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Denegat 

 

 

   El govern s’ha negat a indultar l’extinent coronel colpista Antonio Tejero, i ho ha fet amb 

arguments convincents i rigorosos, que ixen al pas dels vertaderament pelegrins adduïts per la 

Sala del Militar del Tribunal Suprem per pronunciar-se a favor (cinc magistrats, davant de tres 

que s’hi oposaren). El principal d’aquests arguments és, a més a més, elemental i irreprotxable: 

l’absència de voluntat explícita d’acatament de l’ordre constitucional  de qui va pretendre ser un 

dels salvapàtries més partidaris d’acabar-hi. L’indult és una manifestació del dret de gràcia, no 

una arbitrarietat, i cap altra cosa haguera estat concedir-li’l a aquest colpista reincident que en els 

dotze anys transcorreguts des d’aquell infaust 23 de febrer de 1981 –poc abans havia 

protagonitzat la burda “Operación Galaxia”- no ha donat cap mostra de penediment pel risc en 

què va col.locar la societat espanyola amb la seua aventurera i criminal actuació. 

 

   El caràcter polític del delicte de rebel.lió militar  -el crim més greu que pot cometre un 

professional de l’exèrcit- fa ineludible, en el supòsit de concessió de l’indult  a qui ha estat 

declarat reu de l’esmentat delicte, un compromís inequívoc amb el sistema democràtic, que 

exclou el recurs a les armes per alterar la voluntat popular expressada en les urnes. Només 

aquesta garantia haguera representat la mínima satisfacció exigible per a la societat espanyola i 

haguera justificat la seua generositat. Tejero persisteix a no donar aquesta elemental satisfacció a 

la societat espanyola. Està en el seu dret. Però, sense aquesta contrapartida, també ho està la 

societat espanyola a aplicar estrictament la llei sense especials gestos de gràcia. Justament això 

és el que s’ha fet en negar l’indult i aplicar al mateix temps el tercer grau del règim penitenciari. 

 

                                                            El País, 18-09-1993  

 Qüestions: Desenvolupa dues de les quatre qüestions següents: 

1. a)Assenyala un connector d’addició i un altre de contrast. 

    b)Assenyala els recursos d’ampliació de textos que apareixen en 

        aquest i indica per a què serveixen. /p.109 dels apunts/ 

  

 2. Dóna un sinònim o explica el significat d’aquestes paraules: 

 Adduïts(l.3): 

 Arbitrarietat(l.9): 

 Gràcia(l.24): 

 3.  Digues quin procés de formació de mots ha originat els mots 

següents i delimita’n els constituents morfològics. Després, per a 

cada mot, tria un constituent dels que el formen i escriu un altre 

mot, mitjançant el mateix procés de formació que continga el 

constituent que hages triat. 

Ineludible(l.16) 

 Salvapàtries(l.7) 

 Contrapartida(l.23) 

 4)  Digues les anàfores següents (pronoms febles) quin és el 

complement que substitueixen i quina funció fan: 

a.(Tejero) va “ser un dels salvapàtries més partidaris d’acabar-hi” (l.7) 

 b.”Cap altra cosa hauria estat concedir-li’l  aquest colpista…”(l.9) 

c.”També ho està la societat espanyola”(l.l.23) 

  

COMENTARI DE TEXT 

 



1.PRESENTACIÓ 

 

                   Pel que sembla a un primer colp d’ull(ullada) ens trobem davant 

un text complet,no firmat, aparegut al diari EL PAÍS. Si no apareix signat, 

és que segurament és un comentari editorial.El codi fonamental és el 

lingüístic. No hi ha mostres del codi icònic(imatges) però sí del 

tipogràfic(ús de la negreta per al títol i per al nom d’Antonio Tejero i de la 

redona i la cursiva en la resta del text). 

 

2.CANAL 

 

               Com que es tracta d’un text escrit, el seu canal és visual, la qual 

cosa implica que és un text preparat, que ni emissor ni receptor 

comparteixen el lloc ni l’espai de l’acte comunicatiu, i que la capacitat de 

resposta immediata està bastant limitada, per bé que a hores d’ara 

fenòmens com el xat o el correu electrònic via Internet l’han ampliada 

bastant. 

 

 

3.ÀMBIT D’ÚS 

 

                  Com acabem de dir, el text pertany a l’àmbit periodístic, 

concretament als gèneres d’opinió. 

 

4.MARC CULTURAL 

 

                 El text s’inscriu en el marc d’una democràcia bastant 

consolidada(1993) com l’espanyola i planteja la qüestió de la clemència o 

no quan un delinqüent es mostra repenedit del delicte comés. A més a més, 

en aquest cas hi ha una forta certa entre els poders executiu i judicial.  

 

5.ESTRUCTURA TEXTUAL 

 

                 L’autor  fa servir l’estructura d’un text expositivo- argumentatiu. 

Les cinc primeres línies expliquen el fet puntual que provoca el comentari: 

la discrepància en una qüestió entre el govern i el Tribunal Suprem. 

 

 

6.GÈNERE 

 

                 Decididament, optem per un comentari editorial. Un gènere 

periodístic que, com que no duu signatura (o bé porta la del/de la  

director/a) expressa l’opinió del diari sobre un fet de singular importància, 

en aquest cas, la denegació de l’indult a l’extinent coronel Tejero. 

                 Des del seu naixement el 1976, en plena transició a la 

democràcia, el diari EL PAÍS ha destacat pels seus editorials, amb els quals 

ha sotmés a anàlisi no sols els temes candents de la política espanyola,sinó 

també de l’àmbit internacional.Les seues opinions tenen gran influència en 

els sectors dirigents de la societat: polítics, empresaris, jutges,etc. 

 

 

7.INTENCIÓ O FINALITAT 

 

                   La finalitat del text que comentem és evident: es tracta  que el 

lector compartisca el punt de vista del diari.Com déiem abans, tret de les 

cinc primeres línies, la resta del text són pura argumentació. 

 



 

8.FUNCIONS DEL LLENGUATGE 

 

                     De les clàssiques funcions  del llenguatge, doncs, predomina 

clarament la funció conativa, perquè allò que més importa és convéncer el 

lector que els arguments del diari són els millors i els més raonables. 

 

9.MODALITATS ORACIONALS 

 

                       El predomini absolut de les oracions enunciatives, general 

afirmatives, reforcen la idea que l’autor no té el més mínim dubte ni 

vacil.lació en el que  diu. Es pretén donar una idea d’equanimitat, d’anàlisi 

freda i objectiva de la realitat. Si no fos perquè és un text argumentatiu, 

creuríem que la funció referencial o representativa fóra la predominant. 

 

10.VEUS DEL DISCURS 

 

                      L’ús de la tercera persona (allò que en narrativa seria el narrador 

omniscient) dóna al text objectivitat i distanciament. Una veu plena de 

credibilitat –la del columnista- s’adreça a un lector que sap que llegirà 

l’article detingudament. 

 

11.LA VARIACIÓ: REGISTRES I DIALECTES. 

 

                        Pel que respecta a la varietat diafàsica o registre, tant el 

tema tractat(de l’àmbit jurídic, però d’interés general),com el grau de 

formalitat(entre mitjà i elevat), el nivell d’elaboració del text (molt 

preparat i raonat) o el fet que l’autor es dirigisca a un lector ampli i 

heterogeni com és el dels diaris, exigeixen l’ús d’un registre estàndard, 

amb l’ús de termes propis de la justícia, que l’entroncarien amb un registre 

més culte. Però, francament: no són termes que una persona amb una 

cultura general mitjana no encerte a desxifrar. 

                      Des del punt de vista de la variació diatòpica o dialectal, cal dir 

que ens trobem amb un text escrit a la manera com els valencians escrivim 

en català. (ixen,l.2;  haguera, l.9,l.19,l.20; seua,l.12,l.20). L’ús dels 

demostratius amb AQU: aquest(l.9) , aquesta(l.20) i la forma de present 

“persisteix”(l.20)  demostren una voluntat de convergència amb la resta 

del català, ja que renuncia a l’ús de dialectalismes com 

“este”,”esta”o”persistix”. 

 

12.TÍTOL TEMA-TEMA TÍTOL 

 

                      El tema, en tant que expressió breu i precisa del significat 

global del text, seria el següent: l’encert del govern en denegar l’indult a 

Tejero. El títol no el recull plenament. En ell preval la voluntat de ser 

periodísticament atraient. Com el colp de maça que fa el jutge quan diu 

“Denegat!” En castellà: “No ha lugar”. Per tant, podem arribar al tema a 

través del lèxic  jurídic utilitzat: indultar(l.1), Sala del Militar del Tribunal 

Suprem(l.3), ordre constitucional(l.6), reincident(l.9),  delicte de rebel.lió 

militar(l.14)  reu(l.16), llei(l.23), gestos de gràcia(l.23), tercer grau(l.24). 

Com que el tema apareix tant al final com al començament del text, queda 

definida una estructura circular. 

 

13.RESUM BREU DEL TEXT 

 

                      En un estat democràtic i de dret com és el nostre, la societat 

només pot ser clement amb un condemnat si aquest dóna senyals de 



penedir-se del delicte que ha comés. Com que en aquest cas, el delinqüent 

no se sent repenedit en absolut, el govern fa bé a no concedir-li l’indult. 

 

14.PROGRESSIÓ TEMÀTICA, PRESSUPOSICIONS… 

 

                      Se suposa que el lector està al corrent de l’intent de colp d’Estat 

que protagonitzà el 23 de febrer de 1981. I no era la primera vegada que 

intentava conspirar per acabar amb la democràcia, com ho demostra la 

seua participación en la “Operación Galaxia”. 

 

15.ESTRUCTURA TEXTUAL 

                  

                      L’editorialista, una volta ha dit que dóna la raó al govern i la 

lleva al Tribunal Suprem, argumenta els motius: 

1.El reu no està penedit(l.6) 

2.L’aspirant a l’indult ha d’acatar la Constitució de 1978(l.6) 

3.El delicte de “rebel.lió” és el més greu dels que pot cometre un 

militar.(l.15). 

4.Si no hi ha penediment, la societat espanyola pot exercir el dret de 

gràcia(l.24) 

                      Com veiem, l’argumentació presenta un esquema circular. Es 

parteix del no penediment i es torna al no penediment. No hi ha, doncs, 

marge per al perdó. (Denegat). 

 

 

16.COHERÈNCIA SEMÀNTICA 

 

                          És un text coherent semànticament perquè els indicadors de 

repetició, progressió de  la informació, no-contradicció de les idees i 

relació entre els diversos elements es troben presents. 

 

 

17.ISOTOPIES, TÒPICS LITERARIS O FIGURES LITERÀRIES 

 

                         En la nostra cultura judeocristiana, el perdó implica sempre per 

part del pecador un reconeixement d’haver pecat i una voluntat expressa 

de no tornar-ho a fer (propòsit d’esmena). En això, cultura religiosa 

(pecat) i àmbit jurídic(delicte) s’assemblen. “Condemna el delicte i 

compadeix el delinqüent” és una altra de les frases més rebregades. Però 

si el delinqüent no té ni penediment ni propòsit d’esmena, el perdó no és 

possible.                    

 

18.IMPERSONALITZACIÓ I MODALITZACIÓ. 

 

                        Ens trobem davant d’un text molt impersonalitzat, perquè 

l’autor intenta donar un valor objectiu al text. Només en la línia 24 trobem 

un “S’ha fet” generalitzador. En canvi, abunda la modalització, basada 

fonamenalment en el lèxic valoratiu: clarament favorable al 

govern(“arguments convincents i rigorosos”,l.2; arguments “elemental i 

irreprotxable”, l.5) i desfavorable tant per a la Sala del Militar del Suprem 

(”vertaderament pelegrins”l.3) ,com per al mateix 

condemnat(“salvapàtries”l.7; “reincident”l.9;) També l’intent del colp 

d’estat i les conspiràcions prèvies tenen connotació negativa (“infaust” 23 

de febrer de 1981, l.10), “burda” Operación Galaxia(l.11), “aventurera i 

criminal actuació”(l.13), “el crim més greu”(l.14). 

                           No hi ha exemples de dixi personal, si prescindim de la 

graduació de Tejero (“extinent coronel”l.2) que entraria dins de la dixi 



social. El temps es marca amb la data del colp “23 de febrer de 1981”(l.10) 

i  els anys que han transcorregut fins a la data de l’editorial “dotze 

anys”(l.9). L’únic lloc a què es fa referència és la “Sala del Militar del 

Tribunal Suprem”(l.3). 

                           

19LA COHESIÓ SINTÀCTICA  

 

                          No hi ha gran abundància de connectors. N’hi ha tres 

d’addició (“a més a més” l.5; “també”l.22; “al mateix temps”l.24) i un de 

contrast (“però” l.21). Respecte a la puntuació és destacable l’ús de la 

negreta per al títol i per al nom del colpista, de  les cometes per a referir-

se a l’Operació Galàxia(l.11), del guionet per a introduir una aposició que 

en realitat equival a un connector de reformulació  “-el crim més greu que 

pot cometre un professional de l’exèrcit-“(l.14 = o siga, és a dir) i de la 

cursiva per dir el nom del diari. 

 

20.LA REFERÈNCIA  

 

                           La cohesió del text és ben destacable. Hi ha repetició de 

paraules (“indult”l.7, l.16), sinònims (“gràcia”l.23=indult)  (“el 

colpista”l.9,”el salvapàtries”,l.7 o el mateix nom del reu: “Tejero” l.1) 

hipònims i hiperònims (“coronel” l.1, “professional de l’exèrcit”,l.15). 

Sintàcticament hi ha gran quantitat d’oracions de relatiu 

(l.2,4,6,9,12,14,16,17 i 23) i de complements del nom (introduïts per la 

preposició “de” –l.6,7,12,14,15,15-16,16- o altres: “compromís amb el 

sistema democràtic”,l.17 i “el recurs a les armes” ). Ambdues coses 

confereixen gran claredat al text. Els pronoms (anàfores) són igualment 

elements cohesionadors: “Ho ha fet(l.2)”, “S’hi oposaren(l.4)”. “Partidaris 

d’acabar-hi(l.7)”, “concedir-li’l(l.9)”, “També ho està la societat 

espanyola(l.22).” 

Quant al verb, com que la denegació de l’indult és recent, s’usa el pretèrit 

indefinit(l.1,l.2,l.16 i l.24), però el temps díctic és el present d’indicatiu 

amb caràcter atemporal (l.2,l.4,l.7,l.14,l.15,l.17,l.20,l.21,l.22,l.23). La resta 

de temps verbals (plusquamperfets d’ind i de Subjuntiu) estan en funció 

dels principals. Els Plusquamperfets de Subjuntiu (l.9-10: l.19-20)  es 

refereixen a accions que podrien haver passat però no han succeït (el 

perdó a Tejero). 

                                    

 

21.VALORACIÓ PERSONAL  

 

                           Un text correcte, clar i concís(breu), perfectament 

cohesionat, que formula una idea de difícil discussió: la llei s’ha de 

complir.Si l’objectiu de l’empresonament és la rehabilitació, i el reu no es 

repenedeix del delicte que ha comés, no hi ha lloc a mesures de clemència 

com l’indult. La societat espanyola no hi té cap dubte, sobre això. Ara bé: si 

el condemnat –repenedit o no- té dret al tercer grau, se li ha de concedir. 

La llei és llei per a tots. 

 

 

 

QÜESTIONS DE LLENGUA 

 

1. 

a.ADDICIÓ: “a més a més” l.5; “també”l.22; “al mateix temps”l.24. 

   CONTRAST: “però” l.21. 

 



b.Nominalitzacions: 

-La voluntat explícita d’acatament de l’ordre constitucional = voler acatar 

la Constitució.(l.6) 

-El supòsit de concessió de l’indult = el supòsit de concedir-li l’indult.(l.15) 

  Oracions de relatiu: 

(l.2,4,6,9,12,14,16,17 i 23) 

   Aposicions: 

“-el crim més greu que pot cometre un professional de l’exèrcit-“(l.14) 

 

2. 

Sinònims: “adduïts”(l.3): al.legats, aportats, argumentats 

                 “arbitrarietat”(l.8): injustícia, abús, iniquitat 

                  “gràcia”(l.24): perdó, indult. 

 

 

3.Derivació.Prefix IN + lexema: inevitable, inesperat, inexcrutable… 

   Composició: verb + nom:  somiatruites, trencanous… 

   Derivació: Prefix CONTRA + lexema: contraatac, contratemps… 

 

4.CC “amb l’ordre constitucional” 

   CI+CD  concedir-li’l : “a ell”   “l’indult” 

   Atribut : “en el seu dret”  

 

 

 

 

 


