
TIPOLOGIES POÈTIQUES 

ENCANTERI: Influència màgica. Sovint utilitzen la parla com a mitjà per aconseguir la màgia. 

Les paraules dels encanteris acostumen a estar agrupades en un conjunt de versos amb ritme. 

POEMA VISUAL: És una expressió artística bàsicament iconogràfica (estudi dels objectes i la 

manera de representar-los) i experimental que constitueix en si mateixa un gènere propi. Es 

pot situar a la frontera de la pintura, la fotografia, el disseny, l'escriptura, el simbolisme i inclús 

l'acció poètica, la música i el cartellisme. 

Joan Brossa 

 "L´idioma de la poesia visual és com l´esperanto. 

El llenguatge literari ha deixat de ser l´únic vehicle apte per a incloure continguts i formes 

poètics". 

ENDEVINALLA: Enigma que cal endevinar. Sovint s’expressa segons un ritme, normalment el 

del vers. 

CALIGRAMA: És un tipus de poema visual. És un text, de vegades només una frase o paraula, 

generalment poètic, en què s'utilitza la disposició de les paraules, la tipografia o la caŀligrafia 

per tal de representar el contingut del poema. Les paraules que componen el poema dibuixen 

o formen un personatge, un animal, un paisatge o qualsevol objecte imaginable.  

El poeta avantguardista francès Guillaume Apollinaire va ser un famós creador de caŀligrames, 

i els va posar de moda a principis del segle XX. 

Dins la literatura catalana, destaquen com a autors de caŀligrames Joan Salvat-Papasseit, 

especialment al seu primer llibre, Poemes en ondes hertzianes, Rafael Noguera i Oller, Josep 

Maria Junoy, Joaquim Folguera, Carles Sindreu i Joan Brossa. 

HAIKÚS: És una de les formes de poesia tradicional japonesa més esteses, es tracta d'una 

composició breu de 3 versos de 5, 7 i 5 mores. Normalment se substitueixen les mores per 

síl·labes quan es tradueixen a altres llengües. La seva poètica es basa en la sorpresa i el 

embadaliment que produeix al poeta la contemplació de la natura. Els autors de haiku reben el 

nom de haijin. 



La mora és una unitat de so usada en fonologia que determina el pes sil·làbic en 

algunes llengües; és la unitat superior al segment i inferior a la síl·laba, i és la unitat rítmica 

bàsica en japonès. 

A les llengües on el pes sil·làbic no és rellevant, el concepte de mora es confon amb el 

de síl·laba. 

ACRÒSTIC: Un acròstic és una composició poètica en què les lletres que ocupen determinats 

llocs (per exemple: les lletres inicials de cada vers) formen una paraula o frase. 

Pot haver-hi dues intencions darrere d'un acròstic: lúdica (fer un joc de paraules) o amagar un 

missatge secret dins el poema. En aquest sentit trobem acròstics a la poesia amorosa i a la 

Bíblia. 

Per exemple, un acròstic per a la paraula "farina" podria ser: 

Faig els pastissos 

Amb el blat 

Remenem bé 

I afegim sucre 

No hi ha res millor 

A menjar tots 

Falta el del mes de maig 

 

 

. 

 


