
P O E S I A  

Segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans defineix així la poesia: “Art 
del llenguatge que consisteix a expressar segons un ritme –normalment el del 
vers- un o diversos temes, una idea, un sentiment, etc., als quals cada poeta 
vol donar un valor propi i universal alhora.” 

 

Poden donar-nos més idees les visions que de la poesia podem trobar als 
textos dels poetes: 

“Poesia és l'art de la paraula, entenent per Art la Bellesa passada a través de 
l'home, i per Bellesa la revelació de l'essència per la forma. Forma vull dir 
l'empremta que en la matèria de les coses ha deixat el ritme creador.” 

Joan Maragall 
 
La poesia és joc, però també foc; recerca, però també gràcia; coneixença, però 
també transcendència. 

Carles Riba 
 
Entenc la poesia com la descripció, passant de moment en moment, de la vida 
moral, d'un home ordinari, com ho sóc jo. (...) Tot poema hauria de ser clar, 
sensat, lúcid i apassionat, és a dir, en una paraula, divertit. 

 Gabriel Ferrater 
 
Poesia: matar els hiverns. Sortir d'un bosc de ferro i miralls amb un ram de flors 
a la mà. 
Poesia: escriure lletres de neu a l'ala de l'oreneta. 

Agustí Bartra: 
 
La poesia és un ocell del cel 
que fa sovint volades a la terra, 
per vessar una gota de consol 
en el cor trist dels desterrats fills d'Eva. 

Jacint Verdaguer: 
 
¿La poesia? 
Cal cercar-la on tu saps ja 
que és, com la Gràcia 
o l'aigua pura i dura 
d'una font emboscada. 

Carles Riba: 
 
 



SISTEMES 
La poesia és 
un sistema de miralls 
giratoris, lliscant amb harmonia, 
desplaçant llums i ombres al provador: per què 
el vidre esmerilat? Com parlant --de conversa 
amb les tovalles i música suau-- jo et diria, estimada, 
que aquest reflex, o l'altre, és el poema. 

Pere Gimferrer: 
 
 

La wikipedia també ens ajuda a definir-la (http://ca.wikipedia.org/wiki/Poesia. 
Consultat el 27 de febrer de 2012): 

“En literatura, la poesia és l'art d'expressar, en paraules, el contingut espiritual 
propi,tradicionalment mitjançant mots disposats segons la mètrica. La poesia 
popular és la poesia creada per poble per expressar la seva identitat, amb unes 
vivències elementals, i permanents, en les que es reconeix com a tal poble. 
També es diu poesia d'una obra en vers. Hi podem distingir les obres escrites 
en vers; i el conjunt d'obres poètiques d'un poeta, o de diferents poetes, 
produïdes en una època, una llengua determinada, un gènere, etc. Es diu 
poesia del contingut formós, o de la forma bella d'una obra literària. 
Tradicionalment, es distingeixen tres gèneres poètics: l'èpic, el líric i el 
dramàtic. 

Sense especificitat temàtica, la poesia moderna es defineix per la seva 
capacitat de síntesi i d'associació. La seva principal eina és la metàfora, és a 
dir, l'expressió que conté implícita una comparació entre termes que 
naturalment se suggereixen uns als altres, o entre els que el poeta troba subtils 
afinitats. Alguns autors moderns han diferenciat metàfora d'imatge, paraules 
que la retòrica tradicional emparenta. Per aquests autors, la imatge és la 
construcció d'una nova realitat semàntica mitjançant significats que en conjunt 
suggereixen un sentit unívoc i alhora diferent i estrany. El recull de diferents 
poemes o poesies s'anomena poemari. El Dia Internacional de la Poesia és el 
21 de març.” 

 

 

R E C U R S O S  L I T E R A R I S  ( f i g u r e s  r e t ò r i q u e s )  

A continuació teniu una tria de figures literàries tal com apareixen definides a 
http://usuaris.tinet.cat/jta/retorica.html (consultat el 27 de febrer de 2012) 

AL·LEGORIA .- Expressió paral·lela d'idees reals, de sentit directe, i d'imatges, 
de sentit figurat, que es corresponen entre elles, i fan referència a una mateixa 
significació. Metàfora continuada. 



AL·LITERACIÓ .- Repetició d'un mateix so al llarg d'una composició. [Un ruc 
arrossega un carro]. 

ANÀFORA .- Repetició d'una o diverses paraules al començament d'una sèrie 
d'oracions per emfasitzar-les. 

ANTÍTESI .- Figura que consisteix a contraposar dues expressions que tenen 
significats contraris. 

ASÍNDETON .- Omissió de la conjunció de coordinació entre els diversos 
elements que podrien anar units per ella. 

COMPARACIÓ .- Figura que consisteix a relacionar dos fets o idees, en base a 
una semblança real o imaginària entre ells, amb la intenció de fer més 
comprensible el primer. 

EPÍTET .- Adjectiu que remarca una qualitat que és inherent al substantiu. 

EXCLAMACIÓ RETÒRICA .- Figura que consisteix a expressar amb certa 
vehemència l'alegria, la tristesa, el dolor, i, en general, els sentiments i les 
emocions. 

HIPÈRBATON .- Alteració de l'ordre lògic gramatical de les paraules o les 
frases. 

INTERROGACIÓ RETÒRICA .- Figura que consisteix a formular, emfàticament, 
una pregunta que no espera resposta, perquè se suposa òbvia. 

METÀFORA .- Identificació entre dos elements, inicialment, diferents, de 
manera que l'un substitueix efectivament l'altre en el context. és possible 
gràcies a una comparació implícita. 

METONÍMIA .- Figura que respon a la fórmula lògica Pars pro parte  (una part 
en lloc d'una altra part). Consisteix a designar una cosa amb el nom d'una altra 
amb la qual guarda una relació de: causa a efecte, continent a contingut, lloc de 
procedència a cosa que procedeix d'allí, símbol a cosa significada, etc. [Llegir 
Espriu = un llibre/poema d'Espriu; beure un priorat = un vi del priorat; respectar 
els cabells blancs = la gent gran]. 

ONOMATOPEIA .- Imitació lingüística de sons reals. 

PERSONIFICACIÓ .- Figura que consisteix a atribuir qualitats humanes a 
animals, plantes o éssers inanimats. Si l'element personificat parla, la figura 
retòrica l'anomenem prosopopeia. No obstant això, personificació i prosopopeia 
sovint són usades amb significació sinònima. 

POLISÍNDETON .- Repetició de les conjuncions de coordinació, amb la finalitat 
de remarcar algunes paraules o de donar més vivacitat al text. 



SINÈCDOQUE .- Figura que respon a la fórmula lògica Pars pro tot (una part 
en lloc de la totalitat), o “totum pro parte” (la totalitat en lloc d'una part"). 
Consisteix a designar una cosa amb el nom d'una altra amb la qual guarda una 
relació de: gènere per l'espècie, el singular pel plural, o viceversa. [bordava 
l'animal = el gos; el cavall és... = els cavalls]. 

SINESTÈSIA .- Figura que consisteix a associar dos elements, un de real i 
l'altre imaginari, provinents de dos camps sensorials diferents. [Un vi d'aroma 
d'àngel]. 

Altres definicions i propostes de classificació d’aquests recursos estilístics 
podeu trobar-les a: 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Recurs_literari 
http://www.infopoesia.net/pdf/Magisteri%20Teatre-imatges.pdf 
http://www.xtec.cat/~jroca124/figures.htm 
http://www.xtec.cat/~aribas4/llengua/ret%F2rics.htm 
http://usuaris.tinet.cat/jta/retorica.html 
http://es.scribd.com/doc/24653087/Figures-retoriques 
http://www.upf.edu/materials/fhuma/oller/generes/tema3/diagram/figures.htm 
 


