
O2: judici / descripció d'un fet
O3: predicció
O4: judici
O5: consell

argumentació progressiva / 
regressiva

O1: regressiva
O2: regressiva
O3: regressiva / progressiva
O4: progressiva
O5: regressiva implícita

argumentació única / 
múltiple

O1: única
O2: múltiple
O3: múltiple
O4: única
O5: única

arguments independents / 
interdependents

tots són independents

argumentació expandida expansió d'A1

esquemes argumentatius

A1: per indici
A2: per indici
A3: per indici
A4: per similitud

subtipus d'esquemes

A1: simptomàtic
A2: per la causa
A3: simptomàtic
A4: analògic

fal·làcies
A4: regla 7 (falsa analogia)*
O4: regla 2 (obligatorietat de la defensa)

Comentaris

*D'una banda, compara fenòmens de diferent ordre;  de l'altra,  esdeveniments  de diferents 
moments temporals. Compara les eleccions del 2012, el  9N i el  27S, i  el 9N no és de la 
mateixa  naturalesa  que  les  eleccions  autonòmiques.  Fa  comparacions  entre  el  passat  i  el 
present i en fa prediccions per al futur. També fonamenta O3 amb la intenció del partits (no 
reflectit a l'esquema), la qual cosa pot ser una violació de la regla 8, ja que tracta una condició 
necessària com a condició suficient.
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Avui, 2-10-2015
L'hora de la negociació discreta

O1:   Els partits independentistes han de negociar discretament
A1:  La controvèrsia i el soroll entre partits posen en perill el procés
A2: El procés no es pot permetre cap entrebanc
[A3: Així s'aconseguirà investir Mas]
A4: [Mas és imprescindible]

[O2: La CUP ha d'investir Mas]
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Avui, 2-10-2015

tipus d'opinió
O1: consell
O2: consell

argumentació progressiva / 
regressiva

O1: regressiva
O2: progressiva

argumentació única / 
múltiple

O1: múltiple
O2: múltiple

arguments independents / 
interdependents

A1, A2: arguments interdependents
A3, A4: arguments interdependents
A2, A4: arguments interdependents

argumentació expandida sense expansió 

esquemes argumentatius
A1: per indici
A2: per indici

A3: per indici
A4: per indici*

subtipus d'esquemes
A1: pragmàtic negatiu
A2: pragmàtic negatiu

A3: per la noblesa d'un propòsit
A4: pel significat / la definició*

fal·làcies
A3: regla 10 (manca de claredat)
A4: regla 10 (manca de claredat)

Comentaris

L'anàlisi exigeix molta reconstrucció perquè en l'original la informació principal és implícita o 
al·lusiva.

*Tot i que la formulació lingüística és explícitament analògica («de la mateixa manera que 
ningú és individualment imprescindible en el camí cap a la independència, hi ha aportacions 
personals decisives que no es poden ni ignorar, ni menystenir, ni renunciar-hi.»), i tot i que 
Van  Eemeren,  Grootendorst  i  Snoeck  (Van  Eemeren  et  al.  2011:  98-99)  sostenen  que  la 
reconstrucció no s'ha de fer quan l'esquema és explícit, no ha estat etiquetat com a esquema 
per similitud ni  subesquema analògic perquè el raonament és tan feble que difícilment es 
podria considerar que hi ha esquema argumentatiu i transferència:  és a dir, l'analogia seria 'de 
la  mateixa  manera  que ningú no és  imprescindible,  Mas és  imprescindible'.  Ningú no és 
imprescindible,  però alguns sí.  Per fer  l'anàlisi  màximament argumentativa,  s'ha hagut  de 
proposar l'argument interdependent A3 implícit.

La configuració A3-A4 és tota o implícita o al·lusiva i, en conseqüència, incorre en la fal·làcia 
de la manca de claredat.
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El Periódico, 28-9-2015
Una victòria que complica la sortida

O1:   La victòria de JxSí complica la sortida
A1: JxSí queda lluny de la majoria absoluta
A2: JxSí queda a expenses de la CUP
A3: Mas no pot revalidar el càrrec
A4:   No hi ha mandat democràtic per a la independència (O2)

A5: Les eleccions del 27S eren un plebiscit (en què concorrien tres opcions: 
ruptura unilateral, reforma federal i manteniment de l'statu quo)

A6:   Els partidaris de no trencar han guanyat el plebiscit (  O3  )
A7: C's, PSC, CSQP i PP s'havien proclamat contraris a trencar

O4: Cal diàleg i pacte
A6': Els partidaris de no trencar han guanyat el plebiscit
A8: Catalunya és molt plural (les eleccions ho han confirmat)

O5:   A les eleccions espanyoles hi haurà canvis notables
A9: A Catalunya hi ha hagut canvis notables (Catalunya se sol avançar a Espanya)

73



74

A3: Mas no 

pot revalidar 
el càrrec

perquè

A2: JxSí 

queda a 
expenses de 

la CUP

A1: JxSí 

queda lluny 
de la majoria 

absoluta

A6: Els partidaris 
de no trencar han 

guanyat el 
plebiscit (O3)

A5: Les 

eleccions del 
27S eren un 

plebiscit

A8: Catalunya 

és molt plural 
(el 27S ho ha 

confirmat)  

O4: Cal diàleg 
i pacte

per tant

O1: La victòria de JxSí 
complica la sortida

perquè

perquè

A7: C's, PSC, 

CSQP i PP 
s'havien proclamat 

contraris a trencar

A4: No hi ha 
mandat per a 

la 
independènci

a (O2)

per tant

perquè

O5: A les eleccions 
espanyoles hi haurà 

canvis notables

A9: A 
Catalunya hi ha 

hagut canvis 
notables

perquè



El Periódico, 28-9-2015

tipus d'opinió
O1: judici
O2: judici
O3: judici

O4: consell
O5: predicció

argumentació progressiva / 
regressiva

O1: regressiva
O2: regressiva
O3: regressiva

O4: progressiva
O5: progressiva

argumentació única / 
múltiple

O1: múltiple
O2: múltiple
O3: única

O4: única
O5: única

arguments independents / 
interdependents

A5 i A6: arguments interdependents

argumentació expandida Expansió d'A4 i A6

esquemes argumentatius

A1: per indici
A2: per indici
A3: per indici
A4: per indici
A5: per indici

A6: per indici
A7: per indici
A8: per indici
A9: per similitud

subtipus d'esquemes

A1: causa
A2: causa
A3: causa
A4: causa
A5: causa

A6: per la definició
A7: per la definició
A8: simptomàtic
A9: analògic

fal·làcies
A9: regla 7 (falsa analogia)
O1: regla 10 (manca de claredat) *

Comentaris

* L'opinió principal, expressada al títol, no és gens clara. Pot denotar prudència o incomoditat 
o disgust amb el resultat. D'acord amb la reconstrucció del discurs, «la sortida» hauria de ser 
«el pacte, el diàleg», però enlloc no s'argumenta que la victòria de JxSí dificulti el diàleg. Així 
doncs, cal suposar que o bé «la sortida» és una altra cosa (la derrota de l'independentisme?) o 
bé que és el pacte i el diàleg però que, per reeixir, haurien de tenir lloc en una situació de  
debilitat de JxSí (i no de victòria, com és el cas).
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El Periódico, 29-9-2015
Depèn de vostès

O1: Cal que els partits espanyols pactin una oferta de diàleg per als catalans (incloent, si 
cal, una consulta legal i acordada)

CO1: Els partits espanyols poden desentendre's de Catalunya 
CA1: El sí va perdre el plebiscit

A1: El sí va perdre el plebiscit per poc
A2:  La majoria  independentista  en  escons  és  una  gran  amenaça  per  a  l'estabilitat 

d'Espanya
A3: Ajudaria a rebaixar la tensió a Catalunya
A4: Reconduiria el conflicte per la via del diàleg
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El Periódico, 29-9-2015

tipus d'opinió
O1: consell
CO1: consell

argumentació progressiva / 
regressiva

O1: progressiva
CO1: regressiva

argumentació única / 
múltiple

O1: múltiple
CO1: única

arguments independents / 
interdependents

Tots són independents

argumentació expandida Sense expansions

esquemes argumentatius
A1: per indici
A2: per indici
A3: per indici

A4: per indici
CA1: per indici

subtipus d'esquemes
A1: simptomàtic
A2: pragmàtic negatiu
A3: pragmàtic positiu

A4: pragmàtic positiu
CA1: simptomàtic

fal·làcies
O1: regla 4 (ignoratio elenchi)*
A3: regla 8 (confusió de fets i judicis de valor)**

Comentaris

Les refutacions de CA1 funcionen com a arguments d'O1.

* El contingut proposicional és enganyós, cosa que podria constituir la fal·làcia de considerar 
una idea (la consulta) com a punt de vista acceptat i llavors donar-li una altre contingut. A O1 
es refereix a la consulta per resoldre el plet independentista: «Aquest diari s’ha manifestat 
sempre a favor de resoldre aquest conflicte mitjançant el diàleg, incloent-hi una consulta legal 
i  acordada  si  cal».  La  formulació  fa  pensar  que  es  refereix  a  una  consulta  sobre  la 
independència.  Ara bé,  més endavant  la  consulta  passa a  ser  sobre un nou estatus  dintre 
d'Espanya: «l’Estat ha de pensar abans de tot en els catalans que anhelen majoritàriament un 
canvi d’estatus jurídic dintre d’Espanya, un nou pacte per votar en referèndum com van fer 
amb l’Estatut». Idea que sembla confirmada per l'aclariment posterior «un pacte d’Estat no 
ideat per complaure l’independentisme, sinó per garantir l’estabilitat d’Espanya i acomodar-hi 
millor Catalunya.»

** L'afirmació que a Catalunya hi ha tensió requereix justificació.
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Hi ha una contradicció flagrant respecte de l'editorial del dia abans, en què se sostenia que els  
electors, al marge de paperetes concretes, triarien «entre el desig d'una ruptura unilateral amb 
Espanya, una reforma de caràcter federal de l'Estat que reconegui la singularitat catalana i 
l'apuntalament de l'statu quo». Un plebiscit de tres opcions. El dia 29, per contra, sosté que 
«l’Estat  ha  de  pensar  abans  de  tot  en  els  catalans  que  anhelen  majoritàriament  un  canvi 
d’estatus  jurídic  dintre  d’Espanya»,  com  si  aquesta  fos  l'opció  guanyadora 
(«majoritàriament»), quan, de les tres, fou la que havia rebut menys suport. Ara bé, com que 
aquí s'analitzen els textos autònomament, no s'ha reflectit.

La Vanguardia, 28-9-2015
Una oportunitat per al pacte

O1: El Govern espanyol ha de canviar d'actitud i obrir-se a negociar
A1: L'única solució és el diàleg entre Madrid i Barcelona
A2: Europa espera un acord entre Espanya i Catalunya
A3: Les eleccions han demostrat que la societat vol diàleg

A4: Comença «una nova i incerta etapa» (O2)
A5: La societat catalana és molt plural (No hi ha fractura social, sinó pluralitat)
A6: El procés passa a dependre de la CUP, un grup anticapitalista
A7: La CUP va prometre que no investiria Mas
A8: És difícil fer una lectura plebiscitària dels resultats (O3)

A9: Els vots de CSQP no es poden adscriure a cap camp
A10: Els independentistes no han aconseguit la majoria absoluta de vots
A11: Hi ha dues meitats equipol·lents

A12: El fracàs del PP augura un mal resultat d'aquest partit a les eleccions 
generals

A13: L'èxit de C's augura un bon resultat d'aquest partit a les eleccions generals

O4: El Govern espanyol no canviarà d'actitud ni s'obrirà a negociar
A14: Es desprèn de les declaracions de Sáez de Santamaria
A15: El seu electorat no li ho permetria

78



79

O1: El Govern espanyol ha de canviar 
d'actitud i obrir-se a negociar

A6: El procés 
passa a 

dependre de 
la CUP

A4: Comença 
«una nova i 

incerta etapa» 
(O2)

A2: Europa 
espera un acord 
entre Espanya i 

Catalunya

A1: L'única 
solució és el 
diàleg entre 

Madrid i 
Barcelona

perquè

A5: La 
societat 

catalana és 
molt plural

A7: La CUP 
va prometre 
no investir 

Mas

A8: És difícil 
fer lectura 

plebiscitària 
dels resultats 

(O3)

A13: L'èxit 
de C's li 

augura un 
bon resultat a 
les generals

A12: El 
fracàs del PP 
li augura un 

mal resultat a 
les generals

A3: Les 
eleccions 

demostren que 
la societat vol 

diàleg

A10: Els 
independentistes 

no han 
aconseguit la 

majoria absoluta 
de vots

A11: Hi ha 
dues meitats 
equipol·lents

A9: Els vots 
de CSQP no 

es poden 
adscriure a 
cap camp

perquè

A14: Es 
desprèn de 

declaracions 
vicepresidenta

A15: El seu 
electorat no li 
ho permetria

perquè

però

O4: El Govern 
espanyol no canviarà 
d'actitud ni s'obrirà 

a negociar

perquè



La Vanguardia, 28-9-2015

tipus d'opinió
O1: consell
O2: judici

O3: judici
O4: predicció

argumentació progressiva / 
regressiva

O1: regressiva
O2: progressiva/regressiva

O3: regressiva
O4: regressiva

argumentació única / 
múltiple

O1: múltiple
O2: múltiple

O3: múltiple
O4: múltiple

arguments independents / 
interdependents

tots són independents

argumentació expandida  expansió d'A4 i A8

esquemes argumentatius

A1: per indici
A2: per indici
A3: per indici
A4: per indici
A5: per indici
A6: per indici
A7: per indici

A8: per indici
A9: per indici
A10: per indici
A11: per indici
A12: per similitud
A13: per similitud
A14: per indici
A15: per indici

subtipus d'esquemes

A1: pel mitjà per a un fi
A2: d'autoritat*
A3: simptomàtic
A4: simptomàtic
A5: simptomàtic
A6: simptomàtic
A7: simptomàtic

A8: simptomàtic
A9: simptomàtic
A10: simptomàtic
A11: simptomàtic
A12: analògic
A13: analògic
A14: simptomàtic
A15: pragmàtic negatiu

fal·làcies
A12: regla 7 (falsa analogia)
A13: regla 7 (falsa analogia)

Comentaris

* Aquest és l'únic cas de la mostra en què un argument ha estat etiquetat com d'autoritat i no 
ha estat associat a una fal·làcia  ad verecundiam.  La raó és que és un argument d'autoritat 
liminar: la justificació no rau tant en les paraules d'Europa com en l'expectativa d'encaix a 
Europa. Podria ser, doncs, un argument pragmàtic positiu.
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La Vanguardia, 29-9-2015
Després del 27S, realisme

O1: Els principals actors han de ser realistes
A1:   El realisme és l'única veritat (  O3  )

A4: Ho deia Aristòtil
A2:   El resultat del 27S ha deixat un panorama poc clar (  O4  )

A5:   Els independentistes ha guanyat les eleccions però no el plebiscit (  O5  )
A8: Han aconseguit majoria absoluta d'escons, però no de vots
A9: Ho diu la premsa internacional

A6:   S'albiren nous factors d'incertesa (  O6  )
A10: Aviat hi haurà eleccions generals
A11: Dificultats per investir un president
A12: Possibilitat que s'hagin de repetir les eleccions

A7:   El sistema polític català s'ha tensat molt (  O7  )
A13: Els partits i les federacions s'han trencat i remodelat

A3:   El realisme és necessari per progressar

O2: Els principals actors no són realistes
A14: JxSí presenta els seus resultats com un èxit
A15: El Govern Rajoy deixa poc marge per a la negociació
A16: La premsa independentista anuncia una nova era
A17: La premsa madrilenya proclama el fracàs de l'independentisme
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La Vanguardia, 29-9-2015

tipus d'opinió

O1: consell
O2: judici
O3: judici
O4: judici

O5: judici
O6: predicció
O7: judici

argumentació progressiva / 
regressiva

O1: regressiva
O2: regressiva
O3: progressiva
O4: regressiva

O5: regressiva
O6: regressiva
O7: regressiva

argumentació única / 
múltiple

O1: múltiple
O2: múltiple
O3: única
O4: múltiple

O5: múltiple
O6: múltiple
O7: única

arguments independents / 
interdependents

A10, A11, A12 interdependents
A14, A15, A16, A17 interdependents

argumentació expandida  expansió d'A1, A2, A5, A6 i A7

esquemes argumentatius

A1: per indici
A2: per indici
A3: per indici
A4: per indici
A5: per indici
A6: per indici

A7: per indici
A8: per indici
A9: per indici
A10: per indici
A11: per indici
A12: per indici

A13: per indici
A14: per indici
A15: per indici
A16: per indici
A17: per indici

subtipus d'esquemes

A1: per la definició / 
el significat
A2: simptomàtic
A3: pel mitjà 
A4: autoritat
A5: simptomàtic

A6: simptomàtic
A7: simptomàtic
A8: causa
A9: autoritat
A10: causa
A11: simptomàtic

A12: simptomàtic
A13: simptomàtic
A14: simptomàtic
A15: simptomàtic
A16: simptomàtic
A17: simptomàtic

fal·làcies
A4: regla 7 (argumentum ad verecundiam)
A9: regla 7 (argumentum ad verecundiam)

Comentaris

Text construït amb dues opinions: caldria que fessin això, però no fan això (assumeix certa 
impotència).  Es  representa aquesta  idea amb els  peròs i  les línies carbasses,  però no són 
esquemes argumentatius: no hi ha transferència d'acceptabilitat.
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VilaWeb, 28-9-2015
Enhorabona, i ara no deixeu que ningú us robe ni l'alegria ni el triomf

O1: L'independentisme ha guanyat les eleccions
A1: Té majoria absoluta al Parlament
A2: Hi haurà govern independentista
A3: Ha guanyat a totes les comarques, a Barcelona i a la immensa majoria de 

municipis
A4:   Un 48% dels vots és un èxit (  O2  )

A9: L'SNP va aconseguir un referèndum amb el 44% dels vots
A10: El Partit Quebequès va aconseguir un referèndum amb el 41% dels vots

A5: La premsa internacional així ho considera
A6:   CSQP ha fracassat (  O3  )

A11: Ha tret pitjors resultats que ICV
A7:   El PP ha fracassat (  O4  )

A12: Ha quedat en cinquena posició
A8:   L'èxit de C's és relatiu (  O5  )

A13: No servirà per a res

O6:   JxSí i la CUP s'entendran i duran a terme el procés d'independència
A14: El govern del PP insistirà en l'estratègia legalista (i això precipitarà la 

independència) (O7)
A19: Sempre ho ha fet

A15: Fins ara els independentistes se n'han sortit
A16: Els nostres líders són capaços i audaços
A17: Les prediccions unionistes sempre han errat
A18: Les amenaces unionistes sempre han estat vanes
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VilaWeb, 28-9-2015

tipus d'opinió

O1: judici
O2: judici
O3: judici
O4: judici

O5: judici
O6: predicció
O7: predicció

argumentació progressiva / 
regressiva

O1: regressiva
O2: regressiva
O3: regressiva
O4: regressiva

O5: regressiva
O6: regressiva/progressiva
O7: regressiva

argumentació única / 
múltiple

O1: múltiple
O2: múltiple
O3: única
O4: única

O5: única
O6: múltiple
O7: única

arguments independents / 
interdependents

A1, A2: arguments interdependents
A6, A7, A8: arguments interdependents
A17, A18: arguments interdependents

argumentació expandida expansió d'A4, A6, A7, A8 i A14

esquemes argumentatius

A1: per indici
A2: per indici
A3: per indici
A4: per indici
A5: per indici
A6: per indici
A7: per indici

A8: per indici
A9: per similitud
A10: per similitud
A11: per indici
A12: per indici
A13: per indici

A14: per indici
A15: per similitud
A16: per indici
A17: per similitud
A18: per similitud
A19: per similitud

subtipus d'esquemes

A1: simptomàtic
A2: per l'efecte
A3: simptomàtic
A4: simptomàtic
A5: autoritat
A6: simptomàtic
A7: simptomàtic

A8: simptomàtic
A9: analògic
A10: analògic
A11: simptomàtic
A12: simptomàtic
A13:  pragmàtic negatiu

A14: causal
A15: analògic
A16: simptomàtic
A17: analògic
A18: analògic
A19: analògic

fal·làcies

A9: regla 7 (falsa analogia)
A10: regla 7 (falsa analogia)
A15: regla 7 (falsa analogia)
A17: regla 7 (falsa analogia)

A18: regla 7 (falsa analogia)
A19: regla 7 (falsa analogia)
A5: regla 7 (ad verecudiam)
A14: regla 8 (pendent relliscós)*

Comentaris [a la pàgina següent]

86



La idea 'La participació ha estat excepcional (no hi ha majoria silenciosa unionista)' també 
apareix  en  aquest  editorial,  però  no  juga  un  rol  argumental  i  per  això  no  apareix  en  la 
reconstrucció. Aquesta proposició pot justificar una opinió com 'L'independentisme ha rebut 
un aval', però no una com 'L'independentisme ha guanyat'.

*'El govern del PP insistirà en l'estratègia legalista' és proposat com a factor que precipitarà la 
independència.

VilaWeb, 29-9-2015
No patiu, que s'entendran

O1: JxSí i la CUP s'entendran
A1: No hi ha alternativa
A2: Tot és negociable
A3: Mas no farà mai de la seva persona un entrebanc
A4: La CUP no farà descarrilar el procés per la figura del president
A5: Som en una nova època (  O2  )

A6: La majoria independentista és molt heterogènia
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VilaWeb, 29-9-2015

tipus d'opinió
O1: predicció
O2: judici

argumentació progressiva / 
regressiva

O1: regressiva
O2: regressiva

argumentació única / 
múltiple

O1: múltiple
O2: única

arguments independents / 
interdependents

A3, A4: arguments interdependents

argumentació expandida expansió d'A5

esquemes argumentatius
A1: per indici
A2: per indici
A3: per indici

A4: per indici
A5: per indici
A6: per indici

subtipus d'esquemes
A1: pragmàtic negatiu 
A2: pel mitjà per a un fi 
A3: per la noblesa d'un propòsit

A4: per la noblesa d'un propòsit 
A5: simptomàtic
A6: simptomàtic

fal·làcies *A5: Regla 7 (falsa causa)

Comentaris

*El fet  que siguem en una nova època,  més plural  i  heterogènia,  no sembla que hagi de 
facilitar l'entesa. Sembla més aviat que l'entesa hauria de ser més fàcil des de la unanimitat i 
l'homogeneïat...

La justificació és aquesta:

«Qui encara vulga pensar en els termes de la Catalunya autònoma, aquella on el president i el  
partit del president eren la clau de tot i ho condicionaven tot, que ho faça. Però s’equivocarà 
de ple. I n’és una prova evident la nova majoria que aquesta vegada donarà suport al govern. 
Si no m’he descomptat en algun punt del recompte, hi haurà 29 diputats de CDC, 18 d’ERC, 
11 independents, 10 de la CUP, 3 socialistes i 1 de Demòcrates.»
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VilaWeb, 1-10-2015
Les tres possibles eixides de la negociació Junts pel Sí - CUP

O1:   L'entesa entre JxSí i la CUP és senzilla
A1: Els programes concorden

O2:   Estem en un punt mort
A2:   Hi ha desacord sobre   el paper de Mas (  O3  )

A3: JxSí no pot prescindir del seu candidat
A4: La CUP no pot desdir-se del seu compromís

O4:   Hi ha tres sortides possibles: retirada de Mas, via Tsipras i via Renzi

[O5: Cal adoptar la via Renzi]
A5:   La retirada de Mas no és acceptable (  O6  )

A9: JxSí no pot acceptar la retirada del seu candidat
A10: Bona part de la societat no ho acceptaria

A6: La via Tsipras no és desitjada per ningú
A7: És a l'entremig de les posicions de JxSí i la CUP
A8: JxSí s'hi podria acomodar

O7:   Cal que la CUP s'aclareixi
O8:   Calen calma i negociació discreta

Aclariment:
Via Tsipras: repetir les eleccions
Via Renzi: modificar l'arquitectura institucional (Mas de president institucional, i un president 
del govern de consens amb poder executiu)
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VilaWeb, 1-10-2015

tipus d'opinió

O1: judici
O2: judici
O3: judici
O4: judici

O5: consell
O6: judici
O7: consell
O8: consell

argumentació progressiva / 
regressiva

O1: regressiva
O2: regressiva
O3: regressiva/progressiva
O4: regressiva/progressiva

O5: regressiva
O6: regressiva
O7: *
O8: progressiva

argumentació única / 
múltiple

O1: única
O2: única
O3: múltiple
O4: múltiple

O5: múltiple
O6: múltiple
O7: *
O8: única

arguments independents / 
interdependents

A3, A4: arguments interdependents
A5, A6: arguments interdependents
A9, A10: arguments interdependents

argumentació expandida expansió d'A2 i A5

esquemes argumentatius

A1: per indici
A2: per indici
A3: per indici
A4: per indici

A5: per indici
A6: per indici
A7: per indici

A8: per indici
A9: per indici
A10: per indici

subtipus d'esquemes

A1: simptomàtica
A2: causa
A3: causa
A4: causa

A5: pel mitjà 
A6: simptomàtica
A7: simptomàtica

A8: pel mitjà 
A9: causa
A10: causa

fal·làcies
O5: regla 10 (manca de claredat)
A5: regla 7 (afirmació del conseqüent)**

Comentaris

*O7 no forma cap esquema argumentatiu. Per això no se n'especifica l'estructura, sinó només 
el tipus de proposició. Amb tot, s'ha consignat en el diagrama per la importància que té en el 
discurs.
**Podria ser la fal·làcia de tractar una condició necessària com una de suficient: el fet que 
una part s'hi pugui avenir no garanteix l'acord.
Hi ha una postdata que en certa manera esmena el discurs. S'ha obviat perquè és posterior i 
externa al text. El text presenta tres alternatives, però llavors la postdata apunta que, de fet, 
n'hi ha més, de manera que invalida en bona mesura el discurs.
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Ara, 28-9-2015

Un aval democràtic al procés que demanarà 
responsabilitat i concòrdia

Amb una participació excepcional, l’independentisme obté la majoria absoluta i guanya 
en vots 

Catalunya va començar ahir a girar full. Va demostrar les seves ganes de decidir el propi futur. 
Va sortir de nou massivament i democràticament al carrer per omplir les urnes amb vots. Les 
eleccions  d’ahir  van  ser  un  sensacional  èxit  ciutadà,  sens  dubte  impulsat  pel  caràcter 
plebiscitari de la cita, que es va imposar. La societat catalana volia votar i ho va fer de manera 
pacífica,  sense  cap  incident,  sense  cap  fractura,  i  desbordant  totes  les  previsions:  la 
participació (77,46%) va ser excepcional, la més alta que s’ha registrat mai en unes eleccions 
al  Parlament  de  Catalunya.  Atesa  aquesta  altíssima  participació,  d’altra  banda  ben  poc 
habitual en les democràcies més consolidades, el resultat té una legitimitat incontestable. I el 
resultat va donar ahir la majoria absoluta a l’independentisme, que d’aquesta manera fa un pas 
endavant per convertir la mobilització al carrer dels últims anys en vots i representants. El nou 
Parlament de Catalunya tindrà majoria absoluta de diputats favorables a un nou estat català, i 
un molt rellevant 47,8% dels vots. La llista més votada, Junts pel Sí, es va quedar a sis escons 
de la majoria absoluta a la cambra i, per tant, dependrà de la CUP, que va triplicar els resultats 
del 2012. La suma de tots dos dóna 72 diputats. Junts tenen un incontestable aval democràtic 
per tirar endavant el procés. 

A l’altre costat, les opcions del no explícit queden lluny, tant en vots com en escons. La suma 
de C’s, PSC i PP puja a 52, gairebé la meitat dels quals corresponen a Ciutadans, que amb 25 
diputats s’ha convertit en el vot útil de l’unionisme. El PP, tot i el fitxatge d’estiu de García  
Albiol,  queda en una posició molt  per sota del que li  correspondria al  partit  que governa 
Espanya amb majoria absoluta. I el PSC, de nou a la baixa, salva els mobles. Les tres llistes 
sumades reben un 39% dels sufragis. Finalment, en el terreny dels favorables al dret a decidir,  
CSQP  ensopega  en  empitjorar  els  resultats  d’ICV-EUiA del  2012,  cosa  que  qüestiona 
l’oportunitat de l’aliança amb Pablo Iglesias. I Unió, que per primer cop hi concorria sense el 
paraigua de Convergència, queda sense representació parlamentària. 

El procés va obtenir  ahir  l’aval democràtic,  però l’entesa entre JxSí i  la CUP per tirar-lo 
endavant fa més difícil concretar-lo, començant per la mateixa investidura del candidat Artur 
Mas. És evident que els partits del no i el govern espanyol insistiran en la idea que JxSí i la 
CUP no arriben a sumar el 50% dels vots. En aquesta situació, JxSí ha de tenir clar que no 
depèn d’ell mateix i necessita ampliar la base social del sobiranisme; i l’estat espanyol haurà 
d’assumir que l’independentisme té un clar mandat de les urnes. 

93



Ara, 29-9-2015

Mas no pot ser el problema
Seria molt frustrant que el procés embarranqués pel veto d’un partit a una persona 

Un  total  d’1.957.348  catalans  van  votar  diumenge  les  dues  candidatures  que  porten  la 
independència  en  el  seu  programa  amb  la  idea  de  conformar  una  majoria  parlamentària 
operativa. No hi ha dubte que l’objectiu de Junts pel Sí era assolir la majoria de 68 escons o, 
si més no, acostar-s’hi prou perquè només amb l’abstenció de la CUP n’hi hagués prou per 
investir Artur Mas president. No ha sigut així. Un grapat de vots, els que separen l’escó 62 del 
63, determinen que calen almenys dos vots afirmatius dels 10 de la CUP per investir Mas. La 
coalició de l’esquerra alternativa es troba, doncs, en un dilema: complir la promesa electoral 
de no investir Mas i assumir el risc de fer descarrilar el procés o bé trobar una fórmula que li 
permeti justificar davant del seu electorat dos vots afirmatius. 

Davant  d’aquest dilema,  només es pot recomanar  a les dues candidatures que encarin les 
negociacions amb la màxima generositat i altura de mires, que siguin conscients del suport 
electoral de cadascú i que pensin en els anhels i la confiança dipositada en ells per gairebé dos 
milions de ciutadans. No cal ser gaire perspicaç per saber que el procés sobiranista ha arribat a 
un punt crític. La majoria parlamentària, aconseguida en un context de gran participació i amb 
una ofensiva brutal de l’Estat i els poders econòmics, té molt de mèrit però no servirà de res si 
no és operativa, si no en surt un Govern sòlid per implementar el mandat popular. Arribats a 
aquest punt, cal plantejar-se si és bo centrar les converses en noms de persones, fins i tot com 
a condició sine qua non, i no en els programes o en el full de ruta. 

Seria paradoxal que, després d’obtenir la primera majoria parlamentària independentista de la 
història, el procés embarranqués pel veto a una persona que, amb tots els seus errors i encerts, 
s’ha convertit en un dels seus puntals, el polític que va posar les urnes el 9-N, que ha rebut 
una querella de l’Estat, que ha dut CDC cap a l’estat propi i que ha trencat amb Unió. Mas és 
un actiu que garanteix la indispensable transversalitat ideològica del procés. No ens podem 
permetre el luxe de prescindir-ne. Ell no pot ser el problema.
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Ara, 4-10-2015

Polarització política no és fractura social
Enmig del procés independentista i d’una dura crisi, Catalunya està mostrant maduresa 

convivencial 

El 27-S ha deixat un mapa polític amb una gran majoria independentista (47,7% dels vots), un 
important bloc del no (39,1%) i un minoritari 11,4% restant que, en termes plebiscitaris, ningú 
no es pot apropiar. El plebiscit imperfecte ha produït un resultat contradictori. Per primera 
vegada a la història, al Parlament de Catalunya hi ha una majoria per a la independència amb 
un explícit mandat popular per concretar-la, encara que la victòria insuficient de Junts pel Sí 
compliqui la investidura del pròxim president. Sentint les reaccions d’aquesta setmana, és clar 
que els poders de l’Estat i els seus altaveus van fer la campanya de la por perquè tenien por:  
s’esperaven uns resultats encara pitjors i, per això, aquest dies semblen respirar alleujats, com 
si això acabés amb el procés. I, tanmateix, és veritat que al sí encara li cal eixamplar més la 
seva base social. 

No  ens  cansarem  de  repetir  que  malgrat  que  han  sigut  setmanes  d’una  enorme  càrrega 
emocional, ha quedat clara la cohesió social dins la diversitat política de la societat catalana. 
Els apòstols de la fractura ho tenen molt complicat perquè la realitat els desmenteix cada dia. 
Malgrat  alguns  intents  maldestres  de  convertir  el  plet  sobiranista  en  una  confrontació 
d’identitats i procedències, Catalunya pot sentir-se orgulllosa d’estar debatent sobre l’últim 
tabú  que  quedava  (la  unitat  de  l’Estat)  en  termes  respectuosos.  La  revolució  tranquil·la 
independentista no només no està trencant la societat catalana, com alguns voldrien, sinó més 
aviat  al  contrari:  està  enfortint  el  seu  tremp  democràtic  -només  cal  parar  esment  en  la 
participació massiva a les eleccions: 77,5%- i està demostrant, un cop més, la seva capacitat 
de convivència. Sens dubte hi ha divisió política, però en cap cas fractura social. Certament 
una mirada al mapa del país de la nit electoral mostra una relació entre llengua i vot, o una 
concentració del no superior a les corones metropolitanes. I tanmateix també queda clar que el 
sí està arrelat a tot arreu. 

En realitat, en lloc de fractura hauríem de parlar d’un procés de canvi polític que té aspectes 
exemplars. La il·lusió independentista i la negació unionista conviuen al carrer, a les cases i a 
les feines sense especials problemes. Un cop superada la incomoditat que per a molta gent ha 
suposat haver-ne hagut de parlar públicament per primera vegada a la vida,  el  debat s’ha 
conduït  de  manera  enraonada.  I  tot  això  enmig  d’una  crisi  econòmica  que  hauria  pogut 
provocar  situacions conflictives.  Doncs no: precisament,  un nou projecte de país ha sigut 
també  una  manera  -no  l’única-  de  canalitzar  el  malestar  social.  L’expressió  local  d’un 
malestar global. El país no només no s’ha trencat sinó que ha madurat políticament. A aquesta 
idea dediquem avui el Dossier de l’ARA.
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El Punt Avui, 28-9-2015

El 27-S, el dia que comença el futur 

L'independentisme  va  obtenir  ahir  un  resultat  sense  precedents  col·locant  més  de  setanta 
diputats favorables a la independència al Parlament de Catalunya. Una victòria aclaparadora 
acompanyada d'una dada estadística que encara la fa més gran i reveladora: la participació 
més  alta  de  tots  els  temps  en  unes  eleccions  catalanes.  El  poble  ha  parlat,  ha  parlat 
massivament i ha parlat majoritàriament en favor de la independència d'un país que reclama 
una  nova  relació  amb  Espanya  des  de  la  sobirania,  des  del  tu  a  tu,  des  de  la  fi  de  la 
subordinació que fa 300 anys que dura. La por no ha aturat l'esperança i gairebé dos milions 
de ciutadans han dit adéu a Espanya.

El poble ha complert i ara és l'hora que la política parlamentària torni a agafar el relleu i faci 
que aquest procés no quedi embarrancat en disputes inútils per saber qui o com s'encapçala un 
projecte transitori en el marc d'un procés constituent. És molt important que aquesta cohesió 
que  s'ha  mostrat  fins  ara  continuï  impertorbable.  Serà  determinant  que  les  discrepàncies 
programàtiques entre les dues forces independentistes que no fan referència a tot allò que no 
és la construcció del nou estat no bloquegin un camí que té un full de ruta molt ben definit.

L'Estat no ha escoltat fins ara i no sembla que estigui disposada a fer-ho. Una prova meridiana 
de l'estat avançat de la desconnexió amb Espanya és el fet que els dos grans partits espanyols 
no són capaços ni de liderar  un unionisme que a Catalunya està  encapçalat  per  un partit 
espanyolista català. Aquest és l'abast del canvi de registre. Aquest és el mapa polític que tot 
Europa veu. El passat va acabar ahir.
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El Punt Avui, 29-9-2015

La tossuda realitat sobiranista 

Tal com va passar després de les eleccions del  2012, quan la  pressió mediàtica unionista 
donava el procés per mort perquè Mas havia perdut diputats, o de la mateixa manera que, 
posteriorment al 9-N, els mateixos enterradors liquidaven el camí cap a la independència, la 
victòria  de  diumenge de  les  forces  del  sí  ha  estat  rebuda amb el  mateix  menyspreu  i  to 
desqualificador no només des de Madrid sinó també des de molts sectors a Catalunya que 
arribarà el dia de la independència i no se n'hauran adonat.

El procés és viu, està ratificat més que mai per les urnes i els partits que tenen aquest mandat 
tenen la intenció de complir amb el seu electorat. No serà difícil, en primer lloc perquè s'han 
d'entendre, però ningú no ha dit mai que aquest camí sigui senzill. De fet, sempre ha estat 
difícil i en cada cruïlla la ciutadania ha escollit el trencant més complex. Fins ara, tanmateix, 
s'han anat superant totes les etapes de manera satisfactòria i es pot dir sense cap mena de 
dubte objectiu que l'independentisme s'ha consolidat com mai abans en la història en el centre 
de la política catalana, amb una majoria absoluta i una heterogeneïtat social i territorial que la 
converteix en l'opció més sòlida.

Ignorar aquest mapa polític és una temeritat per a aquells que volen que Catalunya continuï a 
Espanya,  perquè  ignorar  el  problema  no  el  farà  pas  desaparèixer.  En  canvi,  les  forces 
impulsores del procés sobiranista tenen el camí més obert que mai per continuar avançant. Ara 
mateix,  el  principal  obstacle  només  seria  la  incapacitat  de  coordinar-se  per  començar  la 
marxa. És aviat per patir. És tard perquè algú es pensi que hi ha marxa enrere.
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El Punt Avui, 2-10-2015

L'hora de la negociació discreta 

L'avenç del procés cap a la independència ha deixat enrere algunes incerteses i ha superat 
moltes pors i  reticències  polítiques i  socials,  però encara no ha aconseguit  disciplinar els 
partits  sobiranistes  i  el  seu  entorn  mediàtic  per  estalviar  sorolloses  controvèrsies  que 
dificulten unes negociacions en què la discreció és fonamental. Les filtracions, les sortides de 
to i la desconfiança encreuada han estat a punt durant els últims anys de fer esquinçar un full 
de ruta d'una complexitat extrema. Els obstacles cada cop s'han anat superant, amb acords ‘in 
extremis', a batzegades o perquè tots els negociadors han arribat a la conclusió que no hi havia 
cap altre remei que arribar a una entesa si no volien que el procés descarrilés.

L'aritmètica parlamentària per investir el president de la Generalitat ha tornat a ressuscitar una 
polifonia mediàtica que converteix aquest assumpte en una controvèrsia de primera magnitud 
i que genera una sensació de crisi profunda entre les forces independentistes. La gesticulació, 
les amenaces, les respostes i l'exhibició pública de les discrepàncies no ajuden ni a reduir les 
diferències entre Junts pel Sí i la CUP ni a tendir els ponts de diàleg necessaris amb prou 
consistència. No hi ha cap dubte que en totes les parts són conscients que el procés no es pot 
permetre  cap  entrebanc  i  que,  de  la  mateixa  manera  que  ningú  és  individualment 
imprescindible en el camí cap a la independència, hi ha aportacions personals decisives que 
no es poden ni ignorar, ni menystenir, ni renunciar-hi. Res no ha estat senzill fins ara i res no 
ho serà en endavant. I la millor manera d'afrontar el futur és intentar no generar problemes 
perquè ja són prou els que arriben de fora.
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El Periódico, 28-9-2015

Una victòria que complica la sortida
 

Que aquestes no han sigut unes eleccions qualssevol ho han deixat clar els ciutadans. Una 
participació  del  77,46%  ha  superat  en  gairebé  10  punts  la  màxima  afluència  en  unes 
autonòmiques   des del 1980. Per trobar una participació   com la d'ahir cal remuntar-se a la 
mobilització que va enderrocar el PP el 2004 després dels atemptats de gihadistes (75,9%) i es 
queda molt a prop de dues dates també històriques: les primeres eleccions, el 1977 (79,5%), i 
la victòria de Felipe González el 1982, després del cop de Tejero (80,8%). Ara es podran fer 
lectures diverses, però una cosa és clara: els catalans han omplert les urnes. Ningú podrà dir 
que el futur de Catalunya es construeix sobre silencis. I perquè no eren unes simples eleccions 
autonòmiques,  avui  s'ha  d'anar  més  enllà  de  l'avaluació  del  simple  resultat  de  cada 
candidatura. Dèiem ahir que els electors, al marge de paperetes concretes,   triarien entre   el 
desig d'una ruptura unilateral amb Espanya, una reforma de caràcter federal de l'Estat que 
reconegui  la  singularitat  catalana  i  l'apuntalament  de  l'statu  quo,  també amb els  diversos 
accents.

LA CANDIDATURA independentista de Junts pel Sí, que conté en el número 4 Artur Mas, ha 
guanyat les eleccions amb 62 diputats,  un resultat  que no deixa de tenir  un regust amarg 
perquè la candidatura que agrupa CDC, ERC i les entitats sobiranistes, es queda molt lluny de 
la majoria absoluta i a expenses de la CUP. A aquestes altures és imprevisible saber qui pot ser 
el  candidat  de  consens  de  l'independentisme,  perquè  ni  tan  sols  una  abstenció  dels 
anticapitalistes serviria perquè Artur Mas revalidés el càrrec de president. És una victòria que 
tampoc és nítida al ser concebuda com una mena de plebiscit per la banda independentista. 
Encara que sempre han mantingut que amb la majoria d'escons n'hi hauria prou per iniciar el 
full  de ruta  de la  desconnexió amb Espanya,  el  percentatge de vots  dels  partidaris  de no 
trencar, que ho havien assenyalat explícitament abans dels comicis, supera en gairebé tres 
punts (50,4%-47,8%) el dels independentistes.

Davant d'aquesta conjuntura, Mas i Junts pel Sí ho tenen difícil per formar govern i encara 
més perquè el resultat sigui reconegut per la comunitat internacional com el famós «mandat 
democràtic» que havia d'emparar la independència.

Si sempre hem sostingut que el diàleg i el pacte constitueixen l'única sortida possible a una 
Catalunya  tan  plural,  després  d'aquestes  eleccions  creiem  que  la  recepta  es  fa  més 
imprescindible que mai. La mobilització ciutadana no dóna excusa als polítics. La pluralitat 
no significa divisió si s'imposa el diàleg.
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Dintre dels canvis que ha experimentat el mapa electoral català, ha sigut la candidatura de 
Ciutadans,  capitanejada  per  Inés  Arrimadas,  la  que  ha  obtingut  els  millors  resultats  (25 
diputats),  seguida d'un PSC (16) liderat  per  Miquel Iceta,  que ha aconseguit  amb la  seva 
campanya particular que el socialisme en sortís prou ben parat. Pablo Iglesias i Catalunya Sí 
que es Pot tenen seriosos motius per a la reflexió sobre un resultat que empitjora el d'ICV del 
2012, i  el  PPC, representant del partit   que governa a tot  Espanya amb majoria  absoluta, 
s'endú un notable fracàs, al superar en poc més de 10.000 vots els anticapitalistes de la CUP.

Si UNA COSA és evident en aquestes eleccions és que Catalunya ha fet  miques el  mapa 
clàssic electoral: CiU ha deixat d'existir, Unió no estarà al Parlament, els dos partits que s'han 
alternat al govern d'Espanya (PP i PSOE) només sumen el 21,1% dels vots, superats per la 
suma de les dues formacions emergents a tot l'Estat, C's i Podem (26,8%), tot i que amb èxit  
diferent.  Catalunya, que acostuma a ser avançada en moltes tendències, augura també canvis 
notables  en  les  pròximes  eleccions  generals.  Amb  accents  certament  molt  diversos,  els 
catalans li han recordat a Rajoy que així no es pot seguir. Tan sols el 8,47% dels sufragis 
emparen  el  seu quietisme. Un  motiu  més  perquè  a  partir  d'avui  el  president  del  Govern 
entengui que el problema català no s'arregla amb el pas del temps.
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El Periódico, 29-9-2015

Depèn de vostès

Les eleccions de diumenge han generat lectures dispars a Madrid, entès com el centre de la 
política  espanyola,  però  han  aconseguit  una  unanimitat.  La  constatació  que  les  opcions 
independentistes de Junts pel Sí i la CUP no arribaven a la meitat dels vots va despertar una 
sensació d’alleujament que va recórrer seus i despatxos. En efecte, el sí a la independència es 
va  quedar  en  el  47,8%  dels  sufragis.  Però  els  grans  partits  espanyols  s’equivocaran  si 
s’aferren al fallit plebiscit o a les conjectures sobre el futur d’Artur Mas per menysprear la 
dada més rellevant del 27-S: que dues llistes amb programes nítidament independentistes van 
obtenir el favor de gairebé la meitat de l’electorat.

Aquest diari s’ha manifestat sempre a favor de resoldre aquest conflicte mitjançant el diàleg, 
incloent-hi  una consulta  legal  i  acordada si  cal,  i  contrari  a  la  fractura  entre  Catalunya i 
Espanya. Que existeixi una majoria independentista al Parlament, encara que només sigui en 
escons, constitueix la principal amenaça per a l’estabilitat d’Espanya des de la Transició. És 
cert que els fulls de ruta de Junts pel Sí i la CUP no ajuden al diàleg, però l’Estat ha de pensar 
abans de tot  en els  catalans que anhelen majoritàriament  un canvi  d’estatus jurídic dintre 
d’Espanya,  un  nou  pacte  per  votar  en  referèndum  com  van  fer  amb  l’Estatut,  després 
malaguanyat pel Constitucional.

Cinc anys després, el famós suflé segueix sense baixar. Ja s’ha comprovat que asseure’s a 
esperar no és suficient ni tampoc plantejar reformes constitucionals sense consens. Ara és 
urgent  que,  amb  altura  de  mires,  es  forgi  un  pacte  d’Estat  no  ideat  per  complaure 
l’independentisme, sinó per garantir l’estabilitat d’Espanya i acomodar-hi millor Catalunya.

El PP, el PSOE i els emergents Ciutadans i Podem haurien de ser capaços de consensuar una 
oferta de diàleg per als catalans, basada en el reconeixement de la seva identitat nacional, el 
respecte a les seves competències lingüístiques i educatives, la millora del seu finançament... 
Aquesta proposta conjunta, si és possible abans de les generals i si no immediatament després, 
ajudaria a rebaixar la tensió a Catalunya i a reconduir el conflicte per la via del diàleg, missió 
en la qual també s’haurien d’involucrar tots els actors socials i econòmics de Catalunya i 
Espanya.  Mariano Rajoy,  Pedro Sánchez,  Pablo Iglesias  i  Albert  Rivera,  convencin-se:  la 
solució depèn bàsicament de vostès.
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La Vanguardia, 28-9-2015

Una oportunitat per al pacte

Una  de  les  principals  conclusions  que  es  desprenen  dels  resultats  de  les  eleccions 
autonòmiques  celebrades  ahir  és  que la  societat  catalana  és  molt  plural.  Fins  a  sis  grups 
formaran  part  del  nou  Parlament,  on  compartiran  escons  independentistes  amb  grups 
partidaris  de  l'statu  quo  o  que  es  declaren  reformistes,  socialistes  federalistes  i  que 
s'autodefineixen antisistema. Una polifonia de veus que defineix una societat molt complexa, 
però també molt oberta, madura i participativa, com correspon a una comunitat en la qual 
conflueixen grups d'origen divers i ideologia sense que això suposi cap obstacle per conviure 
sense altres enfrontaments que els que marca la dialèctica i la pràctica política. Una societat 
que no és monolítica, sinó oberta i capaç d'integrar tots aquells que ho desitgen i volen. En 
definitiva, una societat moderna, en la qual unes eleccions tan transcendentals com les d'ahir 
s'han celebrat amb un civisme i un esperit  democràtic exemplar i una campanya sense cap 
incident.

La victòria de Junts pel Sí (62 escons), encara que lluny de la majoria absoluta, obre una nova 
i incerta etapa. El caràcter plebiscitari que uns i altres, per activa o per passiva, han volgut  
donar-li als comicis d'ahir no ajuda a dissipar l'interrogant del futur. El projecte sobiranista 
passa a dependre de manera gairebé decisiva del  suport  de la  CUP (10 escons),  un grup 
assembleari i anticapitalista que ha repetit fins a la sacietat que no donaria suport a Artur Mas 
com a president i que, en tot cas, projecta moltes ombres  sobre el full de ruta acordat entre 
Artur Mas i Junqueras, entre altres raons, per les urgències amb què volen dur a terme les 
seves proposicions independentistes. El resultat d'ahir obre, per tant, un interrogant al bloc 
sobiranista sobre el qual, els dos líders, hauran de reflexionar a fons, especialment tenint en 
compte  que,  a  més,  no  han  aconseguit  la  majoria  absoluta  en  vots  que  els  exigien  els 
representants de la premsa europea per donar caràcter plebiscitari a la convocatòria.

La societat catalana no s'ha fracturat, com capciosament van pronosticar alguns. Però també 
és cert que els resultats d'ahir configuren dues meitats respecte al projecte independentista. És 
difícil  realitzar una lectura estrictament  plebiscitària  en nombre de vots.  Per exemple,  els 
sufragis aconseguits per Catalunya Sí que es Pot, que no té una posició definida respecte del 
projecte independentista, no deixen clar quina podria ser la decisió final dels catalans davant 
un hipotètic referèndum, si és que s'arriba a celebrar algun dia. Però sí que és clar que hi ha 
una divisió en dues meitats en aquesta qüestió. Aquesta és una premissa que el nou Govern 
català hauria de tenir molt present.

Més enllà de l'evolució que pugui tenir el procés independentista, convé reflexionar sobre el 
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fracàs del PP, que s'ha quedat com a cinquena força política de l'hemicicle i a poc més de deu 
mil vots de la CUP. El partit del Govern s'ha deixat en l'envit vuit diputats i gairebé 150.000 
vots malgrat l'augment impressionant de la participació. Una forta clatellada que, en vigílies 
d'unes eleccions generals cobra una enorme importància respecte de les seves expectatives 
electorals. L'èxit de Ciutadans i d'una neòfita Inés Arrimadas (25 escons, més de 700.000 vots 
i segona força política a Catalunya) amb un discurs reformista que ha arrelat a Barcelona i al 
cinturó  metropolità,  especialment  amb  votants  arrencats  de  l'abstenció,  pot  suposar  una 
empenta per al partit de cara a les generals en detriment especialment dels populars. Si, a més, 
el PSC de Miquel Iceta, amb la seva oferta federalista, ha vençut les enquestes i ha quedat 
molt  per sobre dels negres presagis d'esfondrament que es discernien sobre els  socialistes 
catalans (més de mig milió de vots i 16 diputats), la patacada del PP és encara més destacada. 
Tampoc la marca catalana de Podemos no ha sortit amb èxit de la prova catalana. Amb 11 
escons i 350.000 vots, ha estat àmpliament superada per C's i PSC, a causa d'un missatge 
equivocat  d'Iglesias  sobre  l'origen  d'alguns  catalans  i  a  una  calculada  ambigüitat  sobre 
l'independentisme que no va convèncer.

I  a  partir  d'ara,  què?  Des  d'aquestes  pàgines  hem estat  crítics  amb l'actitud  quietista  del 
Govern de Madrid i del PP davant el repte sobiranista. Els resultats d'ahir deixen ben clar que 
ha estat una mala política mantenir de manera fèrria la llei com a dic de l'independentisme, 
sense mirar d'oferir una sortida política, que a la llarga els ha encaminat a una campanya 
farcida de contradiccions i girs de sentit que, a la fi, els ha portat al pobre resultat d'ahir. 
Alguna cosa haurà de canviar; però tenint en compte les declaracions de divendres passat de 
la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, no sembla que ni el Govern central ni el PP pensin 
prendre la iniciativa en aquesta qüestió abans de les eleccions legislatives, entre altres raons 
perquè, a hores d'ara, potser part del seu electorat tampoc estaria disposat a donar-li suport. 
Però  és  evident  que  ha  de  fer  un  gir  en  la  seva  política  catalana,  perquè,  en  definitiva, 
l'experiència demostra que és a Catalunya on es guanyen o perden les eleccions a Espanya. 
Rajoy no pot esperar que  passin les generals per abordar el conflicte català. És urgent que 
comenci a prendre decisions en aquest àmbit si no vol que, cada dia que passa, resulti encara 
més difícil trobar una solució.

La qüestió independentista se segueix amb molta atenció a Europa i es continuarà fent, sense 
cap dubte. Més enllà de les declaracions favorables contra la secessió de Catalunya fetes per 
líders  internacionals,  aquests  només  esperen  que el  Govern  espanyol  i  el  català  arribin  a 
acords i resolguin el contenciós. Però no és la seva intenció treure'ls-hi les castanyes del foc, 
ja que es tracta d'un afer de política interna. Per tant, el conflicte plantejat s'ha de resoldre des 
de Madrid i des de Barcelona. I això només serà possible si hi ha ànim i voluntat de diàleg i  
capacitat per a la negociació. Ho hem exigit en el passat en diverses ocasions en aquest mateix 
espai editorial i ho tornem a reclamar avui sense descans, després d'unes eleccions que han 
deixat ben clar que la societat catalana és partidària de plantejar i resoldre els conflictes des 
del diàleg, amb audàcia i valentia, però alhora amb pragmatisme i voluntat d'acord.
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La Vanguardia, 29-9-2015

Després del 27S, realisme

Aristòtil  deia  que  l'única  veritat  és  la  realitat.  Vet  aquí  un  principi  vigent  en  qualsevol 
circumstància.  També en l'actual,  marcada a  Catalunya i  a  Espanya pel  resultat  del  27-S. 
Aquests comicis, la transcendència dels quals s'anunciava històrica, ja són història. Però no es 
pot dir que hagin aclarit el panorama o ens hagin portat molt més enllà d'on érem. Les urnes 
han confirmat la divisió de la societat  catalana,  que ja preveien les enquestes.  Les forces 
independentistes -Junts pel Sí i la CUP- han aconseguit majoria absoluta d'escons, però no de 
vots; han guanyat les eleccions, però no el plebiscit que plantejaven. Així ho ha subratllat la 
premsa  internacional.  Encara  que,  com era  de  preveure,  els  guanyadors  van  abundar  en 
manifestacions exultants tot just després de conèixer els resultats. Si bé en privat reconeixen 
que les seves expectatives eren més altes. L'horitzó no és clar,  tampoc per al full  de ruta 
independentista.  I  menys  en  vigílies  d'unes  generals  davant  les  quals  la  geometria  de  la 
política catalana pot experimentar altres canvis. Es presenten nous factors d'incertesa.  I el 
menor no és el de la investidura del pròxim president de la Generalitat; per a la qual, i una 
vegada  constituït  el  Parlament,  Junts  pel  Sí  necessita,  en  una  primera  votació,  majoria 
absoluta. La CUP ja ha anticipat que no deixarà els seus vots per fer president Artur Mas. 
Sense ells, no hi haurà investidura en la primera volta.  En aquest cas, caldria anar a una 
segona votació, aquesta ja per majoria simple, però en la qual la llista guanyadora necessitaria 
encara algun vot de la CUP. Si aquesta segona votació no donés el fruit desitjat, se'n podrien 
convocar  d'altres,  al  llarg  de dos  mesos.  Però si  aquest  període  acabés  sense investidura, 
caldria convocar unes noves autonòmiques. Així doncs, es fa difícil de dir com serà el futur 
immediat de l'escena política catalana.

Per tot això, no és estrany que la pregunta "i ara què?" fos molt reiterada diumenge a última 
hora. Com també ahir. Encara que no hi hagués respostes concloents a la qüestió. Catalunya 
ha anat a aquestes eleccions tensant el seu sistema polític d'una manera inèdita. Els partits i 
les federacions s'han trencat i remodelat per a l'ocasió, superposant al tradicional eix de lluita 
esquerra-dreta l'eix independentisme-no independentisme, la qual cosa ens ha portat a una 
fase de difícil  articulació.  Un exemple:  la  investidura d'Artur  Mas,  home de CDC, partit 
burgès i  de convicció europeista,  depèn ara de la  CUP, grup anticapitalista  contrari  a  les 
institucions europees.

S'imposa un exercici de realisme. El seu primer pas consisteix a reconèixer la realitat, tant si 
agrada més com si agrada menys, ja sigui més o menys propícia a la consecució dels objectius 
polítics prefixats per les parts. No sembla que tot flueixi en aquesta direcció. Romeva, Mas i 
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Junqueras van presentar els resultats com un èxit total. El Govern Rajoy va avançar ahir que 
el  seu  marge  per  a  la  negociació  és  curt.  La  premsa  catalana  afecta  a  l'independentisme 
destaca que ha començat un altre futur. Bona part de la premsa madrilenya fa una lectura del 
27-S en clau oposada i conclou que els independentistes han fracassat. Els uns i els altres han 
d'acceptar que la realitat és com és i no com la somien. No hi ha tantes veritats com partits. Hi 
ha una realitat que els incumbeix a tots. Vet aquí un principi l'acceptació del qual és bàsica. 
Sense aquesta acceptació, és difícil progressar. Com ho és fora del marc legal, sense diàleg ni 
voluntat de pacte.
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VilaWeb, 28-9-2015

Enhorabona, i ara no deixeu que ningú us robe ni l’alegria 
ni el triomf

Per començar, permeteu-me unes quantes dades i detalls que són molt importants:

–L’independentisme aconsegueix 72 escons i té la majoria absoluta del parlament.

–S’ha  acabat  l’ambigüitat:  tindrem  un  govern  plenament  independentista,  sense 
quintacolumnistes, i una majoria parlamentària que treballarà per la independència. Fa tres 
anys els diputats amb mandat explícitament independentista eren 24, els d’ERC i CUP. Avui 
són 72. Feu comptes.

–Per primera vegada a la història, un partit o coalició ha guanyat les eleccions a totes les 
comarques del Principat. No havia passat mai, i ho ha fet Junts pel Sí.

–Els independentistes guanyen a 907 municipis i els unionistes a 35. 907 contra 35, sí.

–Junts pel Sí i la CUP aconsegueixen el 48% dels vots. Cameron va convocar el referèndum 
perquè l’SNP havia guanyat les eleccions amb el 44% dels vots. Abans del primer referèndum 
que es va fer al Quebec, el Partit Quebequès havia guanyat les eleccions del 1976 amb el 
41,37% dels vots. I abans del segon, el mateix partit havia guanyat, el 1994, amb el 44,75% 
dels vots. Veieu la diferència entre el 48% i el 41%?

–Una dada  suplementària:  Mariano Rajoy governa  amb majoria  absoluta  a  Espanya amb 
només el 44,63% dels vots. De res.

–Continuem: l’independentisme guanya a Barcelona amb el 47,24% dels vots emesos i  la 
CUP hi supera Catalunya Sí que es Pot. Estiguem atents a veure què farà Ada Colau a partir  
d’avui, que això serà molt important i no únicament per a Barcelona.

–El mes de juny les enquestes donaven 33 diputats a CiU, 31 a Catalunya Sí que es Pot i 19 a 
ERC. D’això, hem passat, només en tres mesos, a un 62 a 11. L’independentisme ha sabut 
reaccionar de la millor manera imaginable.

–S’ha batut el rècord històric de participació en unes eleccions; més legitimitat democràtica 
que mai, doncs. I, contra el gran mite, resulta que no hi havia més unionistes amagats. La 
meitat  dels  nous  vots  han  estat  independentistes.  Per  cert:  1.952.482  votants  ahir  versus 
1.861.753 el 9-N. Allò no era el sostre.

–Ja sabem quant valia el xantatge de Duran: zero escons. Que deixe d’embrutar el nom del 
partit de Carrasco i Formiguera.

–Catalunya Sí que es Pot ha estat un fracàs imponent i ICV es trobarà obligada a rectificar.  
Iniciativa sola va obtenir fa tres anys només cinc mil vots menys que ara amb Podem i ha 
perdut dos diputats. I la culpa del fracàs, ho sabem tots, és de Pablo Iglesias. Potser Catalunya 
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ha estat la seua tomba política. Duran i ell fan dos.

–El PP és el primer partit d’Espanya i el cinquè de Catalunya. A la demarcació de Lleida i a la 
ciutat de Barcelona fins i tot el supera la CUP. Al conjunt de Catalunya la diferència entre la  
CUP i el PP és de poc més de deu mil vots. Ah!, i Albiol perd fins i tot a Badalona, on guanya  
Junts pel Sí .

–Les trampes que ha fet Espanya amb el vot exterior dels catalans són un autèntic escàndol 
democràtic i tots sabem que el resultat no hauria estat el mateix si tothom hagués pogut votar 
lliurement: el resultat seria encara més favorable a la independència.

–I  una  última  dada,  per  a  no  cansar  més:  al  Baix  Llobregat,  sí  al  Baix  Llobregat, 
l’independentisme guanya amb Junts pel Sí.

Ja ho sé, que els catalans tenim una tendència accentuada a espantar-nos per ben poca cosa. 
Som  una  mica  més  porucs  d’allò  que  seria  desitjable  i  quatre  expressions  d’alegria  de 
Ciutadans combinades amb els titulars de diaris que ja podíem imaginar han creat en alguna 
gent la sensació que això no ha estat tan gros com esperàvem.

Doncs bé, obriu els ulls:

–Le Monde: Victoire des indépendantistes aux élections régionales

–The Washington Post (el diari que llegeix Obama): Spain: Pro-secession parties in Catalonia 
win landmark vote

–Al Jazeera: Catalonia separatists claim victory in regional polls

–Corriere della Sera: Catalogna: Mas: ‘Abbiamo vinto!’     Agli indipendentisti 72 seggi su 135

–Der Spiegel (la revista que llegeix Merkel): Separatisten gewinnen Mehrheit im Parlament

–Publico: Independentistas têm maioria absoluta no parlamento da Catalunha

Obriu els ulls per veure què ens diuen en totes les llengües mitjans de tot el món. La victòria 
de  l’independentisme  català  avui  obre  les  primeres  pàgines  dels  diaris  i  les  televisions 
internacionals i és això que importa, més que no la mesquinesa o la manipulació d’alguns 
mitjans més pròxims.

Perquè ara qualsevol ciutadà mitjanament informat del món sap tres coses. Primera, que hi ha 
una nació que es diu Catalunya, on hi ha Barcelona. Segona, que la majoria dels catalans han 
votat a favor de la independència. I tercera, que això és un gran problema per a Espanya i 
segurament també per a la Unió Europea.

I ací es on està la clau del futur immediat: ja som un problema inevitable a resoldre i per a  
Europa com més aviat millor. Els 72 diputats independentistes i el nou govern es posaran de 
seguida a la feina amb un full de ruta perfectament marcat. D’un màxim de divuit mesos. Amb 
la legitimitat de les urnes, reconeguda i entesa com a tal a tot el món. I Espanya què farà?

Des d’anit Espanya sap que ja no pot limitar-se a dir que això no és possible i a intentar frenar 

107

http://www.publico.pt/mundo/noticia/projeccoes-dao-maioria-absoluta-aos-independentistas-na-catalunha-1709280
http://www.spiegel.de/politik/ausland/spanien-katalanische-separatisten-erringen-laut-prognose-wahlsieg-a-1054988.html
http://www.corriere.it/esteri/15_settembre_27/catalogna-attesa-voto-record-storico-affluenza-070232cc-653d-11e5-b742-179fcf242c96.shtml
http://www.aljazeera.com/news/2015/09/catalonia-separatists-lead-exit-polls-150927190807958.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/spain-pro-secession-parties-in-catalonia-win-landmark-vote/2015/09/27/4f92a7a4-6576-11e5-bdb6-6861f4521205_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/spain-pro-secession-parties-in-catalonia-win-landmark-vote/2015/09/27/4f92a7a4-6576-11e5-bdb6-6861f4521205_story.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/09/27/catalogne-victoire-des-independantistes-aux-elections-regionales_4774173_3214.html


una reivindicació política tan majoritària només amb arguments legalistes.  Malgrat  això,  ho 
intentarà. Però també sap que el parlament i el govern posaran la directa i faran camí, sense 
esperar a les eleccions del desembre. No pot fer res, però tampoc no pot quedar-se plegat de 
braços.  El  meu  pronòstic?  S’equivocaran  i  donaran  més  ales  encara  a  la  secessió,  potser 
precipitaran fins i tot la proclamació de la independència. Per ventura no ha passat això fins ara?

Pel que fa als vint-i-cinc diputats de Ciutadans, deixeu-los gaudir amb allò que es pensen que 
és l’èxit de la seua vida, que ja es despertaran a la primera votació del parlament.

Perquè, no en tingueu cap dubte, ni un, que Junts pel Sí i la CUP s’entendran bé i duran 
endavant el procés d’independència. Com ho faran ni ho sé jo ni a hores d’ara ho saben ells. 
Però per  agafar confiança només cal  que penseu en tots  els  entrebancs increïbles que els 
nostres polítics i la nostra gent han superat fins avui. La nostra classe política ha demostrat 
una qualitat i una capacitat de trobar el camí inaudites, que, per cert, potser ja aniria essent 
hora que els reconeguéssem sense cap recança.

O no us en recordeu, ja, quan ens deien que la manifestació del 10 de juny de 2010 era una 
expansió emotiva que no menaria enlloc? L’endemà Espanya va guanyar la Copa del Món i 
perquè alguns ho van celebrar ens van dir que ja estava, que s’havia acabat tot. De la consulta  
d’Arenys de Munt en van dir ‘butireferèndum’, burlant-se de la capacitat popular de canviar 
les coses. Ni tan sols quan es va guanyar el referèndum de Barcelona no van acceptar que es 
movia alguna cosa. I el 2012, quan després d’enganyar la població amb una falsa noticia sobre 
Artur  Mas,  CiU  va  perdre  diputats:  ja  no  us  en  recordeu  que  alguns  van  decretar 
immediatament la fi del procés? Deien que tot era una trampa. Que Mas en realitat no volia la 
independència i que no faria res per aconseguir-la. No em digueu que no ho vau sentir dir mai, 
això.  Jo  recorde  perfectament  que  quan  Junqueras  i  Mas  van  signar  l’acord  de  suport 
parlamentari que obria una nova era política a Catalunya alguns van afirmar que allò duraria 
poc i que no es convocaria cap referèndum. Es va convocar, però quan s’acostava el 9-N ens 
van dir que no votaríem, que tot era gesticulació. I després van dir que ja no hi hauria més 
independentistes a comptar, que aquells érem tots. Superada la sorpresa, aleshores van afirmar 
que seria impossible que Mas i Junqueras poguessen treballar mai junts. Que això no passaria. 
I es van alegrar d’allò més quan ens anunciaren que Podem posaria fi a la il·lusió creada per 
l’independentisme; i ensenyaven enquestes en què Pablo Iglesias gairebé ja era president de la 
Generalitat. I quan van veure que això anava de debò van tornar a la cançoneta del 3%, van 
organitzar un numeret amb guàrdies civils i van dir que els bancs tancarien avui les portes si 
votàvem això que hem votat (ho heu vist, que no han tancat?) i Merkel i Cameron i Obama, i 
que tomba i que gira, que ens expulsarien d’Europa avui i que si l’exèrcit hauria d’intervenir 
si fèiem exactament això que vam fer ahir. I… i… i…

En resum, i per a rematar-ho: aquest 27 de setembre heu aconseguit de fer una cosa molt i  
molt gran amb els vostres vots. Enhorabona, i gaudiu-ne com cal. I no deixeu que ningú us 
robe ni l’alegria ni el triomf.
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VilaWeb, 29-9-2015

No patiu, que s’entendran

Les eleccions han deixat un bon panorama: hi haurà un parlament amb majoria absoluta per la 
independència i hi haurà un govern per la independència. La realitat és tossuda i s’imposarà 
tan bon punt es comencen a votar les coses. Mentrestant, haurem d’aguantar amb paciència 
franciscana les especulacions (la majoria interessades) amb què alguns voldran influir, i si 
poden alterar,  el resultat de les eleccions.

La maniobra més evident serà per a mirar de trencar la unitat del bloc independentista. 
Estigueu preparats perquè ho intentaran de totes les maneres possibles. N’hi ha una de tan 
fàcil, que ja han començat a abusar-ne i tot: Artur Mas.

Prepareu-vos perquè tindrem Mas amunt i Mas avall fins que no s’haja format el govern. 
Alguns faran servir aquest recurs fins que no tinguem govern i més enllà i tot. Qualsevol cosa 
valdrà per a provar de fer esclatar una crisi de confiança entre Junts pel Sí i la CUP o fins i tot 
dins Junts pel Sí. L’enrenou no ens l’estalviarem, però Mas i Arrufat, en dues intervencions 
separades, ja van donar ahir les claus de què passarà. I d’una manera ben clara. El problema, 
ara, no és qui és president, sinó quina és la millor manera d’arribar a la independència. En 
aquest context tot, tot és negociable. Des del respecte i amb la voluntat de construir plegats 
com a bandera.

Qui encara vulga pensar en els termes de la Catalunya autònoma, aquella on el president i el 
partit del president eren la clau de tot i ho condicionaven tot, que ho faça. Però s’equivocarà 
de ple. I n’és una prova evident la nova majoria que aquesta vegada donarà suport al govern. 
Si no m’he descomptat en algun punt del recompte, hi haurà 29 diputats de CDC, 18 d’ERC, 
11 independents, 10 de la CUP, 3 socialistes i 1 de Demòcrates. El dia que es va formar Junts 
pel Sí i van acceptar tots plegats això ja es va posar la primera pedra del canvi. Amb l’acord i  
fins i tot l’impuls d’Artur Mas, que no va dubtar a ser quart en la llista per Barcelona –una 
ben original manera de resoldre un problema que jo no perdria de vista ara.

Ara, en qualsevol cas, començarem de seguida a bastir institucions noves. Sumarem a partir 
de la pluralitat. Canviarem la manera de governar-nos. I en eixe context la figura del president 
es pot redimensionar de manera fàcil. És tan simple com això i ja trobaran, en conseqüència, 
la manera de resoldre-ho.

Mas –d’això n’estic segur– no farà mai de la seua persona un entrebanc a la consecució de 
l’estat  independent.  I  la  CUP no engegarà a  rodar el  procés  només perquè ell  no siga el 
president. Uns i altres estan condemnats a entendre’s i s’entendran, com ho van fer el 9-N i 
com ho han fet sempre que ha calgut. Pel que fa a nosaltres, doncs, paciència i a aguantar uns 
quants dies les especulacions i la rumorologia.
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VilaWeb, 1-10-2015

Les tres possibles eixides de la negociació Junts pel Sí – 
CUP

Sóc radicalment contrari als xantatges polítics. Però a tots, no solament als que no m’agraden 
a  mi.  De  manera  que  crec  que  cal  explicar  el  debat  sobre  el  possible  acord  entre 
independentistes en els termes més freds i racionals possibles, deixant a banda les emocions. I 
per tant cal començar dient què passa a tot arreu en un context com el que tenim. En qualsevol 
país, si el govern no té majoria per a governar convoca eleccions. En tot cas, pot passar, i 
passa sovint, que el partit gran que no té prou vots faça un acord amb un altre grup menor que 
decideix que pot canviar la seua posició inicial. Això sol passar quan el partit menor obté molt 
benefici de l’acord o quan considera que la manca d’acord té un preu molt alt bé per a ell, bé 
per al país.

Ho torne a dir  per  no crear  confusions:  crec que l’entesa entre  Junts pel  Sí i  la  CUP és  
senzilla. Els programes de totes dues candidatures es poden casar en un tant per cent molt alt, 
no tan sols pel que fa al programa institucional i nacional, sinó també pel que fa al programa 
social. I aquest és el punt principal. Queda a banda,   encrespada sense necessitat, la qüestió 
dels  noms,  concretament  la  qüestió  de  la  posició  que  ha d’ocupar  Artur  Mas en la  nova 
situació.

Sobre això crec que l’entesa és possible però més difícil. Només més difícil. La CUP ha dit 
que no farà president Mas de cap manera. Per tant, la primera eixida possible seria que Junts 
pel Sí acceptàs la proposta de la CUP. Però en la situació actual em sembla que Junts pel Sí no 
podrà acceptar-la. Més i tot: crec que no l’acceptaria tampoc una bona part de la societat.

Quan es parla de negociacions es poden negociar moltes coses, però no pots humiliar l’altre, i 
la CUP ha de saber que segons quines demandes fan incomprensible el relat i no deixen marge 
de maniobra. En plena ofensiva contra Mas i havent guanyat les eleccions Junts pel Sí, ara 
resultarà que qui mata políticament Mas no és Madrid? Seria tan difícil d’explicar… En tot 
cas, i malgrat això, és evident que si la CUP posa per condició el cap de Mas, Junts pel Sí té 
una primera decisió a prendre: són ells i només ells que han de decidir si accepten que la CUP 
condicione qui és el president de la Generalitat i  qui no. Amb les conseqüències que això 
tindria per al procés.

La situació serà complicada, doncs, perquè hi ha un punt mort evident. Lògic, per una altra 
banda. Ningú no pot obligar Junts pel Sí a acceptar una proposta com la que fa la CUP, és a 
dir, que hi haja un president diferent del que ells portaven de líder. Però tampoc ningú no pot 
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obligar la CUP a votar Mas, tenint en compte que aquest partit ha basat la campanya, en bona 
part, a dir als votants que no l’investirien. I això especialment encara perquè, en tot cas, és 
Mas, Junts pel Sí, qui ha fet curt en el nombre de diputats. No és just, doncs, fer recaure la 
responsabilitat de la situació en què ens trobem sobre la CUP. Ells no tenen la culpa que Junts 
pel Sí no haja arribat als 63 escons.

Vist el dilema, la qüestió és si hi ha cap solució. Més enllà del partidisme és obvi que la  
posició  és  la  mateixa  i  en  això  no  hi  ha  trampes  que  valguen.  Els  uns  posen  arrisquen 
qualsevol acord per tenir el president que consideren que és el millor i els altres arrisquen 
qualsevol acord per impedir que siga president qui ells no volen. És evident que no parlem de 
dues posicions iguals. El nombre de vots és incomparable. Però la qüestió, al capdavall, no és 
aquesta. La cosa és si hi ha cap solució. I a part de la que ja he explicat, que Mas renuncie, jo 
crec que n’hi ha dues més.

La segona solució és que Junts pel Sí faça com ha fet Tsipras. El líder de Syriza, en veient que 
no podia governar, va tornar a convocar eleccions i el resultat li ha anat francament bé. És 
evident que avui governa amb més comoditat que no abans de les eleccions. La jugada és 
arriscada, és clar que sí.  Però ben probablement la situació actual, aritmètica, es resoldria 
perquè o bé Junts pel Sí o bé la CUP tindrien un desgast electoral important i perdrien molts 
diputats. Eleccions a principi de març i que decidesquen els electors. Com a solució tècnica és 
impecable. Com a solució política no és gens atractiva per a ningú.

L’altra, la tercera possibilitat, és un entremig de la posició de Junts pel Sí i la de la CUP: que 
cedesquen un poc tots i a jugar a la via italiana, que en podríem dir la via Renzi.

A Itàlia  el  càrrec de president  del  consell  de ministres  era  una figura gairebé tècnica,  de 
coordinació del govern, una mica a l’estil del conseller en cap. Però amb el pas dels anys, 
sobretot per l’augment de la polarització partidista i pels canvis de les lleis electorals, la figura 
del president del consell ha anat guanyant més pes polític i avui és la principal, amb més 
impacte sobre el dia a dia que la del president. Alerta: insistesc que això va passar primer de 
fet i després, però només després, també legalment. Que això és un precedent.

Avui a Itàlia el  president del consell  dirigeix plenament el  govern i  el  dia a dia d’aquest 
govern –abans, per exemple, no podia fer dimitir un ministre ni nomenar-lo, sinó que això era 
responsabilitat del president de la república. El canvi de papers, el canvi subtil però clar de 
l’arquitectura institucional, ha permès fins i tot que ara, per primera vegada a la història, el 
president del consell no siga un parlamentari –i ja sé que això ha estat molt discutit. Matteo 
Renzi no és ni diputat ni senador –cosa que trenca la tradició històrica del càrrec–, perquè,  
enmig de la gran crisi, el pragmatisme ha pesat més que no pas els formalismes.

Itàlia ha trobat, amb això, una solució que no és tan complicada i que em sembla que es 
podria aplicar amb una relativa facilitat en aquest país que Josep Pla considerava la Itàlia 
occidental: modificar les funcions dels càrrecs.
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De fet, es podria aplicar de maneres diverses, car depèn de la inventiva dels negociadors i de 
la flexibilitat que tinguen els partits. Per seguir l’exemple italià, i només com a exemple d’una 
de les moltes coses que es podrien fer, Mas podria ser investit president de Catalunya, encara 
millor que president de la Generalitat, i Junts pel Sí i la CUP podrien negociar un govern 
presidit,  si calgués, per un independent que ni fos diputat necessàriament. El president de 
Catalunya seria la màxima figura institucional i es reservaria parcel·les polítiques de pes, com 
ara la supervisió de la tasca de govern o la internacionalització, mentre que el president del 
Consell governaria amb molt de marge el dia a dia amb els seus ministres. Legalment, no seria 
gens difícil d’adequar-se a la via Renzi.

Ara,  la  pregunta,  de  nou,  és  política:  Junts  pel  Sí,  amb la  seua  pluralitat  interna,  podria 
assumir una proposta com aquesta? I la CUP s’hi podria adaptar, o Mas ha de desaparèixer de 
totes passades, com a condició absoluta?

Tinc la sensació que per a Junts pel Sí aquesta seria una via difícil,  però que s’hi podria 
acomodar. Però, sincerament, no sé ni ho intuesc si la CUP podria arribar a acceptar un pacte 
com aquest. Sobretot perquè dins la CUP hi ha ànimes molt diverses i només a ells, i a ningú 
més que a ells, els toca d’aclarir el seu futur i decidir què fan. Que en parlen entre ells, doncs, 
que valoren els pros i contres i que ens anuncien la decisió quan ja siga pressa. Si pot haver-hi 
acord  serà fantàstic.  El  país  està  absolutament  preparat  per  a  avançar  de pressa cap a  la 
independència i el món sap que ara és el nostre moment. Seria un moment immensament 
important i estic convençut que faríem tots plegats una feina magnífica i ràpida. Però si al 
final no pot haver-hi acord tampoc no cal que ens posem dramàtics.  L’única solució possible, 
en  eixe  cas,  serien  unes eleccions  a  principi  de  març  i  que  ningú  no  s’espante  amb  la 
perspectiva, ni es desanime ni es pose trist. Que no passarà res greu.

Una  cosa  és  clara,  però.  Per  la  via  de  l’extremisme,  el  xantatge  emocional,  els  titulars 
escandalosos i les grans declaracions pomposes no anem ni anirem enlloc. Ara cal calma, cal 
discreció perquè negocien bé i cal el màxim respecte a les posicions de tots dos grups. Això és 
la política en majúscules.

PD. En els comentaris dels subscriptors, Octavi Monsonís apunta una altra via: que només dos 
diputats de la CUP voten a favor de Mas. Això va fer l’esquerra abertzale amb Ibarretxe quan 
va entendre que l’enfrontament amb l’estat era més important i positiu per a tot el país que no 
pas la seua discrepància eterna amb el PNB. Uns altres subscriptors apunten també la via 
Tarradellas, o siga, un doble govern. Hi ha debat.
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Annex 7.4

Difusió dels mitjans
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Mitjans impresos a Catalunya

Difusió dels diaris impresos, d'informació general, de periodicitat diària i en llengua catalana 
a Catalunya, segons OJD Interactiva:

Diaris Tirada mitjana Difusió mitjana Període

Ara 23.210 13.732 juliol 2014 - juny 2015

Diari de Girona 7.715 5.578 juliol 2014 - juny 2015

El Periódico (versió en català) 43.208 34.385 juliol 2014 – juny 2015

El Punt Avui 34.393 23.659 juliol 2014 - juny 2015

La Vanguardia (versió en català) 67.494 57.891 juliol 2014 - juny 2015

Regió 7 7.024 5.686 gener 2015 - desembre 2015

Segre (versió en català) 6.299 5.063 juliol 2014 - juny 2015

http://www.introl.es/llistat-de-mitjans-impresos-en-catala/ [data de consulta: 10-4-2016]

Mitjans digitals a Catalunya

Audiència dels diaris digitals, d'informació general i en llengua catalana a Catalunya, el 
setembre de 2015, segons OJD Interactiva:

Tïtol Navegadors únics
Navegadors únics
(mitjana diària)

Visites Pàgines visitades

Nació Digital 3.010.550 240.545 9.267.974 23.805.130

Ara 1.945.652 150.469 5.706.345 11.219.833

VilaWeb 1.435.151 102.001 3.841.333 11.430.377

Mon.cat 1.403.687 105.563 4.091.354 6.824.571

El Punt Avui 1.011.289 53.335 1.801.473 4.142.610

Directe.cat 595.094 33.526 1.156.809 2.768.333

Diari de Girona 509.664 34.628 1.247.993 3.726.538

El Periódico 506.189 36.631 1.401.459 5.245.538

http://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala [data de consulta: 10-4-2016]
Nota: algunes dades sembla que no concordin perquè la taula no recull altres pàgines 
vinculades als portals.
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Annex 7.5

Esquema argumental d'aquest TFG
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Hem guanyat nosaltres

Els esquemes argumentatius en els editorials catalans sobre les eleccions del 27S

O1: Els editorials volen orientar l'acció política del poder i de la societat
A1:   Hi p  redomina el tipus esquema per indici (  O2  )
A2:   Hi p  redominen els subtipus d'esquemes basats en l'anterioritat (  O3  )

A4:   Són més formals (  O4  )
A5:   Són més convincents (  O5  )

A6: recolzen en les argumentacions més factuals i positives
A3: Les opinions principals solen ser consells
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O1:  Els editorials volen orientar l'acció política del 
poder i de la societat

A6: Recolzen en les 
argumentacions més factuals

A3: Les opinions 
principals són 

consells

perquè

A5: Són més 
convincents (O5)

A4: Són més 
formals (O4)

A1:  Hi 
predomina el 

tipus per indici 
(O2)

A2: Hi predominen 
els subtipus basats 

en l'anterioritat 
(O3)

perquè

perquè



Hem guanyat nosaltres, juny de 2016

Tipus d'opinió

O1: judici
O2: descripció d'un fet
O3: descripció d'un fet
O4: judici
O5: judici

argumentació 
progressiva / regressiva

O1: progressiva
O2: regressiva
O3: regressiva
O4: regressiva
O5: regressiva

argumentació única / 
múltiple

O1: múltiple
O2: múltiple
O3: múltiple
O4: única
O5: única

arguments independents / 
interdependents

A1, A2: interdependents
A4, A5: interdependents

argumentació expandida expansió d'A1, A2, A4 i A5

esquemes argumentatius

A1: per indici
A2: per indici
A3: per indici
A4: per indici
A5: per indici
A6: per indici

subtipus d'esquemes

A1: simptomàtic
A2: simptomàtic
A3: per la definició / pel significat
A4: per l'efecte a la causa
A5: per l'efecte a la causa
A6: simptomàtic
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