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FIGURES RETÒRIQUES 
 

Al·legoria. (Alegoría) 
Metàfora continuada. Successió d’imatges que expressen de manera simultània un 
sentit directe i un altre de figurat.  
 

Exemples:  

La Mort ve a passejar-se cada nit 
pel meu carrer, com un festejador, 
i fa una serenata més fina que el sentit: 
flautes d’angoixa i violins de por. 
Sento la seva passa 
que em glaça: 
Ara, subtil, s’acosta a un finestró. 
Cada nit mira una criatura mig erta, 
cada nit assenyala un brancal. 
A l’endemà hi ha una finestra oberta 
i mig clos un portal. 
Josep Carner  
(La mort comparada amb un festejador) 
 
 
Caído se le ha un Clavel 
Hoy a la Aurora del seno: 
¡Qué glorioso que está el heno, 
Porque ha caído sobre él! 
Luis de Góngora 
(El clavell és el Nen Jesús, l’aurora és la Verge Maria, el fenc és la Terra) 
 
 
Este mundo es el camino 
para el otro, que es morada 
sin pesar 
mas cumple tener buen tino 
para andar esta jornada 
sin errar. 
Partimos cuando nascemos 
andamos, mientras vivimos, y llegamos 
al tiempo que fenecemos 
así que cuando morimos 
descansamos. 
Jorge Manrique 
(La metàfora del camí s’estén a l’estrofa següent) 
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Al·literació. (Aliteración) 

Repetició d’un mateix so al llarg d’un vers, d’una estrofa o d’una composició.   
S’utilitza per qüestions estètiques o per donar suport al contingut semàntic. (Si es 
considera desagradable aquesta repetició s’anomena cacofonia, i si es considera 
agradable, eufonia). 
 
Exemples: 
Com feix de canyes cruixen trinxades ses arrels  
Jacint Verdaguer 

 
 En el silencio sólo se escuchaba  
un susurro de abejas que sonaba.  
Garcilaso de la Vega 
 

Anadiplosi.  (Anadiplosis) 
Repetició d’una o diverses paraules al final d’un vers i al començament del següent. 
 
Exemples: 
Comencen a dir-los mofes, 
Mofes els hi van tornant... 
O dures fletxes de mon fat rompudes, 
Rompudes per ferir més doloroses. 
Francesc Fontanella 
 

Nadie ama solamente un corazón: 
un corazón no sirve sin un cuerpo. 
J. M.ª Fonollosa 
 
La plaza tiene una torre, 
la torre tiene un balcón, 
el balcón tiene una dama, 
la dama una blanca flor. 
Antonio Machado 

 
 
Anàfora.  (Anáfora) 
Repetició d’un o diversos mots a principi de vers o oració. 
 
Exemples: 
Pi que ets conhort de postres passes 
en un pendís, nat travesser; 
pi que en el sot t’estiregasses, 

per veure el sol, com un xiprer; 
pi casolà vora una eixida 
que sents el cant dels reguerols; 

Josep Carner 
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mientras las ondas de la luz al beso 
palpitaban encendidas; 
mientras el sol las desgarradas nubes 
del fuego y oro vista; 

mientras el aire en su regazo lleve 
perfumes y armonías; 
mientras haya en el mundo primavera 
¡Habrá poesía! 

 Gustavo Adolfo Bécquer 

 

Antítesi. (Antítesis) 
Consisteix a oposar dos mots, pensaments, expressions, etc. que semblen, almenys 
d’entrada, contràries. 
 
Exemples: 
 
quan la tendra duresa de la sina  
m’endolceix la duresa de les mans  
Miquel Martí i Pol  
 
Un camí, quina cosa tan curta de dir 
i tan llarg de seguir. 
Josep Maria de Sagarra 

 
los niños van por el sol 
y las niñas por la luna 
José Agustín Goytisolo 

 

Apòstrofe.  (Apóstrofe) 
Interpel·lació que es fa directament i de manera intensa a algú altre, que pot ser un 
personatge absent o present, un element personificat, un concepte abstracte o 
imaginari i, fins i tot, el lector.  
 
Exemples: 
 
Abril, no et torbis! Pren volada 
Josep Carner 

¡Héroes de mayo, levantad las frentes! 
J. de Espronceda 

 

Asíndeton. (Asíndeton) 
Supressió de conjuncions. 
 
Exemples: 
Aquesta meva, pobra, 
bruta, trista, dissortada pàtria. 
 Salvador Espriu 
 

desmayarse, atreverse, estar furioso 
áspero, tierno, liberal, esquivo, 
alentado, mortal, difunto, vivo 
leal, traidor, cobarde y animoso 
Lope de Vega 

 
Comparació o símil. (Comparación o símil) 

Relació d’idees, coses, d’acord amb certa semblança entre si. Consisteix en establir 
una relació de semblança entre dos termes, un pres com a real (A) i l’altre com a 
irreal o imaginari (B). La relació entre els dos termes és expressada amb un nexe: 
com, talment, sembla... 
 
 
 

http://www.retoricas.com/2010/06/figuras-retoricas-en-becquer.html
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Exemples: 
Bullirà el mar, com la cassola en forn  
Ausiàs March  
 
El riure és com la claror del dia  
el plorar com  l’obscuritat de la nit . 
Anselm Turmeda 
 
unos cuerpos son como flores 
otros como puñales 
otros como cintas de agua 
pero todos, temprano o tarde 
serán quemaduras que en otro cuerpo se agranden 
convirtiendo por virtud del fuego a una piedra en un hombre 
Luis Cernuda 
 

Derivació. (Derivación) 

Utilització de paraules amb la mateixa arrel. Quan la paraula que es repeteix 
és un verb, s’anomena políptoton (políptoton). 
 
Exemples: 
Tinc por de les formigues 
formiguejant pel capciró de l’univers. 
Felícia Fuster 
 
temprano madrugó la madrugada 
Miguel Hernández 
 
Sí, te quiero, 
no es porque te lo digo: 
es porque me lo digo y me lo dicen. 
Pedro Salinas 
 

Dilogia. (Dilogía) 
Ús d’una paraula o locució que, dins d’una mateix enunciat, pren alhora dos sentits 
diversos. 
 
Exemples: 
Hay tres momentos graves en la vida de un hombre, 
a saber: 
(...) 
El cuarto es conocido; 
lo que pasa es que apenas tiene muebles. 
Ángel González 
 
Es amor fuerza tan fuerte 
que fuerza toda razón  
Jorge Manrique 
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El·lipsi. (Elipsis) 
 Supressió d’un mot o expressió cabdal a la frase (habitualment el verb). 
 
Exemples: 
La lògica dels anys és el meu seny.  
L'abstracta llum dels murs, la meva ètica.  
Joan Margarit  
 
Como un ángel te vas; como la oscura 
juventud del dolor; como una espada  
de amargura y de viento, derrotada 
por el hierro y la sed de ternura. 
Antonio Gamoneda 
 

Encavalcament. (Encabalgamiento) 

És el trencament sintàctic d’una oració quan el vers s’acaba i aquesta ha de 
continua en el següent. Ruptura entre el paral·lelisme sintàctic i el mètric. Es 
produeix quan la unitat sintàctica sobrepassa el vers. 
 
Exemples: 
Avui ha fet un dia gris, habituals  
diades de setembre s’han endut  
tots els últims colors de les vacances.  
Salvador Oliva  
 
A la vora de la mar. Tenia 
una casa, el meu somni. 
 Salvador Espriu 
 
Es el redondeamiento  
del esplendor: mediodía. 
Jorge Guillén 

 

Enumeració.  (Enumeración) 
Acumulació d’elements de la mateixa categoria sintàctica.  
 
Exemples: 
Luard, cos rebaixat, fortor d’esquer, 
peus seguidors de totes les tresqueres, 
cridaire, mentider i home de bé, 
Luard, el mariner! 
Josep M. de Sagarra  
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Però cal fixar primerament la volta, que serà 
pel carrer dels Corders, pel carrer de la Bomba, Rera-la 
Fleca, el carrer de l’Església i la Placeta. 
Salvador Espriu 
 

Cuando Roma es cloaca, 
mazmorra, calabozo, 
catacumba, cisterna, 
albañal, inmundicias, 
ventanas rotas, grietas, 
cornisas que se caen 
Rafael Alberti 
 

Epanadiplosi.  (Epanadiplosis) 
Repetició d’una mateixa paraula al principi i al final d’un vers. 
 
Exemples: 
Creix la seva fúria, i la tempesta creix. 
Pere Gimferrer 
 
Verde que te quiero verde. 
F. García Lorca 
 

Epífora. (Epífora) 
Repetició d’una mateixa paraula al final de dos o més versos. 
 
Exemples: 
 Tot torna; i és més trist, 
Com si fos cridat a judici. 
     Tan covard que és el cor 
Dins la presó del seu desfici, 
     I tu, fantasma trist, 
     Sotges que s’adormissi 
        Ton jutge, el cor! 
                  Carles Riba 
 
No digáis que la muerte huele a nada, 
que la ausencia de amor huele a nada, 
que la ausencia del aire, de la sombra huelen a nada.  
Vicente Aleixandre 
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Epímone.  (Epímone) 

Reiterar diverses vegades un mateix vers i, també, repetir de manera contínua una 
mateixa paraula per subratllar-ne el contingut, sense distribució fixa.  
 
Exemples: 
I la mort no es refreda, va passant 
al costat d’aquell fred 
que és tan fred i és el fred de la vida. 
Felícia Fuster 
 
Y estaban verdes, amarillos y de color dátil, de color 
de tierra seca, los insectos, 
ocultos, sepultos, fuera de los insectos y dentro de mi 
carne, dentro de los insectos y fuera de mi alma, 
disfrazados de insectos. 
Vicente Aleixandre 
 

Epítet.  (Epíteto) 
Adjectiu que remarca una qualitat inherent a la cosa expressada pel substantiu.  
 
Exemples: 
Cual queda el blanco lirio cuando pierde  
su dulce vida entre la hierba verde.  
Garcilaso 
 
La veig en fosca nit i en lluna clara  
Tomàs Aguiló  

 
Geminació (Geminación) 
Repetició de paraules o sintagmes iguals en contacte, generalment, a principi de 
vers.  
 
Exemples: 
Desig, desig, com una serp avances  
Salvador Oliva  
Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas 
Miguel Hernández 
 

Hipèrbaton. (Hipérbaton) 

Alteració de l’ordre lògic de les paraules o bé de les frases.  
 
Exemples: 
D’amor de cap a cap vinc amarat  
Vicent Andrés Estellés  
 
enfront, movien, entre la fina boira,  
els verds pollancres les fulles  
Blai Bonet  
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Del salón en el ángulo oscuro, 

de su dueña tal vez olvidada, 

silenciosa y cubierta de polvo, 

veíase el arpa. 

Gustavo Adolfo Bécquer 
 

 
Hipèrbole. (Hipérbole) 
Exageració evident que deforma la realitat per posar de relleu una idea. 
 
Exemples: 
Oh lilà de ma sang 
de tant desitjar-te 
se m’omplen les mans 
d’espines d’acàcia 
Agustí Bartra 
 
Tanto dolor se agrupa en mi costado, 
que por doler me duele hasta el aliento. 
Miguel Hernández 
 

Interrogació / Pregunta retòrica.  (Interrogación/Pregunta 
retórica) 
Pregunta que no espera cap resposta perquè se suposa òbvia i manté l’atenció del 
receptor. 
 
Exemples: 
On és l’espieta que l’amor ens priva? 
Joan Salvat-Papasseit 
 
¿Qué se hizo el rey don Juan? 
Los Infantes de Aragón, 
¿qué se hicieron? 
Jorge Manrique 
 

Ironia. (Ironía) 
Negació tàcita del que es diu literalment, de forma que gràcies al context o a 
l’entonació es fa entendre el contrari del que semblen expressar les paraules. El 
que diu és el contrari del que es vol dir. 
 
Exemples: 
La fàbrica resol tots els problemes  
llevat del de la mort, almenys per ara.  
Miquel Martí i Pol  
Siempre alguna mujer me llevó de la nariz 
(para no hacer mención de otros apéndices).  
Ángel González 
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Metàfora. (Metáfora) 
Comparació extrema en què se suprimeixen els comparatius i s’identifica, 
totalment o parcialment, un concepte amb un altre amb 
el qual manté una relació de semblança.  
 
 
Exemples: 
La pura neu del coll, 
Francesc Vicenç Garcia 
 
… i al fi serrellet de neu que ara neix i ara fina… 
Josep M de Sagarra 
 
La  mañana 
        —ese tigre 
de papel de periódico— 
ruge entre mis manos. 
Ángel González 
     

 
Metonímia. (Metonimia) 
Designació d’una cosa amb el nom d’una altra que hi té una relació de contigüitat 
lògica o física (continent per contingut, el tot per una part, l’efecte per la causa, la 
matèria per l’objecte, l’autor per l’obra). Quan se substitueix la part pel tot o el tot 
per la part s’anomena sinècdoque. Per simplificar-ho, és habitual utilitzar les dues 
paraules com a sinònimes. 
  

Exemples: 

Mi corazón tiene miedo 
de sentirse oscuro y solo 
de sí mismo prisionero. 
José Bergamín 
 
He donat el meu cor a una dona barata. 
Josep Palau i Fabre 

 
Oxímoron. (Oxímoron) 
Contradicció en el significat de dues paraules, generalment un nom i un adjectiu, de 
significat oposat. La diferència amb l’antítesi rau en el fet que, en aquesta figura, les 
expressions que es contraposen no es contradiuen entre si i, per tant, el discurs no 
pateix incoherències.  
 
Exemples: 
Com l’infant que ja sap que és petit 
i se’n val amb ingènua malícia 
Clementina Arderiu 
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una piedad mal nacida 
entre dulces escorpiones. 
Luis de Góngora 

 
Paradoxa. (Paradoja) 

Unió d’idees aparentment irreconciliables en un vers, estrofa o composició.  
Exemples: 
Vivim de mort, i no ens és grat;  
morim d’amor, i no s’hi pensa  
Carles Riba  
És quan dormo que hi veig clar. 
Josep-Vicenç Foix 
 

Paral·lelisme (Paralelismo) 

Repetició de la mateixa estructura sintàctica en versos o estrofes seguides. 
 
Exemples: 
No perdono a la muerte enamorada, 

no perdono a la vida desatenta, 

no perdono a la tierra ni a la nada.  

Miguel Hernández 

i com freguem els nassos 
i com bufem els dits 
Josep Carner 
Mon cor estima un arbre! Més vell que l’olivera, 
Més poderós que el roure, més vell que el taronger 
Miquel Costa i Llobera 
 
 

Paronomàsia. (Paronomasia) 
Joc de paraules amb dos o més mots que només es distingeixen en algun fonema o 
en què el mateix mot és usat amb dos significats diferents. 
 
Exemples: 
Las horas pasan, pesan lentamente 
Ángel González 
el mar, como un himen inmenso 
Blas de Otero 
I un poc de sol  
I un poc de sal. I un poc de cel.  
Pere Quart  

Per mal argent; cruel, urgent  
Jaume Roig 
Privats de sol i son  
Salvador Espriu 
Balla damunt la palla 
Josep-Vicenç Foix 
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Personificació. (Personificación)  

Atribució de qualitats humanes a animals, plantes o éssers inanimats. 
 
 
Exemples: 
El vent juga amb el molí  
i amb la rosa desclosa  
Bartomeu Rosselló-Pòrcel  
 
La gent del pla diu que a posta  
de sol el vent s’agenolla.  
Blai Bonet  
 
Donde habite el olvido 
allí estará mi tumba  
Gustavo Adolfo Bécquer 
 
Enmudecen los astros y los frutos. 
Gerardo Diego 
 
 

Polisíndeton. (Polisíndeton) 
Repetició de les conjuncions de coordinació, amb la finalitat de remarcar certes 
paraules o donar més dinamisme al text. 
 
Exemples: 
O aquella amor consirosa i plaent 
de tot quant fuig, o que passa, o que vola, 
boira del cim o fontana d’argent! 
Maria Antònia Salvà 
 

Y los dejó y cayó en despeñadero  

el carro y el caballo y caballero 

Fernando de Herrera 
 
 

Quiasme. (Quiasmo)  
Estructuració creuada de dos mots o sintagmes conceptualment propers, de 
manera que els segons tinguin un ordre invers respecte dels primers.  
 
Exemples: 
qui és pobre de cabals i de projectes ric  
Guerau de Liost  
Busco en la petitesa infinitud  
com en la infinitud la petitesa  
Joan Brossa  
Quema el sol, el aire abrasa  

  

Por lejos que se esté si digo: “tú”, 
si dices:”tú”, se pasa invariablemente, 
de mí  a ti, de ti a mí. 
Pedro Salinas 
 

Manuel Machado 
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Símbol. (Símbolo) 
Representació d’un concepte per un altre que el recorda per analogia. 
 
Exemples: 
i adoro, tan devot, 
tot allò que no sigui 
 la vella de la dalla 
ni el plor dels escaldats 
Miquel Desclot 
 
 

Sinestèsia. (Sinestesia) 
Figura semblant a la metàfora, que consisteix a associar dos elements que 
provenen de camps sensorials diferents.  
 
Exemples: 
Sense enyor 
se’ns va morint la llum, que era color 
de mel, i ara és color d’olor de poma. 

Gabriel Ferrater  

Yo quiero que me enseñen un llanto como un río 
que tenga dulces nieblas y profundas orillas 
 
Federico García Lorca 


