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La redacció 
 
 

Hase de hablar como en testamento; que a menos palabras menos pleitos 

Baltasar GRACIÁN  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

    
Redactar és transformar el pla que hem esbossat i les idees que volem expressar en llenguatge escrit, és a dir, en 
un text coherent, estructurat d’una manera determinada i amb uns trets estilístics concrets. 

Així doncs, hi ha d’haver concordança entre la distribució del contingut i la distribució gràfica. 

 Text (missatge complet)   

 Apartats (conceptes)  

 Paràgrafs (temes) 

 Frases (idees) 
 
En el procés de redacció cal tenir en compte tant els aspectes formals com els de contingut que, com és natural, 
s'hi encavalquen i barallen durant el procés de redacció. L’organització ordenada i coherent de les idees s’ha de 
reflectir en el text a través de la seua distribució en paràgrafs i frases. A més, tindrem en compte la tria de paraules, 
la puntuació i la presentació de l'escrit. 
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El paràgraf 
Identitat gràfica i coherència temàtica 
El paràgraf, unitat superior a la frase i immediatament inferior al text, té identitat gràfica , ha d'estar ben marcat 
visualment en la pàgina (comença amb una lletra majúscula i se separa dels altres paràgrafs per un punt i a part). El 
paràgraf es pot considerar una unitat visual perquè la distribució que es fa dels paràgrafs determina la imatge del 
text i el seu grau de llegibilitat.  

Cada paràgraf ha de tenir la mida adequada: no ha de ser massa llarg, perquè resultarà espès i carregarà la imatge 
del full; però tampoc ha de ser un paràgraf−frase, perquè desdibuixarà l'estructura del text. Segons el tipus d'escrit, 
la longitud variarà: un anunci o un missatge electrònic tenen paràgrafs més curts que un informe tècnic i, encara 
més, que un tractat d'història.  

En els escrits breus de dues pàgines o menys, el paràgraf és l'element principal d'organització gràfica  de l'escrit, 
configura l'estructura global del text perquè no hi ha cap altra unitat jeràrquica, com ara capítols, apartats, punts. 

Tradicionalment es deixava un espai en blanc en la primera línia de cada paràgraf, un sagnat; tanmateix, 
actualment hi ha la tendència a no deixar-n’hi cap i a separar un paràgraf d’un altre amb doble espai.  

 
Model A  Model B 
        
       Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
       Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
        
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

Abans d’iniciar la redacció del document cal decidir el tipus de paràgraf que farem servir.  

Segons l’acabament de les línies hi ha dos tipus de composicions: la composició justificada que fa que totes les 
línies acaben igual o la composició en bandera, és a dir, amb marges variables, deixant que les paraules 
determinen el final de la línia.  

 

Composició en bandera Composició justificada 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx. 

És millor no usar un salt de línia manual (ús de la tecla de retorn: ↵), per acabar una línia que no siga final de 
paràgraf. Això faria començar un paràgraf nou. 

En aquest tipus de composició cal evitar que coincidisquen síl·labes, mots o quantitats iguals a final de línia en dues 
línies consecutives. 

 
Exemple incorrecte Exemple correcte 

Avís 1 

Us informem que el termini de sol·licituds 
dels incentius del 2003, passa a ser del 16 
d'octubre de 2003 al 7 de novembre de 
2003, els dos dies inclosos. I el període de 
baremació s'estendrà des del 10 de 
novembre de 2003 fins al 5 de desembre de 
2003, els dos dies inclosos.  

 

     Avís 1  

Us informem que per motius tècnics, el termini 
de sol·licituds dels incentius del 2003, passa a 
ser del 16 d'octubre al 7 de novembre de 2003, 
els dos dies inclosos. I que el període de bare-
mació s'estendrà des del 10 de novembre    
fins al 5 de desembre de 2003, els dos dies 
inclosos.  
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El paràgraf té coherència temàtica , ha de tractar una sola idea o informació del tema general del text.  Els 
paràgrafs són unitats significatives perquè organitzen la informació del text.   

En qualsevol escrit: rètol, missatge, carta, treball d'investigació... en què s’anuncien informacions diverses, cal que 
cada informació es tracte en paràgrafs diferents. 

L’esquema següent permet veure l’estructura global del text i dels paràgrafs: 

 

 

 

 

Organització de la informació en els paràgrafs 
La informació en els paràgrafs es pot estructurar de diverses maneres, però generalment segueix una organització 
fixa, que respon als elements següents: 

 Frase inicial o temàtica  que introdueix la idea o el tema. 

 Frases de desenvolupament  que s’organitzen a l’entorn del tema (frase temàtica o inicial)  i l'arredoneixen. 

 Frase final o de cloenda  que tanca el paràgraf amb un comentari de recapitulació. 

Hi ha diversos tipus de paràgrafs segons la funció que facen en el text. Així doncs, es poden classificar en tres 
grans grups: 

 Paràgrafs introductoris  que preparen el lector i l’introdueixen en el que serà l’escrit. 

 Paràgrafs expositius  que conformen el nucli del text, i que exposen, expliquen, o desenvolupen les idees que 
es volen transmetre. De vegades ja s’han apuntat en el paràgraf introductori. 

 Paràgrafs conclusius  que fan una recapitulació del text o un resum. 

 

Text 

Apartat 1 Apartat 2 Apartat 3 Apartat 4 

Paràgraf 
1 

Paràgraf 
2 

Paràgraf 
3 

Paràgraf 
4 

Frase 
1 11 

Frase 
2 

Frase 
3 

Frase 
4 
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Connectors o marcadors textuals  

Els connectors o marcadors textuals  són els elements gramaticals que permeten determinar algun tipus d'ordre o 
de relació entre les diverses frases.  

Els connectors si s’utilitzen correctament, guien el lector cap a la lògica del discurs i deixen entreveure amb molta 
més facilitat l’estructura que el redactor ha imposat. 

 Per introduir un tema 

Espanyol 

El objetivo principal de 
Me propongo exponer 
Este escrito / informe / documento trata de  
Les envío este escrito para 

Català 
L'objectiu principal de 
Em propose (d')exposar 
Aquest escrit / informe / document tracta de 
Us adrece / tramet aquest escrit per 

 Per encetar un tema 

Espanyol 

Respecto a X  
En cuanto a X 
Sobre (la cuestión de) X 
Con relación a X / En relación a X 
Otro punto es 
El siguiente punto tracta de 

Català 

Respecte de X 
Quant a X / Pel que fa a X 
Sobre (la qüestió de) X 
En relació amb X 
Un altre punt és 
El punt següent tracta sobre 

 Per marcar ordre 

Espanyol 

Primero / primeramente / para empezar / en primer lugar / de entrada 
Segundo / en segundo lugar / seguidamente / por otra parte / después 
Tercero / en tercer lugar 
En último lugar / finalmente / para finalizar / en último término 

Català 
Primer / primerament / per començar / en primer lloc / d'entrada 
Segon /en segon lloc / tot seguit / d'altra banda / després 
Tercer / en tercer lloc 
En darrer lloc / finalment / per acabar / en últim terme 

 Per jerarquitzar les idees 

Espanyol 

Sobre todo 
Principalmente 
En primer lugar 
No sólo... sino también... 

Català 
Sobretot 
Principalment 
En primer lloc 
No solament... sinó que a més... 
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 Per fer distincions en paral·lel 

Espanyol 

Por una parte / por un lado 
Por otra / por otro 
Por otra parte / por otro lado 
Igualmente 
Así como 

Català 

D'una banda / per un costat 
De l'altra / per l'altre 
D'altra banda / altrament / per una altre costat 
Igualment 
I també 

 Per introduir una incidència o una contradicció 

Espanyol 

Ahora bien 
Sin embargo / pero 
No obstante 
Con todo 
Pese a 
A pesar de todo 
De todos modos / de todas formas / de todas maneras 
Por el contrario 
Mientras que 

Català 

Ara / ara bé 
Tanmateix / però 
Això no obstant / no obstant això 
Amb tot 
Tot i que / per bé que 
Malgrat tot 
De tota manera 
Al contrari 
Mentre que 

 Per continuar sobre un mateix punt i introduir nous elements 

Espanyol 

Además / también 
Sin embargo / por otra parte 
Después / seguidamente 
Ciertamente 
Así mismo  
Así como 

Català 

A més a més / a més / també 
Tanmateix / d'altra banda 
Després / tot seguit 
Certament 
Així mateix  
I també 

 Per desenvolupar una explicació o per posar èmfasi en un punt 

Espanyol 

Es decir / o sea 
Igualmente / en otras palabras / en otros términos 
Como se ha dicho / hay que volver a decir 
Se debe tener en cuenta 
Lo más importante / la idea central 
Cabe destacar / vale la pena decir / hay que insistir en que 
Incluso / hasta incluso / aún más 

Català 

És a dir / això és 
Igualment / en unes altres paraules / en uns altres termes / dit d'una altra manera 
Com s'ha dit / cal tornar a dir 
S'ha de tindre en compte 
El més important / la idea central 
Convé ressaltar / val la pena dir / cal insistir que  
Fins i tot / encara més 

 


