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Objectius de l'assignatura 
El curs no es planteja (només) amb l'objectiu de fer un repàs escuet dels anomenats 

gèneres d'opinió. En primer lloc, perquè la genologia de l'opinió explícita és prou 

ambigua, cosa que es pot comprovar amb qualsevol llibre dels molts que hi ha sobre 

aquesta matèria. En segon lloc, perquè considerem més eficaç orientar el procés 

d'instrucció en l'escriptura cap a la retòrica i l'argumentació –així com, d'una forma menys 

important, cap a les altres bases textuals. Aquestes bases són el substrat indefugible del 

qual es nodreixen les infinites variants formals dels gèneres d'opinió. L'alumne que sigui 

competent en l'elaboració i el desenvolupament d'arguments es veurà en condicions 

d'enfrontar-se al repte d'escriure un editorial, una columna personal o un bitllet d'anàlisi. 

l curs –malgrat la seva limitació temporal- també inclou un repàs de les constants i les 

olidats: l'editorial, les formes de l'anàlisi, la 

crít  

 
Ob t

• ia en la reflexió sobre el concepte de gèneres del discurs: què és un 

• A  de la separació tradicional entre fets i opinió: vigència i 

cr

• Domini dels recursos expressius, de composició i d’estil, propis de: 

• la narració 

e les constants i les variables de les formes genèriques d'anàlisi i 

E

variables dels gèneres d'opinió més cons

ica i l'article personal o columna. 

jec ius de contingut per als alumnes 

Solvènc

gènere? Com funciona i evoluciona?  

nàlisi argumentada

ítica. 

• l'argumentació 

• l'exposició 

• Coneixement d

d’opinió explícita. 

 



 

 

 alumnes. L'apartat teòric es 

ompletarà amb dues lectures obligatòries. 

tatius del periodisme d'opinió. 

 

ació: el sistema d'avaluació serà continu i valorarà els progressos dels i de les  

s pel que fa a la pràctica, que suposa unes tres quartes parts 

re algun aspecte del temari que 

Metodologia docent 
El curs es desenvoluparà al llarg de dotze sessions de teoria d'una hora i de pràctiques 

de dues hores. A la teoria es desenvoluparà el temari teòric amb l'ajut de material de 

suport: fotocòpies de textos diversos que il·lustren les explicacions de tipus magistral, 

però amb interès pel debat i per la participació dels

c

Les pràctiques seran de seguiment de l'evolució de l'alumne i de valoració del 

progrés aconseguit i totes són avaluables. N’hi haurà, però d’anomenades puntuables 

que faran de nota de tall per reforçar la qualificació. L’alumne tindrà sempre constància 

de quan està elaborant un treball puntuable. Les pràctiques cercaran d'interrelacionar els 

continguts sobre persuasió i procediments de composició i estil amb l'escriptura d'alguns 

dels gèneres més represen

Avalu
alumnes en els seus texto

del valor de la nota final. Tanmateix, per aprovar l'assignatura cal superar tant la teoria 

com la pràctica per separat. L'apartat teòric comptarà amb un examen per als principals 

conceptes o bé un treball individual de tipus voluntari sob

substituirà l’examen final. 

Tem
1. 

 

(Bakhtin): forma de l'enunciació relativament estable. Innovació i tradició en els gèneres. 

2. L sti
El para

implícita

periodis

 

3. R ric
expert. 
3.1 lò més persuasiu en cada tema (Aristòtil). 

parts de la retòrica: inventio, dispositio i elocutio (memoria i actio) Les parts 

 

ari 
Els gèneres discursius 
La tradició canònica i normativa enfront de la descriptiva. Definició de gènere discursiu

Els gèneres periodístics i els gèneres d'opinió explícita. 

 

a di nció entre informar i opinar: la genologia periodística 
digma positivista: facts are sacred, comments are free. Les formes de l'opinió 

 a la premsa informativa: la inclusió del context en el text. Proposta d'un 

me interpretatiu de qualitat. L'anàlisi com a forma informativa contextualitzadora. 

etò a i argumentació: l'articulisme d'opinió explícita i d'anàlisi o comentari 

La retòrica clàssica: l'art de trobar al

Les 



 

 

 de l’elocutio. La detecció de 

ció de proves i exemples. 

ment del text. 

comentari analític d'expert: la contextualitació orientativa. L'article editorial. 

tació i descripció. 
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del discurs argumentatiu (dispositio) . Les formes

fal·làcies i de punts febles de l'argumentació. L'elabora

La construcció de sil·logismes (inventio). El desenvolupa

3.2 Aplicació de la retòrica a l'escriptura de textos periodístics d'anàlisi i d’opinió. El 

L'article d'opinió personal o columna. 

4. La crítica 
El to analític i contextualitzador. El didactisme: recursos d'argumen
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