
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

ELS SOFISMES 
 

Una part fonamental de la nostra relació amb els altres consisteix a expressar 
opinions i a indicar-los què esperem d’ells i què pensem que han de fer, i és clar, 
tant quan exposem les nostres opinions com quan efectuem peticions i 
indicacions, comuniquem desitjos o formulem ordres, pretenem estar sempre 
encertats o, el que és el mateix, aspirem a què aquestes opinions, peticions o 
ordres estiguin justificades, i, com sabem, justificar una idea, opinió o pretensió 
no és altra cosa raonar-la, o dit d’una altra manera: mostra-la com a justa i 
adequada en base una argumentació en la qual aquella idea, opinió o pretensió 
aparegui com la conclusió necessària d’una sèrie d’altres idees, dades o proves 
que prenem com a punt de partida i que anomenem premisses.1 Podem dir, per 
tant, que, en gran mesura, la nostra relació amb els altres descansa (o pretén 
descansar) en argumentacions (en raonaments), amb la qual cosa es posa de 
manifest la importància que revesteix per a la vida humà el raonament correcte 
(perquè, és clar, a l’hora d’argumentar, ho podem fer correctament o 
incorrectament i solament els arguments correctes seran valuosos). 
 

Certament, es pot donar el cas que argumentem correctament i que, no 
obstant, la conclusió a la qual arribem sigui falsa. Això, però, no ens ha de 
preocupar, i és que, si realment hem arribat a una conclusió falsa després 
d’haver raonat de manera correcta, és que, en aquest moment (en l’estat actual 
estat coneixements, podríem dir), no era possible estar més encertats. El que sí 
que ens ha d’amoïnar és la possibilitat de raonar malament, de manera que 
arribem a una conclusió que, en realitat, no es derivava de les premisses 
tingudes en compte. Els nostres coneixements poden ser limitats, i això ens 
excusa quan, malgrat haver raonat correctament arribem a conclusions falses, 
però raonar malament, si estem en plena que possessió de les nostres facultats 
mentals, és sempre injustificat. Per aquest motiu és inexcusable que siguem 
conscients de quan no raonem bé i, molt especialment, que siguem capaços de 
descobrir aquells casos d’argumentació incorrecta en els quals aquesta això és 
menys palès, per revestir l’argument una aparença externa de correcció, i és 
que és en aquests casos quan correm més perill d’enganyar-nos a nosaltres 
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 Així, l’esquema general de tota argumentació seria el següent: 

 
 

 

Premissa 1 
Premissa 2 
...  

___________ (Aquesta línia s’interpretaria com l’expressió: per tant.) 
Conclusió 
 



mateixos, i als altres, i quan els altres (deliberadament o no) podem enganyar a 
nosaltres. Aquesta mena d’arguments incorrectes reben el nom de fal·làcies. En 
elles, el problema principal és que, com hem dit, tenen, a primer cop d’ull, 
l’aparença de ser correctes, i, per això, resulta molt fàcil enganyar i enganyar-se 
amb elles. De fet, les fal·làcies són molt habituals en la comunicació humana, i 
no solament en les converses col·loquials, sinó també en les mitjans de 
comunicació o en els debats pretesament seriosos. No cap dubte, per tant, que 
farem bé identificar els seus tipus principals2 per tal d’arribar a ser capaços 
d’estalviar-nos caure en ells. 
 

PRINCIPALS TIPUS DE FAL·LÀCIES 
 

A. FAL·LÀCIES D’AMBIGÜITAT O D’EQUÍVOC O AMFIBOLOGIES: serien arguments en els 
quals s’usa una mateixa expressió amb significats diferents, és a dir, que, en 
les diverses premisses emprades apareix un mateix terme (polisèmic) no 
usat, però, en totes elles, amb el mateix significat. 

 

Exemple: 
 

Consumir productes naturals (amb la significació, en aquest cas, de “lliures d’additius”)  
és saludable 
La radiació solar és un fenomen natural (amb la significació, en aquest cas, de “no 
artificial”) 
__________________________________________________________________________ 
La radiació solar és saludable (quan, en realitat, cal dosificar-la molt acuradament i 
prendre precaucions davant d’ella, perquè pot arribar a ser nociva) 

 

B. FAL·LÀCIES DE TERÇ EXCLÒS O DE FALSA DICOTOMIA: es donarien quan es plantegen 
dues úniques possibilitats negant-se, sense motiu, qualsevol altra 
alternativa. 

 

Exemple: 
 

O construïm noves centrals nuclears o haurem d’il·luminar-nos amb espelmes 
_________________________________________________________________________ 
Construïm noves centrals nuclears (quan, de fet, podríem pensar a optimitzar i reduir la 
despesa energètica, cercar alternatives a l’energia nuclear o tot plegat) 

 

C. FAL·LÀCIES DE PREMISSES (O DADES, O PROVES) INSUFICIENTS:  
 

1. Fal·làcia de generalització inadequada: es dóna quan extraiem una 
conclusió general a partir d’un nombre massa reduït de casos particulars. 

 

            Exemple: 
 

Conec a una persona que va arribar a viure  gairebé cent anys i que, malgrat que  
sempre havia fumat, mai no va estar malalt dels pulmons 
_______________________________________________________________________ 
El consum de tabac no causa malalties pulmonars 
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 Cal tenir en compte que tots els tipus de fal·làcia dels quals parlarem poden donar-se barrejats 

formant molt diverses combinacions. 



2.  Fal·làcia de falsa prova: ens trobem en un cas de fal·làcia de falsa prova 
quan basem una conclusió només en els casos que li són favorables, 
sense tenir en compte els que no li’n són. 

 

Exemple: 
 

De la societat americana han sortit grans científics i esportistes 
_______________________________________________________________________ 
La societat americana és una societat modèlica (obviant que també s’hi han produït 
assassinats en massa i que té alts percentatges de consum de drogues, de robatoris i 
de malalts depressius, per exemple) 

 
3.  Fal·làcia de conseqüències adverses o argumentum ad consequentiam: 

es dóna quan la conclusió es fonamenta en les conseqüències 
aparentment adverses que tindria la possibilitat contrària. 

 

Exemple: 
 

Si no existís vida extraterrestre hi hauria massa espai desaprofitat a l’univers 
____________________________________________________________ 
Existeix la vida extraterrestre (quan, de fet, no tenim raons determinants per justificar 
aquesta afirmació) 

 
D. FAL·LÀCIES DE FALSA CAUSA: serien aquelles argumentacions en els quals es 

presenta un esdeveniment com a conseqüència d’un altre fet sense que, 
però, tinguem realment motius per a establir una relació de causa-efecte 
entre l’un i l’altre. Podem distingir dos tipus de fal·làcies de falsa causa: 
 

1. Fal·làcia post hoc (“després d’això”): es produeix quan transformem, 
sense més, una successió d’esdeveniments en una vinculació de causa-
efecte entre el primer i el segon. L’esquema general d’aquesta fal·làcia 
seria el següent: 

 
Succeeix el fet A 

A continuació, succeeix el fet B 
A és la causa de B 

 

            Exemple: 
 

La setmana passada vaig fer servir el meu bolígraf negre per a fer els dos exàmens de 
matemàtiques que m’havien posat 
Vaig aprovar els dos exàmens de matemàtics que m’havien posat la setmana 
passada 
_______________________________________________________________________ 
El meu bolígraf negre m’ajuda a aprovar els exàmens 

 
2. Fal·làcia de correlació accidental: aquí es conclou que dos fets estan 

vinculats necessàriament entre ells perquè ocorren al mateix temps 
(l’especificitat d’aquesta fal·làcia consisteix en què, aquí, els dos 
esdeveniments vinculats no es donen un després de l’altre sinó al mateix 
temps) 



            Exemple: 
 

Sempre que el capità A s’ha fet càrrec de l’embarcació X, aquesta s’ha trobat amb 
mal temps a alta mar 
_______________________________________________________________________ 
El mal temps amb el qual s’han trobat l’embarcació X quan el capità A la comandava 
era causat precisament per la presència d’aquest capità 

 
Com es veu, moltes creences supersticioses estarien fonamentades en 
fal·làcies de falsa causa. 
 

E. FAL·LÀCIES DE PREMISSES NO PERTINENTS: aquesta mena de fal·làcies es produeixen 
quan basem una conclusió en premisses que, en realitat, no resulten les 
adequades per a defensar-la. Dintre d’aquest grup trobem els tipus de 
fal·làcies següents: 

 
1.  Fal·làcia ad hominem (“contra l’home”): ens trobem davant d’una fal·là-

cia d’aquest tipus quan neguem la veracitat d’una afirmació basant-nos, 
no en la crítica de les raons en què es fonamentaria, sinó en la 
desqualificació d’aquell qui la exposa (ja sigui perquè pertany a un grup 
humà socialment desprestigiat, ja sigui perquè és part interessada o ja 
sigui perquè té algun defecte –real o imaginari,- que destaquem per 
desautoritzar-lo). Podem dir que, quan recorrem a aquesta fal·làcia, 
mirem de desqualificar el missatge desqualificant el missatger. 

 

Exemples: 
 

                El senyor X afirma que és just que els qui més tenen paguin de pagar impostos 
El senyor X té molt pocs recursos, de manera que ell no hauria de pagar més 
impostos 
_______________________________________________________________________ 
No és veritat que seria just que els qui més tenen paguessin més impostos 
 
La senyora X afirma que el càstig mai no és un bon recurs educatiu 
La senyora X no té fills,  de manera que no conviu amb xiquets 
_______________________________________________________________________ 
És fals que el càstig no sigui un bon recurs educatiu 

 
2. Fal·làcia ad vericundiam (“apel·lació a l’autoritat”) o argument 

d’autoritat:  aquesta fal·làcia es produeix quan  es defensa una afirmació 
recorrent al prestigi de qui la formula , en comptes de recolzar-la en 
proves o idees que la justifiquin. Es tracta, com veiem, d’una fal·làcia de 
sentit contrari a l’anterior. 

 

Exemple:  
 

Winston Churchill [que va ser primer ministre d’Anglaterra] va afirmar que la 
democràcia és el menys dolent dels sistemes polítics 
_______________________________________________________________________ 
La democràcia és el menys dolent dels sistemes polítics (potser és veritat, però caldria 
conèixer les raons d’aquesta afirmació i no únicament qui la va fer) 



Val a dir, però, que, en determinats casos, el recurs a l’autoritat pot 
atorgar probabilitat a la conclusió, de manera que, aleshores, no podrem 
parlar, pròpiament, de fal·làcia. Això s’esdevindria quan ens trobéssim, 
per exemple, davant d’un enunciat científic recolzat en el parer d’un grup 
nombrós d’investigadors independents, i no vinculats entre ells, o quan 
l’opinió d’un expert fos l’únic element de judici disponible. 

 
3.  Fal·làcia ad baculum (“basada en el bastó”):  ens trobem amb una fal-

làcia d’aquest tipus quan la conclusió a la qual es vol arribar es 
fonamenta, no en raons sinó en amenaces més o menys explícites. 

 

Exemple:  
 

És necessari acceptar una reducció del salari dels treballadors  
No acceptar una reducció en el salari dels treballadors comportaria el trasllat de la 
factoria a un altre país 
_______________________________________________________________________ 
Cal acceptar una reducció en el salari dels treballadors 

 
Cal que notem que aquesta fal·làcia es diferencia de la de 
“conseqüències adverses” en el fet que, en aquella, les conseqüències 
negatives de la negació de la conclusió serien de caràcter impersonal, 
mentre que, en aquesta altre tipus de fal·làcia l’amenaça  és esgrimida 
per algú en concret. 

 
4.   Fal·làcia ad populum (“apel·lació al poble”) o “argument de la tirania de 

la majoria”:  es produeix quan s’intenta justificar la conclusió basant-se 
en la consideració que són moltes les persones que creuen que és veritat. 

 

      Exemple:  
 

Milions de persones passen els caps de setmana en centres comercials 
Milions de persones no pendent estar equivocades 
_______________________________________________________________________ 
Passar el cap de setmana en un centre comercial és una activitat recomanable 

 
5.  Fal·làcia per recurs a les emocions: en aquest cas es justifica la conclusió, 

no aportant raons, sinó recorrent a els sentiments de qui ens escolta. 
 

Exemple:  
 

Si els reality shows de la televisió són programes degradants, el públic que assisteix a 
ells i la gent que s’ho mira des de casa són uns degenerats o uns ximples 
Segur que no es vol dir que el públic que assisteix als reality shows de la televisió i la 
gent que s’ho mira des de casa són uns degenerats o uns ximples 
____________________________________________________________ 
Els reality shows de la televisió no són programes degradants 

 
Un cas especial d’aquesta fal·làcia es produeix quan es recorre a 
despertar la compassió d’aquells davant dels quals s’argumenta, de 



manera que, per tot raonament, els qui usen aquesta mena de 
justificació, es limiten a presentar-se com a víctimes d’una situació 
(recurs al victimisme).  

 

Exemple: 
 

Si l’ Estat no cobreix les pèrdues que hem tingut les persones que hem invertit tots 
els nostre estalvis en borsa aquest any, molts de nosaltres hauríem perdut el que 
tant ens havia costat de guanyar i ens quedaríem sense res 
No és desitjable que moltes persones perdin allò que tant ens havia costat de 
guanyar i es quedin sense res 
 

L’Estat hauria de cobrir les pèrdues que hem tingut les persones que hem invertit 
tots els nostre estalvis en borsa aquest any 

 
Aquest cas concret de fal·làcia ad populum rep el nom de fal·làcia ad 
misericordiam (“apel·lació a la misericòrdia”). 

 
6. Fal·làcia ad ignoratiam (“apel·lació a la ignorància”):  es dóna quan  

s’afirma que, si no tenim proves que una cosa sigui falsa, aleshores és 
que és vertadera o, al contrari, que si no tenim proves que és vertadera, 
aleshores és que és falsa. 

 

Exemple:  
 

No existeixen proves que els bous, quan són embolats, pateixin 
_______________________________________________________________________ 
Els bous embolats no pateixen 

 
      7. Fal·làcia non sequitur “no se segueix”: es produeix quan les raons jus-

tificadores de la conclusió no tenen, en realitat, relació amb aquesta. 
 

Exemple:  
 

No ser nedar 
_______________________________________________________________________ 
El meu esport ha de ser el ponting 

 
8.  Fal·làcia tu quoque (“tu també”):  estem davant d’una fal·làcia d’aquest 

tipus es dóna quan, com a defensa d’una acusació, en comptes 
d’argumentar una justificació, es formula una contraacusació.  
 

Exemple:  
 

“El president del govern s’equivoca quan apuja els impostos” 
Qui fa l’afirmació anterior va apujar els impostos quan era ell qui governava 
____________________________________________________________ 
No és veritat que sigui una equivocació apujar els impostos (quan, de fet, podria ser 
que tots dos haguessin fet malament d’apujar els impostos -o que, per contra, 
haguessin fet bé, però, en aquest cas, no s’aporten raons que justifiquin la mesura) 

 



9.  Fal·làcia de recurs a la tradició o argumentum ad antiquitatem:  es pro-
dueix una fal·làcia d’aquest tipus quan es justifica que les coses siguin 
d’una manera determinada basant-se en el fet que sempre han estat 
d’aquesta manera. 

 

Exemple:  
 

Fa almenys quatre-cents anys que es toregen bous 
_______________________________________________________________________ 
Cal continuar torejant bous 

 
En les fal·làcies d’aquest tipus es produeix un pas injustificat del “ser “ al 
“cal que sigui”. 

 
10.       Fal·làcia de l’“home de palla” o argumentun ad logicam: aquesta mena 

de fal·làcia es pròpia de debats i discussions, i consisteix a mirar de 
refutar el que l’oponent diu atribuint-li una afirmació fàcilment refutable 
que es dóna a entendre que es dedueix del que havia dit, quan, en 
realitat, no és així. 

 

Exemple: 
 

- Penso que no s’hauria de permetre que els nen juguessin en els carrers on hi ha 
molt de trànsit 

- Doncs jo no crec que s’hagi de tenir els nens tot els dia tancats a casa (afirmació 
que, en realitat, no es desprèn del que havia dit l’interlocutor) 

____________________________________________________________ 
S’hauria de permetre que els nens juguessin en els carrers on hi ha molt de trànsit 

 
11.  Fal·làcia per recurs al ridícul: en aquest cas, s’intenta refutar una opinió 

ridiculitzant-la, en comptes de cercar arguments contra ella. 
 

Exemple: 
 

Es comença exigint el coneixement de l’idioma propi de la comunitat autònoma i 
s’acaba exigint que tothom porti el vestit regional 
____________________________________________________________ 
No es pot exigir el coneixement de l’idioma de la comunitat autònoma 

 
Cal no confondre aquest a fal·làcia amb l’argument ad hominem, on el 
que s’ataca no és el que es diu sinó qui ho diu. 

 
12.   Fal·làcia d’apel·lació a la probabilitat: s’assumeix que una cosa, perquè és 

probable, ha de passar necessàriament. 
 

Exemple:  
 

Per Internet corren molt virus informàtics  
És molt habitual que els virus informàtics que d’ Internet facin malbé el disc dur 
_______________________________________________________________________ 
No paga la pena que et compris un ordinador perquè, tard o d’hora es farà malbé 



F.  FAL·LÀCIA DE PETITIO PRINCIPII (“PETICIÓ DE PRINCIPI”): es dóna quan la conclusió 
que es vol demostrar es troba ja pressuposada en les premisses, sense que, 
però, hi hagi cap motiu que avali el que es diu en els premisses. 

 

Exemple:  
 

L’ésser humà té una dignitat especial 
Jo sóc un ésser humà 
__________________________________________________________________________ 
Jo tinc una dignitat especial (però, per què s’afirma que l’ésser humà té una dignitat 
especial?) 

 
 
Per acabar, és important assenyalar que, sovint, a l’hora d’argumentar, no es 
fan explícites totes les premisses que contribueixen a la fonamentació de la 
conclusió. Quan succeeix això, no queda clar quines són les raons (totes elles) en 
les quals es recolza l’afirmació final, de manera que potser ens passa 
desapercebuda alguna consideració que, de conèixer-la, ens permetria adonar-
nos que la conclusió a la qual havíem arribat en realitat no es desprèn de els 
premisses, de manera que ens trobaríem davant d’un mal argument. Aquest 
seria el cas, per exemple, del següent argument: 
 
Dintre de casa meua puc fer  el que vulgui 
________________________________________________________________________ 
Quan arribo a casa puc posar música i puc posar-la tan alta com vulgui 

 
En aquest cas, l’argumentació -que pot semblar satisfactòria- dóna per suposat 
que continuo tenint dret a fer el que em plagui dins de casa meua, encara que 
allò que faci tingui repercussions fora d’ella, ara bé, si tot seguit faig explícita 
aquesta premissa oculta (“res del que faci a casa meua no pot afectar els 
altres”) i completo l’argument, que ara passarà a ser: 
 
Dintre de casa meua puc fer  el que vulgui 
Res del que faci a casa meua no pot afectar els altres 
________________________________________________________________________ 
Quan arribo a casa puc posar música i puc posar-la tan alta com vulgui 

 
Quedarà clar que, en realitat, l’argument no és satisfactori perquè almenys una 
de les premisses no sembla vertadera. 
 
Aquesta mena d’arguments (amb premisses ocultes i implícites) reben el nom 
d’ENTIMEMA. Els entimemes són molt habituals i no necessàriament constitueixen 
arguments insatisfactoris ni les conclusions que d’ells s’extrauen són falses. 
 


