
 
 
 
 

 
 

 
EL COMENTARI DE TEXTOS FILOSÒFICS 

 
Hi ha moltes maneres fer un comentari d’un text de caràcter filosòfic. En qualsevol cas, 
tingueu en compte que l’objectiu final de tot comentari serà captar el sentit del text original 
tot aclarint-lo, aprofundint-hi, i enriquint-lo. Per tal d’arribar a aconseguir aquest objectiu, us 
proposo que en un comentari de text seguiu els passos següents: 
 

1R PAS. LECTURA DEL TEXT: 
 
Llegiu tranquil·lament el text, tot sencer, un parell de vegades. Així us familiaritzareu amb ell i 
sereu conscients de quines idees hi apareixen. 

 
2N PAS. ANÀLISI DEL CONTINGUT DEL TEXT I ESTUDI ORDENAT DE LA SEVA ESTRUCTURA: 
 
Comenceu una altra vegada a llegir el text pel principi, però ara anoteu en un full les diverses 
idees que l’autor formula; no es tracta que anoteu fins al més petit i insignificant detall, sinó 
que identifiqueu les idees principals que apareguin en el text i que les anoteu de manera 
ordenada, és a dir, establint com se subordinen entre elles (en el cas dels textos expositius) o 
quines deriven d’unes altres i en quin ordre, pel que fa als textos argumentatius (en els quals 
podràs identificar una conclusió acompanyada —generalment precedida— d’unes altres 
idees de les quals s’infereix. Insisteixo: a més d’apuntar les diverses idees que apareixen en el 
text, el que heu de fer és descobrir els lligams que hi ha entre les idees del text, és a dir, 
descobrir el seu esquema, l’ordre que hi ha en ell. 
 

Un text és expositiu si exposa un seguit d’idees, amb totes els aspectes que es relacionen amb cadascuna 
d’elles. Els textos expositius tenen una finalitat informativa i solen incloure exemples, i analogies. 
 

Si el que fa el text és exposar un seguit d’idees justificant-les, és a dir, aportant consideracions sobre els quals 
se sostenen, aleshores el text en qüestió serà argumentatiu (és fàcil d’identificar perquè conté connectors 
com ara perquè, per tant, en conseqüència, consegüentment, així que, aleshores, per la raó que, ja que...).  
 

Tingueu en compte que un text pot ser parcialment argumentatiu i parcialment expositiu (de fet, aquest serà 
el cas més habitual). 

 
Podeu procedir dividint el text en parts assignant a cadascuna d’elles un nom (que 
correspondrà al tema (idea principal) del qual tracta. A continuació, dintre de cada part, 
podeu identificar-hi les idees secundàries (o bé, si és el cas, les premisses que donen suport a 
la idea principal). 



3R PAS. ELABORACIÓ D’UN GUIÓ DEL COMENTARI A REDACTAR: 
 
Si el text fos expositiu, podríeu fer un esquema com el que segueix, per tal que, més 
endavant, i en base a ell, poguéssiu redactar un resum del text (que constituiria, pròpiament, 
el seu comentari) en el qual apareguessin, ordenadament, totes les seues idees, ja 
identificades i classificades: 
 
1. Apartat A 
 
1.1. Subapartat 1 
1.2. Subapartat 2 
1.3. Subapartat 3 
... 
 
2. Apartat B 
 
2.1. Subapartat 1 
2.2. Subapartat 2 
2.3. Subapartat 3 
                      Subapartat 2.3.1 
                     Subapartat 2.3.2 
 
2.4. Subapartat 4 
... 
 
Etcètera. 
 
Cas que el text fos argumentatiu, podríeu que seguir l’esquema que teniu a continuació, per  
tal de disposar d’un guió orientatiu a l’hora de reconstruir-lo (és adir, a l’hora de fer-ne el 
comentari): 
 
Argument 1: 
 

1. Tesi (conclusió) 
2. Premisses que sostenen la tesi 
3. Reconstrucció de l’argument 
 
Argument 2: 
 

1. Tesi (conclusió) 
2. Premisses que sostenen la tesi 
3. Reconstrucció de l’argument 
 
Etcètera. 
 
Cas que hi hagués una conclusió final que es derivés de les conclusions de més d’un dels 
arguments presentes en el text, caldria reproduir el mateix esquema, ara, però, recollint les 
conclusions fins ara exposades com a premisses de l’argumentació final. 

 



4T PAS. PLANIFICACIÓ DE TOT ALLÒ QUE VOLEU DIR PER A ENRIQUIR EL COMENTARI: 
 
Confeccioneu una llista de tots els aspectes que vulgueu comentar en relació amb el text. 
Aquesta llista pot inclourà punts com ara:  
 

 Algun aspecte que l’autor només insinua o pressuposa i que voldríeu fer explícit 
 

 Relacions que us sembla descobrir entre el text i d’altres aspectes que sapigueu del 
pensament de l’autor o del pensament d’altres autors que també conegueu. També podeu 
destacar relacions que cregueu observar entre el que es diu en el text i la biografia del seu 
autor o el moment històric en el qual va viure i elaborar la seua obra (en aquest sentit 
seleccionareu dades que tinguin relació directa amb el text que es comenta o que, tot i no 
tenir-la, poden ajudar a contextualitzar-lo.).  

 

 Observacions crítiques (a favor o en contra del text) que cregueu interessant de formular 
(sempre que estiguin justificades, és a dir, argumentades, ja que, en cap cas, tenen interès 
les impressions o preferències personals). 

 
A partir de l’esquema obtingut amb l’anàlisi fet en el pas tercer i de les qüestions que hàgiu 
seleccionat en el quart pas, podreu ja  passar a preparar el que serà pròpiament el comentari. 

 
6È. PAS. REDACCIÓ DEL COMENTARI: 
 
Expliqueu què és el que l’autor exposa en el text comentat convertint l’esquema elaborat en 
el pas tercer en una exposició sintètica del que en s’hi diu. En la redacció caldrà avançar 
ordenadament és a dir, caldrà progressar d’una idea a l’altra tot evitant fer una exposició 
entremesclada, posant les conclusions entre les idees punt de partida o passant d’una cosa a 
una altra sense més ni més. 
 
A mesura que expliqueu el text, afegiu les qüestions, relacions i observacions anotades en el 
pas quart, tot enriquint el comentari i convertint-lo en un treball personal. 
 
Si el text a comentar és de caràcter argumentatiu, en el vostre el teu resum podreu emprar 
fórmules com ara: introduir els arguments amb una fórmula com ara aquesta : “els 
consideracions de els quals l’autor parteix per sustentar la tesi que... són els següents:”; ”la 
raó d’això és...”, “afirma això perquè...”, “aquesta afirmació es basa en...” 
 

Alguns consells: 
 

 Eviteu parafrasejar l’autor o copiar literalment frases del text.  
 

 Eviteu fer valoracions personals (ningú no demana la teua opinió, sinó que exposis el 
contingut d’un text). 

 

 Assegureu-vos que no atribuïu a l’autor del text una opinió que ell esmenta per criticar-la 
o, explicitant que l’opinió adduïda no és seua, usant-la per donar a suport d’una de les 
seues idees. Per tal d’evitar aquest error estigueu atents a la presència en el text de noms 



propis, de noms de col·lectius, i de pronoms indefinits com ara “uns” alguns”  o “uns 
altres”. 

 

 Penseu que, de vegades, a l’hora de reconstruir una argumentació serà necessari introduir 
algun supòsit implícit (necessari per completar l’explicació però que l’autor no ha inclòs 
explícitament en el text perquè el dóna per suposat). 

 
Què no ha de ser un comentari de text: un bon comentari no ha de repetir el mateix que diu 
l’autor (encara que es vulgui dissimular la repetició fent petits canvis o suprimint alguns 
termes). Un comentari no consisteix tampoc en un doll d’idees més o menys personals que no 
tinguin cap connexió directa amb el text (o que la tinguin, però que siguin meres 
consideracions personals de caràcter arbitrari).  
 
5È PAS. RELECTURA DE L’EXERCICI: 
 
Un cop acabat el redactat de l’exercici, una relectura us ajudarà, no sols a corregir els errors 
comesos, sinó també a assegurar la necessària correcció gramatical i a millorar la sempre 
desitjable -i exigible- qualitat expressiva. 

  
Cal no oblidar que un comentari sempre està condicionat pel temps de què es disposa. Convé 
repartir-se bé el temps i la feina, a fi que l’exercici no quedi a mig fer. 
 
 


