
L’ASSAIG LITERARI 
 

1. CARACTERÍSTIQUES DE L’ASSAIG 
L’assaig és un gènere literari en el qual l’autor presenta la seva visió personal d’un 
tema, generalment humanístic, adreçant-se a lectors no especialitzats, amb una 
extensió que acostuma a comprendre generalment una sola sessió de lectura (per 
tant, pot anar des d’unes línies fins a un nombre no determinat de pàgines, encara que 
hi ha llibres que es poden considerar tots ells assajos), 
 
Tot i ser un gènere literari, actualment l’assaig acostuma aparèixer a la premsa (molts 
articles que es publiquen en els diaris constitueixen veritables assajos), encara que 
també es reuneixen en llibres en què s’apleguen normalment diversos articles d’un 
autor o autors. 
 
Les característiques definitòries de l’assaig literari són les següents: 
 

a) Des del punt de vista formal, l’extensió dels assajos és molt variable, encara 
que en el seu origen era un gènere que tenia tendència a la brevetat. 
Actualment, pot oscil·lar des de les línies de l’article periodístic fins a un llibre. 

 
b) Des del punt de vista del contingut, el tema de l’assaig pot ser qualsevol, 

encara que generalment tracta de temes anomenats humanístics, és a dir, 
aquells que tracten sobre l’home i les seves produccions culturals i que 
pertanyen a ciències i a disciplines com la sociologia, la història, la política, la 
psicologia, la literatura, la filosofia... 

 
c) Des del punt de vista de l’actitud de l’autor, el tema està presentat amb una 

visió personal, amb subjectivisme. Per tant, l’assaig és un gènere que es 
presenta com un estudi en el qual predomina l’apreciació i l’opinió subjectiva 
de l’autor. 

 
A més, l’autor ha de presentar el tema de manera atraient, suggestiva i amena, 
per tal que interessi al lector. Així, mentre que un treball científic ha de 
caracteritzar-se per ser objectiu i per presentar unes conclusions demostrades i 
provades, en un assaig predomina la voluntat de suggerir, d’aportar nous punts 
de vista per tractar un tema, però sempre des de l’opinió personal i subjectiva 
de l’autor. 

 
d) Des del punt de vista del receptor, l’assaig s’adreça a un lector mitjanament 

culte i no especialitzat en el tema. Per tant, aquest gènere s’ha de 
caracteritzar per la senzillesa en l’exposició del tema i per l’amenitat que 
provoquin l’interès del receptor pel tema,en el qual, en principi, no é 
especialista. D’altra banda, l’assaig ha de tenir molt en compte la cura i la 
correcció en l’expressió, així com, de vegades, l’ús de recursos propis del 
llenguatge literari, raó per la qual l’assaig es considera un gènere literari. 

 
2. ESTRUCTURA I ESTIL DE L’ASSAIG 



L’assaig no té una estructura definida, es caracteritza per la màxima llibertat en 
aquest aspecte i està obert a qualsevol organització estructural, no ha de seguir unes 
pautes establertes. No obstant, hi ha alguns elements que estan presents sempre en 
l’assaig i que el caracteritzen ja des dels seus orígens: presència d’anècdotes, 
digressions, l’avanç de l’exposició temàtica per mitjà de l’associació d’idees, etc, 
elements a través dels quals es manifesta la subjectivitat de l’autor. 
 
En el gènere literari de l’assaig es combinen dues tipologies textuals: l’exposició i 
l’argumentació. 
 
 
2.1. L’exposició 
L’exposició és una tipologia textual o tipus de discurs que té com a finalitat presentar 
una determinada informació sobre un tema qualsevol per tal que sigui coneguda i 
compresa pels lectors, amb ordre, precisió, claredat i objectivitat. 
 
En aquest tipus de text predomina, per tant, una actitud objectiva, ja que mitjançant 
l’exposició s’ofereix als lectors una informació que es considera necessària per a la 
comprensió del tema. Per tant, és freqüent que l’assaig tingui una part expositiva per 
presentar i delimitar el tema sobre el qual l’autor donarà la seva opinió o punt de vista. 
L’exposició, dins de l’assaig, es combina amb l’argumentació, a través de la qual 
l’autor presenta les seves pròpies idees i les defensa raonadament. 
 
En una exposició són fonamentals tres elements: 
 

1) La documentació, mitjançant la qual l’autor recull i selecciona les dades sobre 
el tema. 

2) La redacció, en la qual han de predominar l’ordre i la claredat, ja que es tracta 
d’un text en el qual predomina l’objectivitat. 

3) La disposició o estructura del text, que por presentar dues formes 
fonamentals: 

 

 L’esquema analitzant, que consisteix en l’enunciat d’una idea inicial 
que es desenvolupa al llarg de l’exposició, on s’intenta provar la validesa 
d’aquesta idea aportant les dades oportunes que reforcin la seva 
credibilitat. 

 L’esquema sintetitzant, que és l’oposat a l’anterior i, per tant, 
consisteix en l’exposició d’una sèrie d’idees de les quals es desprèn, al 
final del text, una conclusió. 

 
2.2. L’argumentació 
L’argumentació és una tipologia textual que té com a objectiu convèncer els receptors 
de l’opinió que presenta l’autor per mitjà de raons o arguments. 
 
L’ús de l’argumentació és molt freqüent en els assajos. Es caracteritza perquè per 
defensar l’opinió o opinions de l’autor, no es basa en dades experimentals, sino en 



raons acceptables des d’un punt de vista lògic. El resultat de l’argumentació pot ser no 
convincent per a alguns lectors, per tant, pot ser motiu de polèmica i discussió.  
 
Els elemensts fonamentals de l’argumentació són tres: 
 

1) La tesi, que és la idea que defensa l’autor. Aquesta tesi pot aparèixer al principi 
de l’argumentació o al final, com a resultat del raonament. En el primer cas, el 
text respon a una estructura deductiva, mentre que en el segon, parlaríem 
d’una estructura inductiva. 

2) El cos de l’argumentació, format per un conjunt de raonaments, els 
anomenats arguments, que desenvolupen, reafirmen o rebutgen la idea o tesi. 
És freqüent que l’autor incorpori opinions tant favorables a la tesi que ell 
defensa per reforça-la (especialment si aquestes opinions són d’autors de gran 
prestigi, s’anomenen arguments d’autoritat o senzillament autoritats), com 
contraris a aquesta, per poder rebutjar-la. 

3) La conclusió o resultat de la reflexió, que en els textos amb estructura 
d’argumentació deductiva, acostuma a aparèixer en un apartat propi, destinat 
a recollir les conclusions a les quals s’ha arribat, mentre en en l’argumentació 
deductiva, la conclusió coincideix amb la tesi. 

 
 
 
 
 
3. EL LLENGUATGE DE  L’ASSAIG 
Les principals diferències que s’observen entre el llenguatge estàndard i el de l’asaig 
es basen en les característiques següents: 
 

a) És un text escrit. L’assaig, en ser un text escrit, exigeix l’ús d’un nivell culte de 
llengua. Per tant, hi ha una cura en l’expressió, una precisió en el vocabulari i 
una correcció sintàctica. Com es tracta d’un gènere literari, sovint hi apareixen 
recursos propis del llenguatge literari, com les figures retòriques (metàfores, 
jocs de paraules, comparacions, antítesis, etc) o l’ús deliberat d’un llenguatge 
amb una funció sovint connotativa. 

 
b) Nivell cultural mitjà del receptor. Sii l’assaig, per regla general, va adreçat a 

un lector mitjà pel que fa a la cultura i formació, encara que no especialista en 
el tema que es tracta, el llenguatge que s’utilitza en aquest gènere ha de ser 
senzill i ha d’estar desprovist de tecnicismes, per tal d’adequar-se al nivell 
intel·lectual del receptor. Si fos d’una altra manera, un lector de cultura 
mitjana abandonaria la seva lectura. Malgrat tot, no és difícil trobar assajos 
que, tant per la terminologia que empren com per la dificultat de comprensió 
dels concepte, s’apropen força a l’estudi científic. 

 
c) Ús de la primera persona gramatical. El caràcter de visió personal que 

caracteritza aquest gènere literari es manifesta, des del punt de vista lingüístic, 
en la presència majoritària de la primera persona (jo) gramatical. 



 
d) Aparició d’abundants termes abstractes. Aquesta és una característica 

fonamental per diferenciar el llenguatge de l’assaig del llenguatge dels estudis 
científics. 

 
El llenguatge científic fa servir una gran quantitat de tecnicismes referits a 
realitats concretes (àtom, cèl·lula, neurona, microxip, etc) perquè el seu objectiu 
és la descripció de la realitat que ens envolta, tot i que encara també fa servir 
termes que fan referències a realitats abstractes. 
 
En el llenguatge de l’assaig, ja que tracta temes de disciplines humanístiques, 
són freqüents els termes humanístics (idea, lògica, ètica, raó, premisa, conclusió, 
etc). 
 

e) Perdurabilitat del seu vocabulari. El llenguatge utilitzat en els assajos està 
format, en línies generals, per un vocabulari molt més estable que el dels 
textos científics, perquè, davant del constant augment i renovació que es va 
produint en el lèxic de totes les ciències, el dels assajos no augmenta ni es 
renova al mateix ritme. 

 
La seva via principal de renovació es produeix per l’adquisició de significats 
nous per part de paraules ja existents (per exemple, substància, forma, 
accident, aspecte, etc). Quan s’introdueixen termes nous, el més corrent és que 
es creïn a partir d’arrels ja existents en la mateixa llengua (per exemple, 
vivència a partir de viure, gramaticalització a partir de gramàtica, 
constitucionalisme a partir de constitució, etc). 

 
Per tant, per resumir, les característiques generals són: 
 

 Intenció polèmica, informativa i, en el cas de l’assaig literari, estètica. 
 Brevetat i síntesi 
 Varietat temàtica 
 Estructura lliure (no té parts fixes) 
 Estil acurat 
 Amenitat 
 Rigor 

 
Les etapes que ha de seguir un escriptor per elaborar un assaig són: 
 

1) Comprensió i delimitació del tema. 
2) Informació sobre el tema. 
3) Selecció de les idees relacionades amb el tema. 
4) Desenvolupament d’un pla que ha de tenir l’estructura bàsica d’introducció, 

nus i desenllaç. 
 
 
 



 
 


