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Soleicismes: sil·lepsi
● Concordança gramatical = principi gramatical que demana que 

diferents parts de la frase «estiguin coordinades» en gènere, 
numero, etc.

● Ex: nom + qualificadors
– La taula blau
– La taula blaves

● Sil·lepsi: quan en una paraula número i significat no concideixen
– Ex: colla és singular però significa un conjunt de persones (plural)



  

Soleicismes: sil·lepsi
● Si hi ha silepsi: què preval en la concordança?

– La colla va menjar calçots?
– La colla van menjar calçots?

● Regla general: preval el número gramatical
– La colla va menjar calçots

● Excepte quan hi ha matisos de significat diferents
– La gent diem prou!
– La gent diu que fuma herba



  

Soleicismes: Anacolut
● Anacolut = frase trencada on la primera part no 

s’avé amb la segona
– La televisió a part de distreure’ns, la seva funció 

hauria de ser també educativa
– La televisió a part de distreure’ns hauria de ser 

també educativa



  

Soleicismes: Anantapòdoton
● Tipus d’anacolut. Quan en una frase només s’exposa una part de dues 

que hauria d’haver-hi
– El sistema permet millorar, d’una part, el soroll del vehicle i l’alt risc d’accidents.
– Per altra banda, una opció que s’ha aplicat a la Xina...

● Construccions corrents
– D’una part ... de l’altra
– En primer lloc ... en segon lloc
– Per uns ... per uns altres
– D’una banda ... de l’altra



  

Soleicismes: Zeugma
● Zeugma = adj/verbs que concorden amb un mot i amb un 

altre llunyà
– La mare escombra la sala, i el pare el menjador

● És facil embolicar-se
– El més lamentable és que passin els dies, les setmanes i el 

cotxe, davant de la passivitat de tothom, continui allà...
– L’àpat de la boda havia de satisfer econòmicament els nuvis i el 

paladar dels convidats



  

Amfibiologia
● Frase construida de forma que és ambigua

– L’esportista va declarar que havia ingerit 
substàncies prohibides repetidament



  

Cacofonia
● Reiteració de lletres o síl·labes que produeixen 

un so desagradable
– (...)ajudar mestres i alumnes a trobar utilitat, 

satisfacció o, fins i tot, diversió, en la tasca de 
correcció.



  

Tics personals
● Elements i construccions que reiterem de 

manera inconscient.
– Repeticions de paraules/expressions
– Abús d’una mateixa estructura sintàctica

● Subordinades
● Molts adj/adv
● Frases comparatives



  

Tics personals
– Estructures calcades en frases/paràgrafs

● Paràgrafs que comencen igual
● Abús dels marcadors textuals

– Costums personals en la puntuació
● Excés d’incisos
● Ús freqüent de ‘:’ o de ‘;’



  

Exercici: Caça soleicismes
● Cerqueu errors gramaticals a la premsa digital
● L’error menys freqüent 10 punts, els següent 

menys freqüent 9 punts, ...
● Qui serà el guanyador?
● 15 minuts!!


