
FIGURES RETÒRIQUES  

FIGURES FONÈTIQUES 

 

Al·literació 

Consisteix en repetir un o diversos 

fonemes amb la intenció 

d’expressar una idea o produir 

efectes sensorials. 

Xoca l’embruix de clenxes 

arrauxades 

amb un esqueix de xarpelleres 

fluixes. 

S’eixamplen les eixides enxubades, 

s’aixequen eixams de moixes 

bruixes. 

Paranomàsia Utilització de paraules de so igual o 

semblant, però de significat 

diferent. 

Avinyó la papesa, i Nimes la romana 

i Marsella, la grega que roman 

mullada encara en plors. 

 

FIGURES LÈXICOSEMÀNTIQUES 

Comparació 

 
Comparar una idea amb un altra 

més coneguda, més clara o més 

expressiva. 

Queien núvols com espases. 

 

Metàfora 

 

 
 

Referència a un concepte a partir 

d'un altre que hi guarda certa 

semblança. 

 
 

Un trau sinuós,  

obert al mig d’aquest tapís obscur... 

(la lluna en la fosca nit) 

 

Al·legoria Utilització de paraules que 

designen distints elements d’una 

mateixa realitat per a fer referència, 

amb cadascuna, a elements d’una 

realitat evocada. 

Joan Maragall en parlar de la nit 

de reis diu: 

Aquesta nit han passat 

i han posat la mà als balcons... 

els somnis dels infantons 

han granat. 

Metonímia 

 
Utilització d’una paraula en lloc 

d’una altra amb la qual guarda una 

relació de causa-efecte, de part-tot, 

de continent-contingut... 

La teva mà, 

un dring de glaç al vidre 

i un glop daurat. 

Fonem les hores lentes 

i apaivaguem la nit 

Antítesi 

  

Juxtaposició d'idees o conceptes 

oposats. 
 

tindreu els ulls vessant  

i les mans buides! 

 

Personificació o prosopopeia 
Atribució de qualitats humanes a 

coses o éssers que no ho són. 
 

 

Aigua riallera de dintre els bassals / 

quan el sol et crida tu hi vas amb 

un salt 

 

Hipèrbole 
Exageració desmesurada de 

qualitats o accions.  
 

I et traurà sang per la boca 

a la primera besada. 

Joc de paraules Consistix en utilitzar dues o més 

paraules que s’escriuen o se 

pronuncien igual però tenen 

significats diferents, o un joc de 

paraules que consisteix en utilitzar 

una paraula amb dos significats a la 

volta 

El temps fa passar l’amor i l’amor 

fa passar el temps. 

 

Dins quin cap cap que el nostre cap 

se n’haja anat cap al Cap de Creus. 

 

 

Paradoxa 

Presentació d'idees aparentment 

contradictòries per il·lustrar alguna 

veritat subjacent. 

hipnotitzat, 

tan prop de tots i tan lluny de 

tothom 

que fa basarda! 

 

Ironia 

Quan es dóna a entendre allò 

contrari del que es diu. 

No demano gran cosa: 

poder parlar sense estrafer la veu, 

caminar sense crosses, 

fer l’amor sense haver de demanar 
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permisos, 

escriure en un paper sense pautes. 

 

Sinestèsia 

Ús de trets propis d'un sentit del 

cos per descriure alguna cosa 

referida a un altre sentit. 

Música cega. 

Les fulles color d’enyorament. 

Les llàgrimes sonores. 

  

FIGURES MORFOSINTÀCTIQUES 

Enumeració 

 

Sèrie de paraules o de 

construccions de la mateixa 

categoria. Quan va de més a menys 

o a la inversa s’anomena 

“gradació”. 

Drap de la pols, escombra, 

espolsadors, plomall, raspall, 

fregall d’espart, gamussa, sabó de 

tall, baieta, lleixiu, 

 

Epítet 

 

 

 

Adjectiu que no aporta cap 

contingut significatiu essencial, 

més aviat evidencia i ressalta una 

característica coneguda per tothom. 

Carbó negre, dents blanques. 

Hipèrbaton 

  

Alteració de l'ordre normal de les 

paraules dins una frase. 
 

De mans de noves muses 

l’olímpica corona  

Ne reben orgullosos los fronts dels 

vencedors 

 

 

Anàfora 

 

 

 

 

Repetició d'una paraula o grup de 

paraules al començament 

d'oracions o versos consecutius. 
 

Enrere, molt enrere, 

hi ha una closa entre parets... 

Enrere, molt enrere, 

hi ha un camí de profundes roderes. 

 

 

Epífora o catàfora 

 

Repetició d’una o diverses paraules 

al final de vers o oracions en 

diversos períodes successius. 

de pares pobres, 
nasquérem pobres 
 i morirem pobres  
si la vida no ens ofereix riqueses. 

 

Anadiplosi 

Repetició d'una paraula al final 

d'una frase o vers i al principi d'una 

altra. La sèrie continuada de 

diverses anadiplosi s’anomena 

concatenació. 

Dures fletxes de mon fat rompudes, 

Rompudes per ferir més doloroses. 

 

Epanadiplosi 

Repetició d’una o més paraules al 

començament i al final d’una frase 

o vers. 

Encara més de nit, encara. 

Paral·lelisme 

 
Repetició entre versos de les 

mateixes estructures sintàctiques. 

M’enfangaria el rostre. 

M’empassaria el món. 

 

Trist el que mai no ha perdut 

per amor una casa. 

Trist el que mor 

Envoltat de respecte i prestigi. 

 

Polisíndeton  

Repetició innecessària de 

conjuncions. 
 

I en tenen per a tot 

i no n’abasten gens 

i encara en deuen 

a qui més estimen. 

Asíndeton 

 
 

Omissió de conjuncions entre 

dues paraules o oracions 

intencionadament. 
 

Veieren el mot anorreat, 

desfet, 

tancat, 
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blasmat, 

privat de l’aire l’envolta. 

Encavallament 

 

 

Ruptura de la unitat sintàctica quan 

el vers s’acaba i ha de continuar en 

el següent. Si conclou abans de les 

cinc primeres síl·labes del segon 

vers s’anomena abrupte; si no és 

així, suau. 

Una dona de molsuts  

Braços nus fins damunt colze  

Remena cossis on neden  

Olives en aigua caqui. 

 

 

Interrogació  retòrica 
 

Qüestió de la qual no se n'espera 

resposta i amb la qual es pretén 

afirmar alguna cosa. 
 

Alcem els ulls amunt 

com qui clama a tots els astres 

i la volta esdevé un immens 

interrogant. 

Hi som a temps encara? 

 

Repetició 
 

Ús seguit de paraules o grups de 

paraules en la mateixa oració o 

període. 
 

I la llum de la lluna, de la lluna, 

una blanca ferida semblava  

sobre els núvols de foc. 
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