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LA REDACCIÓ DEL TEXT 

Què té d’especial la comunicació escrita? 

Tot i que estem prou habituats, no és freqüent parar-se a pensar que, malgrat que la 
comunicació escrita és també comunicació (un emissor envia un missatge a un receptor 
per mitjà d’un canal xifrat amb un codi i dins d’un context) té característiques especials 
que no s’han d’oblidar. 

• És asincrònica (diferida, emissor i receptor no comparteixen espai ni temps) 
• No permet la intercanviabilitat dels rols de l’emissor i el receptor. 
• No permet a l’emissor modular en funció de com es percep al receptor (ajustar) 
• No pot acudir al context per complementar el significat. 
• És irreversible. 
• Permet que el receptor torni enrere. 

IMPORTANT!! 

En comunicar, sempre s’han de respectar les màximes de la comunicació: 
Màxima de quantitat. S’ha de comunicar la quantitat d’informació necessària, ni més ni 
menys. 
Màxima de qualitat. S’ha de contrastar la informació i no donar-la per bona si no se 
n’està segur. 
Màxima de relació. S’ha de donar només la informació que té a veure amb allò que es 
comunica. 
Màxima de manera. S’ha de mirar de traspassar la informació de la manera més clara i 
entenedora. 

De la frase al text 

Quan hom es comunica, no ho fa per mitjà de paraules, ni tan sols per mitjà de frases i 
oracions,sinó per mitjà de textos. Per això, el text és la unitat comunicativa per 
excel·lència. Però, què fa que un text sigui un text? L’adequació, la coherència i la 
cohesió. 

• És  adequat: en relació amb la situació comunicativa en què es dóna. 
• És coherent: és una unitat de significat i totes les parts s’hi relacionen 

semànticament (comparteixen el mateix propòsit comunicatiu) 
• És cohesionat: totes les parts es relacionen per mitjà de lligams i marques 

lingüístiques. 

Com aconseguir un text adequat? 

Un text serà adequat si resta en relació amb l’àmbit d’ús en què es produeix i acompleix el 
seu propòsit comunicatiu. 
Per garantir l’adequació del treball de recerca cal considerar els següents aspectes: 
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• Àmbit d’ús. El treball de recerca es dóna en l’àmbit acadèmic, per tant, és un 

context formal. 
• Pressuposicions. En un treball acadèmic, no es pot donar res per suposat i s’ha 

de fonamentar tot allò que s’afirma. 
•  Modalització. Cal evitar el llenguatge massa subjectiu. S’ha de fugir del llenguatge 

que incorpora judicis de valor i ser, en la mesura que sigui possible, políticament 
correcte. 

• Tipologia textual. El treball de recerca és, en essència, un text expositiu-
argumentatiu. 

• Lèxic específic. L’ús del lèxic específic de l’àmbit de coneixement sobre el qual 
tracta el treball ajudarà a arrodonir l’adequació del treball. 

• Varietats lingüístiques. Només escau l’ús de l’estàndard. 

Com aconseguir un text coherent? 

Un text serà coherent si forma una sola unitat de significat i totes les parts contribueixen a 
aquest objectiu. Només pot haver-hi una idea principal i les secundàries s’hi ha de 
subordinar. 
Alguns aspectes que cal considerar per tal de garantir la coherència del treball de recerca 
són: 

• Tema. El treball de recerca només pot tenir un tema principal. Fins un cert punt, es 
pot dir que, al final, s’ha de poder resumir en un sol enunciat. Si no s’és capaç, 
potser hi ha algun problema en aquest sentit. 

• Estructura. Abans de redactar, cal estructurar totes les idees que conformen el 
treball, de tal manera que constitueixin una bastida sòlida on tot es relacioni de 
manera lògica i ordenada. 

• Jerarquia d’idees. No totes les idees tenen el mateix pes: les idees secundàries 
s’han de subordinar a la principal, rebre l’atenció proporcional i que això sigui 
evident al text del treball de recerca. 

• Progressió temàtica. El text ha d’avançar de manera constant i gradual, tot 
dosificant-ne la informació nova i lligant-la sempre a la que ja s’ha presentat. 

Com lligar un text? 

Un text estarà cohesionat si totes les seves parts estan lligades i marcades 
lingüísticament les unes amb les altres. 

• Recursos referencials. L’ús dels pronoms ajuda a relacionar les seqüències en 
què apareixen amb aquelles a què es refereixen. 

• Cohesió lèxica. L’ús de paraules de la mateixa família o del mateix camp semàntic 
dóna al lector la idea que tot allò que està llegint forma part d’una mateixa unitat. 

• Connexió. Els connectors, marcadors i modificadors ajuden a lligar unes parts del 
text amb les altres. Són, sens dubte, el principal procés de cohesió. 

ORGANITZADORS TEXTUALS 
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Indiquen a quina part del text s’ha de situar l’enunciat que introdueixen: d’inici (per 
començar), de continuïtat o progressió (així doncs, a continuació), de digressió (per 
cert, a propòsit), de tancament (per concloure, per últim), d’enumeració (en primer lloc, 
per una banda) 

MARCADORS DISCURSIUS 

Introdueixen relacions lògiques entre les parts del text, com ara: contrastius (no obstant 
això, tanmateix), temporals (ara, abans), addició ( a més, fins i tot), explicatius i 
exemplificatius (per exemple, és a dir). 

On rau la diferència? 

Les idees de l’emissor poden ser un laberint per al lector. Un text ben cohesionat indica al 
receptor com ha d’interpretar cada una de les parts del text, com es relacionen amb la 
resta i, per tant, l’ajuda a no perdre’s. Fins un cert punt, els connectors són com els 
senyals de trànsit: ens ajuden a convertir un laberint en un camí on és difícil perdre’s. 

La importància de la revisió 

La revisió és fonamental, i sempre és el pas que més acostuma a oblidar-se. Mai hi ha 
cap text que estigui suficientment polit, però és segur que amb una revisió acurada la 
redacció del treball millorarà substancialment. 

Passos necessaris per revisar el text: 
• Revisió ortogràfica. És el mínim imprescindible: cal revisar l’ortografia de les 

lletres (el corrector ortogràfic del processador de textos pot ser el primer filtre), de 
les paraules i de la puntuació. Llegir acuradament i en veu alta el text pot resultar 
útil. 

• Revisió estructural. És fonamental, després de la revisió ortogràfica, revisar 
l’estructura del text: organització de la informació, circularitat del text (el text 
comença amb el mateix objectiu amb què acaba), control de totes les 
interpretacions possibles, suficiència del text i de les seves parts (tot resta clar), 
etc. 

• Revisió entre iguals. A vegades, altres persones veuen molt més críticament els 
textos que un prepara; per això, és convenient que una tercera persona acabi 
llegint el treball, per tal de garantir que a l’autor no se li ha passat res important.


