
  
Colegio San Antonio de Padua                                                                        

www.sanantoniocolegio.com 

Tel. 96 243 02 50 Fax 96 246 11 86 

  
                                                                                      FRANCISCANS 

                              c. electronico sapaduacar@planalfa.es 
                                                                  C/ SANTA ANA, 2 46740 Carcaixent 

    

Com  comentar  un  text  poèticCom  comentar  un  text  poèticCom  comentar  un  text  poèticCom  comentar  un  text  poètic    
1.- Lectura atenta i comprensiva. Es tracta d’esbrinar el significat precís de les paraules i expressions que 

el lector no arriba a entendre, consultar prèviament, si cal, el diccionari. 
 

2.- Localització. Identificar el poema o fragment en l’obra de l’autor. Relacionar el text amb l’època en què 

ha estat escrit, ja que l’època condiciona i determina l’estil imperant. 
 

3.- Determinació del tema. Primerament cal identificar els assumptes, és a dir, el que diu el text, que seran 

els elements accessoris d’una qüestió, d’una idea que serà el tema, intenció primària de l’autor. El tema ha 

de ser clar i breu. 
 

4.- Determinació de l’estructura. En primer lloc estudiarem la mètrica (que és la disciplina que estudia el 

ritme, la rima i les combinacions sil·làbiques dels versos). 
 

  - Classificació dels versos segons el nombre de síl·labes:  

       Versos d’art menor 

             · quatre síl·labes  (4) 

       · cinc síl·labes     (5) 

       · sis síl·labes o hexasíl·lab    (6) 

       · set síl·labes o heptasíl·lab   (7) 

       · huit síl·labes o octosíl·lab   (8)   
 

- Les síl·labes dels versos: 
 

   · Per a mesurar les síl·labes d’un vers, començarem a comptar per la primera i acabar en l’última  síl·laba 

tònica del vers.   Exemple:  As  su  mi  ràs  la  veu  d’un  po  ble      té huit síl·labes. 

 

   · Alguns versos d’art major inclouen una pausa mètrica interna anomenada cesura, que divideix el vers en 

dues parts que poden tenir, o no, el mateix nombre de síl·labes i que s’anomena hemistiquis.  Exemple: 

Com  la  ga  vi  na / de  la  mar  bla  vo  sa         té 2 hemistiquis de 4 i 6 síl·labes. 

 

   · En alguns versos, podem veure com s’estableix contacte entre dues vocals. Segons els casos, aquests 

contactes es poden produir a l’interior d’una paraula o dins una frase, sense que les vocals formen part de 

la mateixa paraula. 
 

- Contacte entre vocals. 
 

  · Dins la mateixa paraula: diftong (2 vocals juntes), hiat (2 vocals separades), triftong (3 vocals juntes). 

 

  · Dins d’una frase:  

     - sinalefa: es produeix quan dues vocals en contacte, dins d’una mateixa frase, es pronuncien en una sola 

síl·laba, com si fos diftong. 
 

      - elisió: es produeix quan dues vocals en contacte, dins d’una mateixa frase, es pronuncien en una sola 

síl·laba, encara que no haurien format diftong dins d’una paraula. 
 

      - hiat: quan dues vocals en contacte, dins d’una mateixa frase, es pronuncien en síl·labes diferents. 
 

- La rima. 
 

   La rima és un element sonor de la versificació que consisteix a fer concordar, l’acabament de les paraules 

finals dels versos, a partir de l’última vocal tònica. La rima pot ser de dos tipus: 
 

   · Assonant: quan només les vocals que formen el nucli de l’última síl·laba tònica coincideixen. 
 

   · Consonant: quan coincideixen la vocal nuclear i les consonants de l’última síl·laba tònica. 

      Versos d’art major 

        · nou síl·labes o enneasíl·lab (9) 

       · deu síl·labes o decasíl·labs  (10) 

       · onze síl·labes o hendecasíl·labs (11) 

       · dotze síl·labes o alexandrí   (12) 

 



   · També podem establir una altra classificació de la rima, segons quina siga la síl·laba tònica del  vers. 

- Si les paraules que rimen són agudes la rima és masculina. 

- Si les paraules que rimes són planes o esdrúixoles, la rima és femenina. 

    · Si els versos no tenen rima s’anomenen blancs si respecten la mètrica i lliures si no respecten ningun  

tipus de mètrica. 

 

- L’estrofa. 
   Grup de versos que constitueixen un període rítmic i que combinant-se de diverses formes. La   

composició i el nom de l’estrofa varia segons el nombre de versos que la integren. 
 

   · Estrofes isosil·làbiques: tenen el mateix nombre de síl·labes els versos. 

- Redolins o parelles de versos d’art major que rimen entre ells.       aa, AA, Aa, Aa. 

- Tercet que és una estrofa de tres versos d’art major.  

- Quarteta, formada per 4 versos d’art menor.     abba, abab. 

- Quartet, o estrofa de 4versos d’art major.          ABBA, ABAB. 

- Quintet, o combinació de 5 versos d’art major.   

- Quinteta, o estrofa de 5 versos d’art menor. 

- Cobla, 8 versos d’art major , rima consonant.  ABBA CDDC, ABAB CDCD. 

- Octava, estrofa de 8 versos, formada per la combinació de 2 quartets. ABAB CDCD. 

- Dècima, que són 10 versos d’art menor.           abbaaccddc. 

- Sonet, consta de 14 versos, decasíl·labs o alexandrins, formats per 2 quartets i 2 tercets. 

    · Estrofes anisosil·làbiques: es combinen versos amb un nombre diferent de síl·labes. 

- Codolada, formada per la combinació alterna de versos de 4 i 8 síl·labes.        abbccd.... 

- Cançó, combinació de 3 versos d’art major i u quartet.               

- Oda o estrofa de 6 versos, 5 dels quals són d’art major i l’últim un hexasíl·lab. 

   
5.- Anàlisi formal. Consisteix a justificar els trets formals del text (lèxic, sintaxi, figures retòriques...). 
 

- Recursos fonètics: descriuen els sons d’una llengua. 
 

        · Al·literació: repetir un o diversos sons amb la intenció de produir uns efectes concrets. 

        · Onomatopeia: Es tendeix a imitar els sons que es produeixen en la natura. 

- Recursos semàntics: s’ocupen del significat de les paraules. 
 

        · Comparació: consisteix en posar en relació 2 significats els continguts dels quals tenen semblança. 

        · Metàfora: es comparen dues coses i s’identifiquen. 

        · Antítesi: ficar en relació dos coses que s’oposen. 

        · Personificació: s’atribueixen qualitats humanes a éssers inanimats o irracionals. 

        · Hipèrbole: s’exageren el termes, a més o menys, desproporcionant les qualitats o accions. 

- Recursos sintàctics: estudia les relacions que existeixen entre les paraules d’una oració. 
 

        · Hipèrbaton: alteració de l’ordre normal de les paraules en una oració. 

        · Anàfora: repetició d’una o diverses paraules al començament de diversos versos o oracions. 

        · Asíndeton: supressió intencionada dels nexes (conjunci, prepos) que uneixen paraules o oracions. 

                                                                                                  “Jo, vaig triar ser autèntica, i tu?” 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


