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capital sobre el proces d’elaboració del comentari. No inclou comentaris complets, però aporta 
moltes idees a partir de plantejaments senzills i realistes, centrats únicament en el que els autors 
anomenen "el text comú". La proposta de comentari naix de la constatació que, si bé l'escriptura 
es configura com un canal comunicatiu autònom, els seus fonaments es traben en la interacció 
conversacional.  

 
 
REYES, Graciela (19992): Cómo escribir bien en español. Manual de Redacción. Madrid: Arco 

libros.  
 

Manual d'escriptura dirigit a universitaris. S'organitza en tres parts. La primera explora les 
nocions principals del llenguatge escrit, al voltant de la relació entre gèneres, registres i 
gramàtica. La segona se centra en el procés de redacció, només quant a contextualització, tria 
lèxica i precomposició. La part final és una presentació comentada dels models d'escriptura 
acadèmica (monografies, tesis, informes) i comercial.  

 
 

Bibliografia seleccionada i comentada per M. Nicolàs per al curs El 
comentari de textos en Batxillerat. L’expressió escrita en el comentari de 
textos, octubre de 2002 
 
 
 



2) Altres referències bibliogràfiques 
 
Articles, núm. 4, monogràfic sobre diversitat discursiva 
Articles, núm. 5, monogràfic sobre la construcció del discurs escrit 
Articles, núm. 14, monogràfic sobre intertextualitat 
Articles, núm. 20, monogràfic sobre puntuació 
Articles, núm. 22, monogràfic sobre el comentari de text 
ARTIGAS, Rosa (coord.) (1991): A l’entorn de la gramàtica textual, Suplement de COM ensenyar 

català als adults, núm. 8.  
ARTIGAS, Rosa (coord.) (1995): El significat textual, COM/Materials didàctics, 1, Barcelona, 

Generalitat de Catalunya. 
BASSOLS, M.  (2001): Les claus de la pragmàtica, Vic, Eumo 
BASSOLS, M. & A. M,. TORRENT (1996): Models textuals. Teoria i pràctica, Vic, Eumo 
BIBILONI, Gabriel (1997): Llengua estàndard i variació lingüística, València, 3i4. 
BOIX, Emili & F. Xavier VILA (1998): Sociolingüística de la llengua catalana, Barcelona, Ariel. 
BOIX, Emili (1999): “La variació social”, Caplletra, núm. 25, pp. 135-161. 
BONILLA, Sebastián (1990): “Estrategias discursivas y cooperación pragmática”, Anuari de 

Filologia, vol. XIII, pp. 9-23, Universitat de Barcelona. 
BORDONS, Glòria (1989): “Més consideracions sobre el comentari de text”, COM ensenyar català 
als adults, núm. 18. 
BORDONS, Glòria i altres (1998): TXT La lingüística textual aplicada al comentari de textos, 

Barcelona, Edicions UB. 
CABRÉ, M. Teresa & Rosa ARTIGAS  (1989): “Projecció textual de les relacions semàntiques entre 

les paraules (I)”, COM ensenyar català als adults, núm. 19. 
Caplletra, núm. 7, monogràfic sobre anàlisi del discurs 
Caplletra, núm. 21, monogràfic sobre sociolingüística i educació 
Caplletra, núm. 25, monogràfic sobre variació lingüística 
Caplletra, núm. 29, monogràfic sobre pragmaestilística 
CAMPS, Anna i altres (1990): Text i ensenyament. Una aproximació interdisciplinària, Barcelona, 
Barcanova. 
CASTELLANOS, Carles & Bernat JOAN (1993): Llengua i variació, Barcelona, Oikos-Tau. 
CASTELLANOS, Carles & Maria-Lluïsa PAZOS (1995): Curs de sociolingüística per a BUP, COU i 

Reforma, Barcelona, Oikos-Tau. 
CASTELLANOS, Carles (2000): Llengua, dialecte i estandardització, Barcelona, Octaedro. 
CASTELLÀ, J. M. (1992): De la frase al text, Barcelona, Empúries 
MACIÀ, Jaume & Joan SOLÀ (eds.) (2000): La terminologia a l’ensenyament secundari. Propostes 

pràctiques, Barcelona, Graó. 
MAINGUENEAU, D. & V. SALVADOR (1995): Elements de lingüística per al discurs literari, 

València, Tàndem 
PERAIRE, Joan i altres (eds.) (1997): La diversitat discursiva, Castelló de la Plana, Universitat 

Jaume I. 
PORTOLÉS, José (1998): Marcadores del discurso, Barcelona, Ariel. 
PRADILLA, Miquel Àngel (ed.). (1998): Ecosistema comunicatiu. Llengua i variació, Benicarló, 

Edicions Alambor. 
Textos, núm. 12, monogràfic sobre variació 
Textos, núm. 22, monogràfic sobre els registres 
Textos, núm. 29, monogràfic sobre explicar i argumentar 
 
 
 


