
 

 

TEXT 1                                                                                  juny 2005? 

  

 De buit en buit 

  

1 Amb l’experiència acumulada dels seus 97 anys,   el doctor Broggi diu que el  

 món va malament.Acaba de publicar el segon volum de les seves memòries i  

 ha declarat: “No anem bé. Molta gent omple la buidor de la seva vida amb el 

 consum, amb l’adquisició  de  béns  per  ostentació. El  món no pot aguantar  

5 més”. 

 Amb un llenguatge més tècnic,   l’últim informe de Justícia i Pau diu exacta- 

 ment el mateix:  “El consum creix d’una manera desbocada; així ho mostren  

 tots els indicadors:  creix el nombre de consumidors, creix el consum de ma- 

 tèries primeres,  creix el consum de béns i serveis i creix el nivell de despesa  

10 per llar.El consum omple, en part, el buit que han deixat la religió, la família, 

 la comunitat,les utopies.”Els autors d’aquest informe coincideixen literalment 

 ment amb el mític cirurgià  de  les  Brigades  Internacionals: el consum creix  

 per omplir un buit. El que passa és que el consumisme provoca un altre buit,  

 que és el de la butxaca a final de mes i el de l’endeutament crònic al llarg de  

15 la vida, i encara genera un buit més profund, que és el que descriu la novel- 

 lista Carme Riera a La meitat de l’ànima: “La substitució del sentit sacre pel  

 consumisme forassenyat no sembla que hagi modificat gran cosa  la condició  

 humana;  no li ha atorgat més llibertat.  Continuem sent criatures en depen-  

 cia, no de Déu sinó dels déus producte del mercat,   dels clergues que predi-  

20 quen sense assossec ni treva que l’únic camí possible per a la salvació terre-    

 nal, la felicitat immediata, és la possessió d’uns determinats béns, anunciats  

 quasi sempre a televisió.” 

 Sentim,  doncs,el buit de la nostra frustració, però aquesta no és res compa- 

 rada amb la que pateixen  les  víctimes  del  nostre  sistema: els 850 milions  

25 d’habitants del planeta  que  sofreixen fam  o  desnutrició. Per això, el doctor 

 Broggi diu que mai no havíem anat tan malament com ara;fets com la revol- 

 ta que  aquests  dies  s’estén  pels suburbis d’Europa són el fruit amarg de la  

 injustícia que hem instaurat i engreixat. 

  

 Narcís-Jordi Aragó, El Punt, 14 de novembre de 2005. 

  

 

Qüestions: Desenvolupa dues de les quatre qüestions següents: 

1)  Identifica els connectors que apareixen al fragment següent i digues de 

quin tipus són: 

Sentim, doncs, el buit de la nostra frustració, però aquesta no és  res compa- 

rada amb la que  pateixen  les  víctimes  del  nostre  sistema. (línies 23-24)  

2)  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. 

Cirurgià (l.12) 

Televisió (l.22) 

Engreixat (l.28) 

3)Escriu un sinònim o explica el significat dels mots següents: 

Llar(l.10) 

Forassenyat(l.17) 

Clergues(l.19) 

4) Identifica els recursos tipogràfics que apareixen al text i digues quina 

funció realitzen en general i quina funció específica acompleixen al text. 

 



 

COMENTARI DE TEXT 

 

1.PRESENTACIÓ 

 

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

complet, firmat, extret del diari EL PUNT del 14-11-05.Per la seua extensió 

podem avançar que podria ser una columna d’opinió. La falta de fotos i 

il.lustracions, fa que ens centrem, d’entrada en el codi lingüístic i 

prescindim de l’icònic. Només el codi tipogràfic(el tamany del títol) i l’ús de 

la cursiva mereixerà un cert espai, però molt més endavant. 

 

 

2.CANAL 

 

Òbviament, es tracta d’un text escrit, cosa que implica: 1.Que és un text 

preparat  2.Que ni emissor ni receptor comparteixen ni lloc ni espai i 3.Que 

la capacitat de resposta immediata del receptor està bastant 

limitada(excepció: el xat via Internet).” 

 

 

3.ÀMBIT D’ÚS 

 

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

gèneres d’opinió, en aquest cas, a una columna. 

 

 

4.MARC CULTURAL 

 

S’aborda una qüestió tan actual com és la crisi de valors que es viu 

actualment en les societat desenrotllades, on hem passat, d’un món on la 

religió tenia un lloc fonamental (la fe en Déu, falsament viscuda,a vegades, 

però fonamental, que donava “satisfacció” a la infelicitat humana, ni que 

fos en l’altra vida) a una civilització basada en el consum. I el que és 

pitjor, igualment frustrant. 

            

  

5.ESTRUCTURA TEXTUAL 

 

Tot això, l’autor ho expressa amb tres paràgrafs, en el que és clarament un 

text argumentatiu. Com que la tesi que defensa apareix al final, queda 

definida una estructura climàtica. El lector espera expectant on el vol 

portar el periodista. 

 

 

6.GÈNERE 

 

Sabem que el gènere,en tipologia textual, no té el mateix sentit que en 

literatura.Ací l’apliquem a tota classe de textos. Tan “gènere” és  un article 

d’opinió com un poema, un examen, el prospecte d’un medicament, un 

cartell, uns apunts, unes fitxes,un reportatge televisiu,etc. En aquest cas, 

es tracta d’una columna periodística, un text curt, àgil i efímer, en què el 

periodista expressa la seua opinió sobre un tema d’actualitat… 

 

 

7.INTENCIÓ O FINALITAT 



En aquest text, la finalitat és orientar l’opinió del receptor (contribuir a 

crear el que es diu un “estat d’opinió” sobre el tema). En aquest cas, el 

consumisme de les societat desenrotllades. 

 

8.FUNCIONS DEL LLENGUATGE 

 

De les funcions clàssiques del llenguatge predomina,doncs,la 

conativa,pròpia dels textos d’opinió i dels publicitaris, per bé que hi trobem 

també els trets de la funció informativa, referencial o representativa, 

bàsicament quan l’autor “explica” els arguments en què fonamenta la seua 

opinió. 

 

9.MODALITATS ORACIONALS 

 

El predomini de les oracions enunciatives(afirmatives o negatives) dóna al 

text una sensació de serenitat en el discurs, de seguretat i d’objectivitat. 

 

10.VEUS DEL DISCURS 

 

L’autor model i el lector model comparteixen una preocupació pel tema de 

les desigualtats al món. Narcís-Jordi Aragó, el periodista que signa la 

columna, recorre a les veus de 3 referents: el doctor Broggi, metge de les 

Brigades Internacionals que vingueren a lluitar a favor de la República i 

contra el feixisme en la guerra civil espanyola(1936-1939), un informe de 

l’ONG Justícia i Pau, i un fragment d’una novel.la de Carme Riera. Els tres 

són introduïts a través de 3 citacions (relacions intertextuals) en estil 

directe(entre cometes). Per contra, el periodista usa una 1a  persona del 

plural, que es pot interpretar o com un plural de modèstia o bé com un 

“nosaltres” que inclou emissor i receptors: “sentim”(l.23) 

 

11.LA VARIACIÓ: REGISTRES I DIALECTES. 

 

Pel que respecta a la varietat diafàsica o registre.…,tant el tema tractat 

(de la vida quotidiana occidental, però amb un nivell de reflexió notable) 

com el grau de formalitat (mitjà),  com el grau d’elaboració del 

text(preparat), com el fet que l’autor s’adrece a un lector model reflexiu 

imposen l’ús del registre estàndard, sense incursions ni el registre culte ni 

tampoc en el col.loquial o  el vulgar.  

                      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 

catalanoparlants no valencians  escriuen en català. Així, tenim els 

possessius femenins escrits amb V: “les seves(l.2)”, “la seva(l.3)”, 

“omple”(l.3)(l.10), o “hagi modificat”(l.17), amb el subjuntiu amb I típic 

del català escrit dels no valencians. 

 

 

12.TÍTOL TEMA-TEMA TÍTOL 

 

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

seria el següent: el consum no porta la felicitat, més aviat la infelicitat. A 

més, és un escàndol si pensem que mig món pateix fam i misèria. Apareix 

expressat en l’últim paràgraf, per la qual cosa el text té, com hem vist més 

amunt, estructura climàtica. El tema no apareix formulat de manera clara, 

per tant, s’ha de deduir pel camp semàntic del consum(vg.isotopia) 

 

13.RESUM BREU DEL TEXT 

 



És absurd, com s’esdevé al món desenrotllat, buscar la compensació a les 

nostres mancances afectives o de valors en el consumisme salvatge. Té 

l’efecte rebot de frustrar més i és escandalós si es té en compte que mig 

món no pot gastar perquè viu en la misèria.  

 

14.PROGRESSIÓ TEMÀTICA, PRESSUPOSICIONS… 

 

Necessitem saber, per entendre bé l’article, qui és l’autor de les memòries 

al.ludides, el doctor Broggi(se’ns explica més avall). Així com saber què 

foren les Brigades Internacionals, què és “Justícia i Pau” o saber alguna 

cosa de l’escriptora Carme Riera. O les revoltes a la perifèria de París 

(esteses després a tot França) que tingueren lloc fa uns mesos. 

 

 

15.ESTRUCTURA TEXTUAL 

 

Atés el seu caràcter bàsicament  argumentatiu, el text presenta les 

següents parts: 

1r paràgraf. El doctor Broggi diu que no anem bé perquè la infelicitat 

humana es vol substituir amb l’ostentació. 

2n paràgraf.Una ostentació que Justícia i Pau qualifica de desbocada. I que 

l’escriptora Carme Riera diu que és “inútil” perquè  “no (…)ha atorgat més 

llibertat”(=felicitat) al ser humà. 

3r paràgraf. Per últim, l’autor de l’article, que ha usat els testimonis 

anteriors com a arguments d’autoritat, conclou que, a més de “desbocada” 

i “inútil”, aquesta ostentació  és escandalosa i injusta, perquè –recorrent 

als arguments de contrast i exemplificació- afirma: 

1.Que més de 850 milions de persones pateixen fam i 

2.Que no cal anar-se’n lluny: als afores de París milers de joves s’han 

manifestat per la seua marginació i pobresa. 

 

16.COHERÈNCIA SEMÀNTICA 

 

Aquest text presenta una gran coherència semàntica, perquè els 4 

indicadors assenyalats per Charolles(1978) hi són ben presents. 

---Regla de REPETICIÓ. Les oracions que componen el text s’encadenen 

mitjançant la repetició d’elements lèxics.”el doctor Broggi”(l.1), “mític 

cirurgià” (l.12). “la buidor”(l.3), “el buit”(l.10), “el buit”(l.23)… 

---Regla de PROGRESSIÓ. A mesura que el text avança, s’aporta sempre 

informació nova. 

---Regla de NO-CONTRADICCIÓ. Tot element nou s’integra en el significat 

global del text. No es pot defensar alhora una idea i la contrària.Per a la 

progressió i no contradicció n’hi ha prou de mirar l’estructura textual. 

---Regla de RELACIÓ. Els fets, reals, estan relacionats entre ells mateixos, 

perquè es presenta, acarada, la situació al món desenrotllat i al tercer 

món. Fins i tot, es posa l’accent en els sectors desfavorits –que també n’hi 

ha- d’aquest “primer” món. 

 

17.ISOTOPIES, TÒPICS LITERARIS O FIGURES LITERÀRIES 

 

La isotopia que ens ha permés d’arribar al tema ha estat la del consum: 

“béns”(l.4), “matèries primeres”(l.9), “serveis”(l.9), “butxaca”(l.14), 

“endeutament”(l.14), “mercat”(l.19)…A més, la cita de Carme Riera, amb 

la referència al “Déu” del consum, evoca l’episodi del Gènesi en què 

Moisés, havent rebut de Jehovà les taules de la Llei, baixà del Sinaí i es 

troba el seu poble adorant el vedell d’or. 

 



 

18.IMPERSONALITZACIÓ I MODALITZACIÓ. 

 

Quant a la impersonalització, hauríem de distingir la pròpia de les 

referències intertextuals (“molta gent”l.3, en el text del doctor Broggi. “No 

sembla que” l.17,”continuem” l.18, en el de Carme Riera), del propi text 

del columnista, que, com déiem en parlar de les veus del discurs, fa servir 

la 1ª persona del plural, amb caràcter clarament generalitzador i inclusiu:  

“sentim”(l.23), “havíem anat”(l.26), “hem instaurat i engreixat”(l.28). 

No és un text gaire modalitzat. Hi ha alguns exemples de lèxic valoratiu, 

tant en l’informe de Justícia i Pau(“consum que creix de manera 

desbocada”,l.7) o la novel.la de Carme Riera(“consumisme 

forassenyat”,l.17) com en les línies de l’articulista(“el món va 

malament”,l.2;“mític cirurgià”l.12;”sofreixen”l.26,“fruit 

amarg”(l.27),”injustícia””(l.28)  “amarg”(l.20). La resta d’adjectius no 

creiem que modalitzen gens. De tot això podem deduir que el periodista 

busca un estil fred i objectiu. 

 

18.LA COHESIÓ SINTÀCTICA  

 

Tant les referències intertextuals(citacions), com l’opinió final del 

columnista estan perfectament cohesionades. Es repeteixen paraules claus 

com “buidor”o “buit”,”consum”, frases repetitives amb “creix”(l.8 i l.9), 

sinònims com “buidor” (l.3) i “frustració”(l.23). L’ús del present d’indicatiu 

i del passat pròxim(pretèrit indefinit) al llarg de tot el text, són, igualment, 

un element cohesionador. 

La puntuació i tipografia presenten un ús ben convencional: negreta, per al 

títol; cometes per introduir l’estil directe; cursiva per a referir-se al nom de 

la novel.la de Carme Riera o al del periòdic EL PUNT. 

 

19.LA REFERÈNCIA 

 

Poques marques díctiques es troben en aquest text. A penes una de social 

(“el doctor Broggi”,l.1), una de temporal(“els seus 97 anys”,l.1;”al llarg de 

la vida”,l.14) i una altra d’espacial (“els suburbis d’Europa”,l.27). 

Determinants possessius(l.2,l.3), demostratius(l.11;l.23; l.25), algun 

pronom feble(l.18) serien els altres elements anafòrics. De tota manera, és 

un text senzill i esquemàtic. 

 

 

20.VALORACIÓ PERSONAL 

 

Narcís-Jordi Aragó destaca que d’escandalosa resulta la frustració per no 

poder consumir tant com voldríem (específica del món “desenrotllat”), 

comparada amb la part del planeta que no té ni per poder menjar. El valor 

que subjau, crec jo, és el de la solidaritat. Propiciant un món més just i 

solidari tal vegada arribem a la desitjada felicitat que a través del consum 

desmesurat no podem –està demostrat- aconseguir. Per cert…¿on ha 

quedat allò de destinar el 0’8 % del producte interior brut a ajudar els 

països subdesenvolupats?  

 

 

                                                

                                                                                             

 

 

 



Qüestions: Desenvolupa dues de les quatre qüestions següents: 

1)  Identifica els connectors que apareixen al fragment següent i digues de 

quin tipus són: 

Sentim, doncs, el buit de la nostra frustració, però aquesta no és  res compa- 

rada amb la que  pateixen  les  víctimes  del  nostre  sistema. (línies 23-24)  

DONCS-------- connector de conseqüència(equival a “per tant”) 

PERÒ---------- connector de contrast(equival a “tot i que”, “malgrat” o  

                      semblants) 

2)  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. 

Cirurgià (l.12)   nom obtingut per derivació: arrel + sufix à:  valencià 

Televisió (l.22)  nom obtingut per derivació: prefix + arrel: telègraf, telèfon. 

Engreixat (l.28) adjectiu creat per derivació, 

                        tant per prefixació (en, prefix usat per a formar verbs: 

                         En+greix+ar= engreixar) i sufixació (terminació –at típica dels  

                         participis esdevinguts adjectius) encoratjat 

 

3)Escriu un sinònim o explica el significat dels mots següents: 

Llar(l.10) família, casa… 

Forassenyat(l.17)  desmesurat, incontrolat, excessiu…  

Clergues(l.19)   predicadors, capellans, il.luminats… 

 

4) Identifica els recursos tipogràfics que apareixen al text i digues quina 

funció realitzen en general i quina funció específica acompleixen al text. 

 

Com he dit en la cohesió, tant la puntuació,com la tipografia presenten un ús ben 

convencional: negreta, per al títol; cometes per introduir l’estil directe; cursiva per 

a referir-se al nom de la novel.la de Carme Riera o al del periòdic El Punt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE  BUIT EN BUIT 

 

el que fa al canal, òbviament és escrit, cosa que implica diferència de temps entre 

el moment en què es va escriure i el moment en què arriba al receptor,a més a 

més d’una preparació per part de l’emissor. 

El seu àmbit d’ús seria,doncs, el periodístic. Dins d’aquest, es tracta, com déiem, 

d’una columna, ja que els articles d’opinió solen ser més llargs i amb un nivell 

d’elaboració més gran. La temàtica és contemporània i s’inclou dins el marc 

occidental, dins del que podem anomenar “països desenvolupats”.Una temàtica 

que, depassant l’aspecte purament econòmica, ens remet a una crisi de valors 

“espirituals”,”religiosos” o “filosòfics”. La societat desenrotllada actual sent una 

sèrie de buits afectius, que intenta omplir amb la voràgine consumista.Concep la 

felicitat en termes de “tenir” més que en termes de “ser”. Però “tenir coses” no 

significa tenir tranquil.litat interior,fe en la salvació eterna, l’estima dels altres, el 

prestigi professional, l’amor de la família o dels amics, la conformitat amb el propi 

cos,l’interés per millorar el món que ens envolta, etc, etc. I a més, “tenir coses” 

provoca un segon buit: el de la butxaca. Del que acabem de dir, podem concloure 

que és un text  tipus argumentatiu, en forma de columna periodística, que pretén 

regular el comportament humà creant opinió.La funció predominant en el text és la 

conativa. L’emissor usa la tercera persona.Això implica una certa formalitat, que es 

trenca quan, en una segona part del text, es passa a una 1ª persona del plural que 

l’inclou tant a ell com al receptor. S’adreça a un lector model preocupat pels canvis 

socials. L’autor recorre a cites intertextuals (3),en discurs directe,per fonamentar la 

seua tesi. 



El text utilitza la llengua estàndard més generalitzada en el català actual.Com 

sabem, el valencià estàndard hi manté algunes mínimes discrepàncies.Per exemple, 

trobem els possessius moderns en V (seves,l.2; seva,l.3), “omple”(l.8) (per 

“ompli”), i el subjuntiu amb I: (hagi modificat,l.14). 

El registre també seria l’estàndard. Quant a les referències culturals que han de 

compartir emissor i receptor per entendre bé l’article hi hauria l’al.lusió al Dr.Broggi 

–com que no és gaire conegut, se’ns diu que ha estat metge de les Brigades 

Internacionals que participaren als anys 30 en la guerra d’Espanya- ,la coneixença 

d’una  0NG  anomenada Justícia i Pau i el món de l’escriptora balear Carme Riera. 

Aquestes tres referències constituirien els arguments que reforcen la tesi de l’autor. 

Els tres textos coincideixen que la buidor de la nostra vida no la podem omplir 

consumint. Així podem arribar al tema del text: NO PER CONSUMIR MÉS SOM MÉS 

FELIÇOS, o LA FELICITAT ESTÀ EN LA PLENITUD INTERIOR, NO EN LA DESPESA. El 

títol “De buit en buit” podria considerar-se quasi temàtic, si no fos perquè és tan 

inconcret que necessitem llegir l’article per interpretar-lo bé.Però una vegada llegit 

l’article trobem que resumeix prou bé de què va l’article: Un buit interior no es pot  

amb la qual cosa es ressalta l’actualitat del tema abordat. L’autor, finalment, no 

recorre massa a la modalització amb adjectius valoratius: amb prou feines trobem 

un “desbocada”(l.6), “mític”(l.9),”forassenyat”(l.13) i “amarg”(l.20). La resta 

d’adjectius no creiem que modalitzen gens. 

 

Destaquen els connectors: consecutiu(doncs), adversatiu(però) el relatiu (amb la 

que) 

El signes de puntuació tenen uns valors bastant convencionals: negreta en el títol, 

cometes per incloure les cites i cursiva per fer referència al títol d’un llibre 

esmentat. 

En resum: un text curt, senzill, sense gaires llicències literàries, on l’autor vol 

expressar la seua opinió amb claredat meridiana. Poca riquesa textual, doncs. 

 

 

 

DE  BUIT EN BUIT 

 

D’un simple colp d’ull, es veu que aquest és un text complet i d’extensió breu. 

Segurament es tracta d’una columna, ja que es va publicar al diari “El punt”(14-11-

2005). Pel que fa al canal, òbviament és escrit, cosa que implica diferència de 

temps entre el moment en què es va escriure i el moment en què arriba al 

receptor,a més a més d’una preparació per part de l’emissor. 

El seu àmbit d’ús seria,doncs, el periodístic. Dins d’aquest, es tracta, com déiem, 

d’una columna, ja que els articles d’opinió solen ser més llargs i amb un nivell 

d’elaboració més gran. La temàtica és contemporània i s’inclou dins el marc 

occidental, dins del que podem anomenar “països desenvolupats”.Una temàtica 

que, depassant l’aspecte purament econòmica, ens remet a una crisi de valors 

“espirituals”,”religiosos” o “filosòfics”. La societat desenrotllada actual sent una 

sèrie de buits afectius, que intenta omplir amb la voràgine consumista.Concep la 

felicitat en termes de “tenir” més que en termes de “ser”. Però “tenir coses” no 

significa tenir tranquil.litat interior,fe en la salvació eterna, l’estima dels altres, el 

prestigi professional, l’amor de la família o dels amics, la conformitat amb el propi 

cos,l’interés per millorar el món que ens envolta, etc, etc. I a més, “tenir coses” 

provoca un segon buit: el de la butxaca. Del que acabem de dir, podem concloure 

que és un text  tipus argumentatiu, en forma de columna periodística, que pretén 

regular el comportament humà creant opinió.La funció predominant en el text és la 

conativa. L’emissor usa la tercera persona.Això implica una certa formalitat, que es 

trenca quan, en una segona part del text, es passa a una 1ª persona del plural que 

l’inclou tant a ell com al receptor. S’adreça a un lector model preocupat pels canvis 

socials. L’autor recorre a cites intertextuals (3),en discurs directe,per fonamentar la 

seua tesi. 



El text utilitza la llengua estàndard més generalitzada en el català actual.Com 

sabem, el valencià estàndard hi manté algunes mínimes discrepàncies.Per exemple, 

trobem els possessius moderns en V (seves,l.2; seva,l.3), “omple”(l.8) (per 

“ompli”), i el subjuntiu amb I: (hagi modificat,l.14). 

El registre també seria l’estàndard. Quant a les referències culturals que han de 

compartir emissor i receptor per entendre bé l’article hi hauria l’al.lusió al Dr.Broggi 

–com que no és gaire conegut, se’ns diu que ha estat metge de les Brigades 

Internacionals que participaren als anys 30 en la guerra d’Espanya- ,la coneixença 

d’una  0NG  anomenada Justícia i Pau i el món de l’escriptora balear Carme Riera. 

Aquestes tres referències constituirien els arguments que reforcen la tesi de l’autor. 

Els tres textos coincideixen que la buidor de la nostra vida no la podem omplir 

consumint. Així podem arribar al tema del text: NO PER CONSUMIR MÉS SOM MÉS 

FELIÇOS, o LA FELICITAT ESTÀ EN LA PLENITUD INTERIOR, NO EN LA DESPESA. El 

títol “De buit en buit” podria considerar-se quasi temàtic, si no fos perquè és tan 

inconcret que necessitem llegir l’article per interpretar-lo bé.Però una vegada llegit 

l’article trobem que resumeix prou bé de què va l’article: Un buit interior no es pot 

resoldre consumim perquè caiem en el buit més real dels € i no avancem gens. La 

paraula “buit” té ací un clar valor metafòric: equival a 

“escassedat”,”insatisfacció”.Però és molt gràfica. 

La conclusió del text es formula al final del text: forma  el que els entesos 

anomenen una estructura sintetitzant o deductiva. Pitjor ho té, diu l’autor al.ludint 

el doctor Broggi, el que només té un buit: el de la panxa. Aquell que el consumisme 

margina perquè no té ni un € per endur-se a la boca l’aliment que necessita. (“la 

revolta que aquests dies s’estén pels suburbis d’Europa”). 

Poques marques díctiques es troben en aquest text. A penes una de social (el 

doctor Broggi,l.1), 

una de temporal(al llarg de la vida,l.12) i una altra d’espacial (els suburbis 

d’Europa,l.21). Quant a la impersonalització, cal destacar la 1ª persona del plural 

que fa servir l’autor, amb caràcter clarament generalitzador i inclusiu: anem(l.2), 

continuem(l.15), sentim(l.18), havíem(l.20), hem instaurat(l.22). Els temps verbals 

predominant són el present i el pretèrit indefinit, amb la qual cosa es ressalta 

l’actualitat del tema abordat.  

Destaquen els connectors: consecutiu(doncs), adversatiu(però) el relatiu (amb la 

que) 

El signes de puntuació tenen uns valors bastant convencionals: negreta en el títol, 

cometes per incloure les cites i cursiva per fer referència al títol d’un llibre 

esmentat. 

En resum: un text curt, senzill, sense gaires llicències literàries, on l’autor vol 

expressar la seua opinió amb claredat meridiana. Poca riquesa textual, doncs. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


