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Els 12 manaments per escriure bé un article d’opinió 

 

1. Tot text ha de contenir un títol. Aquest ha de ser suggeridor i no massa llarg. Tampoc ha de 
contenir punts finals. I si s’escriu a l’ordinador ha de ser en minúscules i en negreta. El que no es 
pot fer és la negreta i el subratllat alhora. 

2. Hem de donar l’opinió a la introducció, als arguments i a la conclusió perquè l’objectiu del text 
argumentatiu és convèncer mitjançant arguments sòlids. 

3. Quan escrivim un text d’opinió hem d’evitar fer una introducció expositiva. Si la fem, a 
continuació hem d’incloure una opinió nostra que generi debat al lector amb l’objectiu de 
convèncer-lo. 

4. Hem d’evitar les frases excessivament curtes o de dues línies. En general, en el text hi ha 
d’haver un equilibri de línies per paràgrafs. No podem fer una introducció de 6 línies i després fer 
un argument aïllat de tan sol dues línies. Per tant, hi ha d’haver un equilibri en l’estructura. 

5. Conceptualment cal que tots els arguments tinguin un sentit i en conseqüència cal concretar 
bé cada frase. És per això que abans de fer un punt i a part cal que a la frase s’expliqui el perquè 
i el com i de quina manera d’un argument exposat. Seria bo afegir exemples per concretar la 
idea general. 

6. Quan iniciem un text (article d’opinió) hem de tenir present que podem escriure de manera 
impersonal (si es tornen...) o bé triar la 1a persona del singular (si torno...) o la 1a persona del 
plural (si tornem...). Mai farem servir la 2a persona del singular (si tornes...) perquè és 
col·loquial. 

7. Cal evitar mots genèrics com “la gent”, “això”, “cosa”, “important”, “fer”, “problema”... Per tant, 
hem de ser molt curosos amb el lèxic i buscar la precisió lèxica. Evitar també els verbs “em 
sembla” “jo crec”... perquè poden portar dubte al lector. Cal redactar arguments amb l’objectiu 
de convèncer per mitjà d’arguments d’opinió. 

8. Un cop hem fet un punt i a part desapareix l’antecedent. Per tant, a les frases següents que 
redacteu haureu d’afegir un antecedent (en forma de subjecte, pronom relatiu, pronom feble...) 
que faci referència al tema tractat. 

9. Cada canvi d’idea s’ha de marcar amb pauses, ja siguin comes, punts i comes, punts 
suspensius o bé punts i a part. Hem d’evitar frases excessivament llargues. 

10. A vegades construïm frases sintàcticament errònies. Per evitar això, cal rellegir bé les frases 
i reformular de nou les idees. 

11. És bo afegir connectors textuals a cada inici de frase, després d’una coma o bé per 
reformular idees. Escriure sense connectors textuals és un error de cohesió textual. 

12. No s’ha d’afegir informació nova a la conclusió. Quan acabem un article sempre hem de 
resumir els arguments anteriors i això ho podem fer reformulant-los amb unes altres paraules. 


