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Gramàtiques:
• Gramática catalana, 2 vol., Gredos, 1962. 
• Gramàtica de la llengua catalana: Descriptiva, 

normativa, diatòpica, diastràtica, Enc. Cat., 1994.
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Articles específics de morfologia:
• “Los demostrativos y los verbos de movimiento en 

iberorrománico”, 1952.
• “Un cas de confusió de sufixos: -ITZAR /-ITAR en català”, 

1988. 
• “Els ‘nomina actionis’ dins el Diccionari general de 

Pompeu Fabra. Situació i suggeriments”, 1991. 

Treballs de Badia que prendrem com a referència:



Articles de fonologia amb aspectes morfofonològics
rellevants per a la morfologia:

• “Predominio de las vocales abiertas /ɛ/ y /ɔ/ en el 
catalán de Barcelona”, 1968. 

• “Les vocal tòniques e i o en el català de Barcelona. Assaig 
d’anàlisi fonològica de la situació actual”, 1970. 

• “Phonétique et phonologie catalanes”, 1973. 
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GCC (2002) GHC
(1951)

GC
(1962)

PPC
(1973)

GLC
(1994)

M1   (Mascaró)
M2   (Clua) √
M3   (Colomina) √ √
M4   (Perea) √ √ √
M5   (Wheeler) √
M6   (Cabré) √
M7   (Gràcia) √
M8   (Lorente) √
M9   (Cabré Monné) √
M10 (Bonet) √
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Taula 1. Referències a Badia als cap. de Morf. de la GCC (2002)
GHC (1951) = Gramática histórica catalana
GC   (1962)  = Gramática catalana, 2 vol.
PPC (1973) = “Phonétique et phonologie catalanes”
GLC (1994) = Gramàtica de la llengua catalana
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Taula 2. Referències a Badia en manuals de morfologia i 
lexicologia catalanes

GC (1962) GLC (1994)
CR   (1985) √
Ma  (1986) √
C     (1994) √
PST (2004) √ √

CR  (1985) = Cabré & Rigau: Lexicologia i semàntica
Ma (1986) = Mascaró: Morfologia
C     (1994)  = Cabré: A l’entorn de la paraula, 2 vol.
PST (2004) = Pérez Saldanya, Sifre & Todolí:  Morfologia catalana



1. Concepte d’irregularitat verbal (M4)
2. Relació flexiva entre les persones verbals 3 i 6 (M4)
3. Frontera entre derivació i composició, i el lloc de la 

prefixació (M6, M7, CR, MST)
4. Habilitació, infixació  i parasíntesi (M6, CR, Ma)
5. Composició pròpia (el·líptics o sintètics) vs. 

juxtaposició (o de formació sintagmàtica) (M7)
6. Locucions (M8)
7. Manlleus i cultismes (M9)
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Aspectes generals pels quals s’esmenta Badia
en les obres anteriors:



1. Llista d’adjectius invariables quant a gènere (M2)
2. Noms que poden ser usats com a masc. i fem. (M2)
3. Flexió dels determinants, quantitatius i pronoms 

personals forts i febles (M3)
4. Subclasses de la II conjugació (M4)
5. Llista de verbs de la III conjugació sense eix (M4)
6. Relació entre verbs II conjugació -er, amb e oberta a 

infinitiu i gerundi (M5)
7. Llista de sufixos (Ma)
8. Combinacions de pronoms febles (M10)
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Aspectes específics del català pels quals
s’esmenta Badia en les obres anteriors:



1. Llista d’adjectius invariables quant a gènere (M2)
2. Noms que poden ser usats com a masc. i fem. (M2)
3. Flexió dels determinants, quantitatius i pronoms 

personals forts i febles (M3)
4. Subclasses de la II conjugació (M4)
5. Llista de verbs de la III conjugació sense eix (M4)
6. Relació entre verbs II conjugació -er, amb e oberta a 

infinitiu i gerundi (M5)
7. Llista de sufixos (Ma)
8. Combinacions de pronoms febles (M10)
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Aspectes específics del català pels quals s’esmenta
Badia singularment en les obres anteriors:



Guió

1. Flexió nominal 
2. Flexió verbal
3. Cliticització
4. Derivació
5. Composició
6. Manlleus i cultismes
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• GLC (1994: 430): “Recordem que el mateix Maragall escrivia
mar escumejanta. No sembla, doncs, que hàgim de proscriure,
almenys en certs registres, femenins del tipus N3: amarganta,
N3 bullenta, N3 coenta, N3 lluenta, N3 picanta.”

• GIEC: 172: “tot i que no han assolit tanta expansió, no són
estranys en els registres informals (amarganta, bullenta,
coenta, lluenta), en atenció al fet que gaudeixen d’una certa
tradició.”

[Alguns adjectius com coent, gegant, lluent i pudent són
acceptats com a variables al DNV (vg. GNV: 119).]

AFEGIM: Forma femenina dels adjectius, en principi
invariables, que acaben en -ant i -ent (ja a GHC 1951):
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Gènere en els substantius i adjectius



• Fabra (1918: 37): “en el llenguatge familiar”

• Fabra (1956: 23): Les considera “vulgars”.

Conclusió: Badia és més tolerant que Fabra; 
la GIEC n’és més que Badia, i 
l’AVL n’és encara més que l’IEC.
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Nombre en els substantius i adjectius

• GLC (1994: 415): “Els ritmes no són els mateixos d’una paraula
a l’altra [el parlant] dubta entre [...] sorda i sonora i entre [...]
africada i fricativa. [...] Cal esperar. Mentrestant, i tot
recomanant l’ús del plural -s a la llengua dels registres més
elevats (N1), sóc del parer que s’ha d’admetre el so de
transició o i restar a l’expectativa respecte a les peculiaritats
de la consonant que l’introdueix.”
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AFEGIM: Sobre el plural -s o -os de les formes en -ig:

• GIEC: 179: “Les formes amb la vocal o són les més generals en
l’actualitat, però les formes tradicionals sense aquesta vocal
encara mantenen una certa vitalitat en parlars baleàrics i en
menor mesura valencians, i són habituals en la llengua escrita
més formal.”
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Conclusió: Badia és més flexible que no pas la GIEC
quant a l’alternança fricativa/africada:

A la GLC (1994: 415), s’esmenten les formes
passetjos i ratjos (amb africada) com a plurals
corrents (N2) vs.

les formes ensordides *passetxos, *ratxos, que
Badia rebutja completament.



Flexió verbal

• M4 (2002: 590): “Roca-Pons (1976: 241) declara que el
concepte d’irregularitat és convencional i que la seva
delimitació depèn de la perspectiva que s’adopti i de la seva
utilitat en l’estudi que es desenvolupa. A la mateixa conclusió
arriba Badia (1994: 542 i 544), que addueix que la frontera
que s’estableix entre aquestes dues nocions –regularitat i
irregularitat—no pot ser tan estricta, en especial pel que fa
als verbs de la classe II, a causa de la intervenció de
motivacions històriques, etimològiques i ortogràfiques.”

1.   Concepte d’irregularitat verbal (M4)

14

• GIEC: 251: “La irregularitat és una qüestió de grau”



Flexió verbal

• GLC (1994), segmentació per morfemes (abans: Roca-
Pons, Wheeler, Mascaró, Viaplana...; després: GCC, PST,
GIEC...):

Radical + V. temàtica + Mode-Temps-Aspecte + Pers-Nombre
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vs.

• GC (1962), Fabra, Marvà, Moll...:

Radical + Terminació



Flexió verbal

• M4 (2002: 609): “Badia (1973) estableix un paral·lelisme entre
les dues terceres persones —del singular i del plural— del
present d’indicatiu”
I: cant+a/cant+e+n vs. II: perd/perd+e+n, tem/tem+e+n,

III: dorm/dorm+e+n, sev+eix/serv+eix+e+n

2.   Relació flexiva entre les pers. 3 i 6 (M4)
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• La relació formal entre les persones 3 i 6 s’esmenta
explícitament a la GLC (1994: 550-551), i la recullen altres
obres, com PST (2004): 177-179 o la GIEC: 232-233.

• Per al català, la documento a Ferrater (1970): “Les formes del
verb”.



• GLC (1994: 550): “Només podem presentar un morfema de
nombre dins la conjugació catalana: la -n de la pers.6 [...]
per mitjà del morfema -n (que, com veurem, també ho és
ensems de persona), la pers.3 (singular) es converteix en la
pers.6 (plural). Ara bé la incorporació del morfema de plural
no sempre és tan fàcil com sembla”
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• Ferrater (1970: 38): “A tots els temps de tots els verbs, la
tercera persona del plural és en principi igual a la del singular,
amb l’afegit d’una -n. Però calen certs ajustaments. [...] quan
el singular acaba en consonant, la introducció d’una vocal de
suport (o «anaptíctica»), que pot ésser e (parteix/parteixen)
o i (portés/portessin).”
vs.

• GLC (1994: 551): e de parteixen és eufònica
i de portessin és morfema de temps
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Per què és important la relació entre les persones 3 i
6 en el present d’indicatiu?

• GLC (1994: 551): “La pers.3 manca de vocal
desinencial al present d’indicatiu (conj.II: 3-perd i III:
3-sent); aleshores, davant la incapacitat de
pronunciar *perd’n o *sent’n, apareix una
articulació eufònica de transició (e) que fa possible
d’aplicar la marca”
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GLC
(1994)

GCC
(2002) 

GIEC
(2016)

R-P
(1963-
1968)

Via
(1984, 
1986)

Ma
(1986)

PST
(2004)

I.   cant+e+s, 
cant+a

temps temps VT
(temps)

VT +
temps

temps temps temps 
(VT)

I. cant+e+n temps temps VT
(temps)

temps suport temps temps 
(VT)

II. tem+e+n
perd+e+n

suport temps suport temps suport temps suport

III. dorm+e+n
serv+eix+e+n

suport temps suport temps suport temps suport

III. serv+eix+e+s suport suport suport VT suport suport suport

I-III. cant+o... temps temps persona
temps + 
persona

persona temps persona

R-P = Roca-Pons, Josep (1963-1968): “Morfologia verbal catalana”
Via = Viaplana, Joaquim (1984): “La flexió verbal regular del valencià” 

--- (1986): “Morfologia flexiva i flexió verbal catalana”

Taula 3. Anàlisi de les a/e i -o al present d’indicatiu



Flexió verbal

• M4 (2002: 589): “Tradicionalment, aquesta conjugació (Badia
1962: §152) aplega verbs l’infinitiu dels quals termina en: a) -
er (amb e tònica [...], i amb e àtona [...]); b) -re (amb e àtona
[...]), i c) -r (en verbs com dir o dur).”

• GLC (1994: 150): “Precisem les subclasses de la conjugació II:
a) IIa. Amb terminació àtona -re (model: perdre);
b) IIb. Amb terminació àtona -er (model: témer);
c) IIc. Amb terminació tònica -er (model: poder);
d) IId. Acabats en -r (fer, dir, dur)”.

• GC (1962: 278, n. 7): “si a un profano le puede parecer que fer
tiene una desinencia en -er, la historia de la palabra (facere >
fac’re > faire > fer) demuestra que la e no es desinencial”.

3.   Subclasses en què es divideix la conj. II (M4)
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Flexió verbal

• GLC (1994: 150-151): “La conjugació III es descompon en dues
subclasses.
a) La IIIa, que consta dels verbs que algú ha anomenat ‘purs’ [...].

Model: sentir.
b)La IIIb, constituïda pels verbs que intercalen l’increment llatí -sco-,

que en aquella llengua tenia valor incoatiu [...]. Avui aquest
element morfològic manca de significat, però és part essencial de
la subclasse [...].”

• Fabra (1918: § 92): “Un curt nombre de verbs de la tercera
conjugació [...] no prenen l’increment eix.” (§ 92)

• Fabra (1956: § 50, §55): IIIa (eix) i IIIb

AFEGIM: Terminologia per a les subclasses de la conj. III
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• GC (1962: 279): “[...] dividida en dos grandes grupos: la mayor
parte de sus verbos toman el llamado sufijo incoativo -eix- en
los presentes (verbos incoativos), frente a los demás verbos en
-ir, que no lo toman (verbos puros)”

• Marvà, Moll... també parlen de conjugació pura i conjugació
incoativa.
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• GIEC: 226: conjugació I (cantar); II (batre, témer, voler, dir), i IIIa
o pura (dormir) i IIIb o incoativa (servir)

• GIEC: 227 encara que reconeix que etimològic, continua parlant
de “increment incoatiu”, “conjugació incoativa” o “verb
incoatiu”.

• GLC (1994: 589): [acudir es conjuga com pudir] “quan és emprat 
com a verb pur”.
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AFEGIM: L’article definit com a morfema de flexió:

• GLC (1994: 441): “en rigor, l’article és un categoritzador del
substantiu. [...] no es tracta sinó d’un morfema flexiu del
substantiu, d’una categoria semblant a la dels morfemes
indicadors de gènere i nombre.”

Flexió dels altres elements nominals



GLC (1994), part de Morfosintaxi GCC (2002), vol. Sintaxi GIEC (2016), cap. Sintaxi
CICLE article (morfema flexiu) DETERMINANTS article definit DETERMINANTS article definit
NOMINAL article indefinit (un)
CICLE demostratius (inclou això) ◊ demostratius * demostratius (inclou això)*
REFERENCIAL possessius (àtons i tònics) ◊ possessius àtons possessius àtons

PRONOMS possessius tònics * PRONOMS possessius tònics *
pron. personals (inclou ho/
hi/ en)

pron. personals (inclou ho) 
(vol. Morfologia M10)

pron. personals i febles 
ho/hi/en (cap. Morfologia)

altres (qui, què, on , hi, en, 
això...)

A cap. oracions int. i excl.: 
pronoms qui, què

interrogatius (inclou 
exclamatius) (qui, què, on; 
quin...) ◊

LA

QUANTIFICACIÓ

(QUANTIFICADO

RS NOMINALS)

interrogatius i exclamatius 
(qui, què, quin...) *

A cap. oracions int. i excl.: 
interrogatius i exclamatius 
nominals quin * i 
adverbials on

CICLE el nom dels nombres ◊ numerals (ambdós...) * QUANTIFICA- numerals *
NUMERAL quantificadors ◊ quantitatius (tot [+SN]...) * DORS quantitatius *

indefinits (un, ambdós, tot, 
tothom...) ◊

indefinits (un, tot, 
tothom...) *

NOMINALS indefinits (pr. un...) *

quantificadors universals 
(ambdós, tot, tothom...)

◊ determinatius adjunts (trad. adj.) i 
determinatius independents (trad. pron.) * amb nucli el·líptic o sense * amb nom explícit o sense
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Taula 4. Agrupació dels determinants, pronoms i quantificadors



Flexió dels altres elements nominals

• Badia (1952: 11): “como en galorrománico, o, mejor dicho,
como la mayoría de los romances. [...] en catalán todas se
reducen siempre [...] a dos términos [...]. A pesar de todo, los
tratadistas de filologia y gramática catalana moderna siguen
estableciendo que en catalán existen tres términos de
demostración. [...] aplicadas a la lengua moderna, un valor
claramente ficticio”.

• Badia (1952: 7): “consideramos poco viable el
restablecimiento del segundo demostrativo que han
intentado los gramáticos.”

AFEGIM: aquest/aqueix (Badia 1952)
“Los demostrativos y los verbos de movimiento en iberorrománico”
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• GL (1962: 216): “la gramática normativa, al preceptuar el
mantenimiento del segundo término de la demostración, se decidió
por una posición de éxito difícil”

• GLC (1994: §222.2.1) Els demostratius i la dixi: “Cal reconèixer
que, llevat del valencià, la distinció dels tres termes no solament no
es fa en el N2 i N3, sinó que també manca habitualment en el N1.
La mateixa llengua literària no fa diferència [...]. Només trobem l’ús
discriminat [...] en epistolaris o textos semblants, escrits per
voluntat i no amb espontaneïtat. [...] avui constatem una certa
tendència a distingir [...] en el llenguatge administratiu (tampoc no
espontània, sinó dirigida).” (p. 500)
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• GIEC: 601: “La llengua antiga, en canvi, disposava d’un sistema
ternari, que s’ha mantingut en els parlars valencians, de la Franja i
en eivissenc.”



Flexió dels altres elements nominals
AFEGIM: Formes flectives alternatives
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GLC (1994) GIEC  (2016)

bastant - bastanta

“s’ha anat forjant en el llenguatge corrent (N2, 
N3) [...]. Per respecte al passat i a la normativa 
establerta, no deixaré de recomanar que en el N1 
hom redueixi la seva flexió al nombre [...]. Al 
mateix temps, però,  penso que no hem de 
reprovar-ne les formes femenines” (p. 521-522)

“El quantificador bastant era 
inicialment invariable en gènere [..], 
ús que modernament perviu en els 
registres formals al costat de l’ús 
variable [...].” (p. 639)

dos - dues “limitat al N3” (p. 514)
“en els registres formals és 
preferible mantenir la variació de 
gènere.” (p. 627)

forces, masses, prous
“1) recomano l’ús invariable [...] al N1, per 
respecte a la tradició i a la normativa, i 2) i en 
considero acceptable la flexió de plural als altres 
nivells [...] (N2, N3)” (p. 523)

“Són formes que no transcendeixen 
als registres formals.” (p. 639)

prouta/proutes
“Amb això arribem al límit, de manera que la 
flexió de gènere de prou (*prouta, *proutes) ha 
d’ésser rebutjada sense concessions [...]” (p. 523)

“formes que no resulten adequades 
més enllà dels registres informals.” 
(p. 639)

Taula 5. Flexió d’alguns indefinits i quantificadors
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Taula 6. Nivells d’ús d’alguns indefinits i quantificadors

GLC (1994) DIEC (2016)

altri
N1 també “quan és regim 
d’una preposició” (p. 537)

Fora de d’altri i per a altri, 
“en un registre molt formal 
és possible trobar-lo fent 
altres funcions” (p. 656)

mant/manta/
mants/mantes

N1 (p. 530) “arcaic” (p. 639)

ambdós/ambdues
N1; “N2, N3: tots dos, 
totes dues” (p. 530)

[No es diu res de nivells]

sengles N1 (p. 532) [No es diu res de nivells]

quelcom
N1, N2; (i N3 *algo)” (p. 
531)

“pròpia de registres molt 
formals” (p. 649)



Pronoms febles

• M10 (2002: 943): “Com constaten Badia (1962: §118) i Mascaró
(1986: 139), aquesta combinació [n’ho] només pot aparèixer quan el
pronom feble en és inherent, com és el cas en el verb endur-se’n (o
dur-se’n), que conté dos pronoms febles inherents [...]” [endur-se-
n’ho]

Combinacions de pronoms: n’ho, *en en, li hi (M10)
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• M10 (2002: 947): “La combinació *en en o *en n’ apareix
comentada, entre altres a Badia (1962: 111), Fabra (1912: 191; 1956:
73), Salvador (1951: 165) o Solà (1973: 55). [...] Badia (1962) i Solà
(1973) esmenten solucions del tipus En vaig treure dues [de Vaig
treure dues fotografies del calaix], en què hi ha un sol pronom feble
en.”



• M10 (2002: 949): “En la llengua escrita aquesta combinació [li hi]
es realitza amb els dos pronoms febles: posa-li-hi cent pessetes
[de Posa-li cent pessetes a la guardiola] (vg., p. ex., Badia 1962:
144, Marvà 1932: 200-201, Ruaix 1985: 83). Segons Fabra (1913-
1914: I, 14) aquesta combinació de pronoms admet les
pronúncies [lij] i [li]. Segons Solà (1973:49) aquesta combinació
es pronuncia normalment [li]”
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GIEC (2016) FORMES SIMPLES EXEMPLES GLC (1994)

“Cap d’aquestes formes  
no transcendeix més 
enllà dels registres 
informals” (p. 211)

enclisi: ze per nos/vos
amb imp. 

trobem-ze, trobeu-ze “per desgast fonètic”

“Formes 
defectuoses”

(p. 469)

enclisi: ze en altres 
contextos:

[ze] “es propaga sovint a d’altres 
pronoms o els deforma per analogia”

inf. tònic (-r) # lze fe’lze Ex. fe’lze ( analogia dial. fe’ls) 
inf. tònic (-r) # nze, 

wze
fe’nze, fe’wze

“en alguns parlars ho es 
pronuncia amb una e” 
(p. 199)

ho amb vocal al davant hew saps
“llenguatge vulgar de per tot arreu, 
sense excloure’n el mateix barceloní 
(N3)” 

hi amb vocal al davant hej ha 
“Aquesta forma de 
datiu plural no s’empra 
en els registres 
formals” (p. 194)

elzi per els (dat.) elzi compra roba “ser-hi condescendents” (N2, N3)
“Vicis i 

defectes”
(p. 471)

“per les solucions 
formals respectives” (p. 
217)

enclisi amb inf. àtons coneixe’m

“per les solucions 
respectives més 
formals” (p. 217)

enclisi amb imp. 
velaritzats i -s

digue’m

“per les solucions més 
generals en registres 
formals” (p. 218)

enclisi amb imp. amb 
vocal final 

ajupe’t
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Taula 7. Un sol pronom
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Taula 8. Combinacions de pronoms (1)

GIEC (2016) COMBINACIONS EXEMPLES GLC (1994)
“combinació poc usual [...] no 
[presenta] la variant lo’n darrere 
el verb” (p. 215)

enclisi: lo’n per l’en treu-lo’n
“el grup lo’n (paral·lel a la’n), que havia 
estat prou emprat, avui és inusitat” (p. 
484)

proclisi vos el/l’ per us el/l’ vos el portaré “admissible vos al costat de us” (p. 484)

Tots els altres a “Vicis i defectes” (p. 
488-493)

En gral., “pròpies del N3 (i també del 
N2, sobretot en la modalitat parlada)” 

(p. 488)
“en els registres formals és 
preferible mantenir la vocal” (p. 
204)

l’hi per la hi
l’hi duc
(la carta al pare)

“és preferible la forma plena a l’elidida” 
(p. 484)

“oralment es resol simplement 
en [li]” (p. 212)

l’hi per li hi
l’hi duc el paquet
(al pare al despatx)

“les dues combinacions són 
acceptables, però en els 
registres formals és més 
habitual l’ús de les 
combinacions amb li.”

Però a lletra petita ref. a 
li’n/n’hi: “en la resta de casos 
[li’n no lexicalitzats] totes dues 
possibilitats es poden usar 
indistintament” (p. 212)

l’hi per li ho
l’hi duc 
(això al pare)

“no és tolerable” (p. 484)

n’hi per li’n
n’hi demanaré 
(llicències al conductor)

“sembla que haurien de quedar 
reduïdes al N3” (p. 492)



33

Taula 8. Combinacions de pronoms (i 2)

GIEC (2016) COMBINACIONS EXEMPLES GLC (1994)
“no són adequades en els 
registres formals” (p. 213)

els hi per 
els el/la/els/les/ho

els hi duc
*elzi “pràctica gairebé universal en el 
llenguatge oral dels N2 i N3” (p. 489)

Només els n’hi: “no són 
adequades en els registres 
formals” (p. 213)

els hi / els (e)n’hi  per 
els en

els hi / els (e)n’hi duc
(paquets als pares)

els hi i els en hi (“més freqüent”, p. 490): 
“llenguatge oral de N2 i N3” (p. 489-491)

“Cap d’aquestes formes  no 
transcendeix més enllà dels 
registres informals” (p. 211)

enclisi: ze per 
Imp.#nos/vos+clític

anem’s-en, aneu’s-en
llegim’s-el, mireu’s-el
poseu’s-ho

Només nos/vos en: “tolerable [...] N3” (p. 484)

“no transcendeixen a 
l’escriptura i s’eviten en els 
registres formals” (p. 205)

proclisi: clític e clític ens e la fet estimar
“Aquesta intercalació de la vocal de transició 
és ben acceptable als N2 i N3” (p. 493)

Conclusió: La GIEC i Badia són, en general, tolerants amb
determinades formes orals de registres informals (com ara els hi
per els el/la/els/les); però no amb d’altres (com *els hi per els
dat.). Ara bé, la GIEC es mostra encara més consentent que
Badia (hew per ho, l’hi per li ho i n’hi per li’n).



Formació de mots

• M6 (2002: 734): “Una de les fronteres borroses de delimitació
és la que separa els processos de derivació i els de composició.
Com diu Badia (1962: § 350), «[...] Más discutible es la
diferencia entre la composición y el uso de prefijos [...]; y, de
hecho, son muchos los tratadistas de gramàtica que consideran
la prefijación ya como perteneciente a la composición. Pero
nosotros no lo hemos hecho así, tanto porque los prefijos, en
su calidad de tales, no siempre coinciden con las preposiciones
o adverbios, como por el evidente paralelismo que ofrecen, así,
prefijos y sufijos».”

1.  Prefixació  (M6, M7, CR, Ma, PST)
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Formació de mots

• M6 (2002: 765): “Per a Badia (1962: § 309), la derivació zero,
que anomena habilitació, consisteix en un procés semàntic, i no
morfològic, que consisteix en el fet que un mot que té un
significat i pertany a una categoria gramatical passa a posseir
un altre significat canviant de categoria, i això sense cap canvi
de forma. Dins d’aquest procés Badia inclou les lexicalitzacions
de formes gramaticals d’un lexema (berenar, sopar, bullit,
brodat, usats com a noms), usos sintàctics (ús d’un adjectiu
com un adverbi: parlar fort), i fins i tot els anomenats mots
postverbals (ajudar – ajut, dubtar – dubte).”

2.  Habilitació (M6, CR, Ma)
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Formació de mots

• CR (1985: 133, n. 78): “Badia (1962) i Marvà (1937) tracten
com a parasintètics verbs com agenollar o embrutar, tot
considerant la terminació flexiva com a sufix . [...];”

• Ma (1986: 31): “Tots els casos de parasíntesi fan referència a
elements verbals (els exemples nominals de Badia (1962,
395-398) són tots deverbals), i la gran majoria consten de
prefix, arrel i vocal temàtica. Són doncs casos de prefixació i
derivació zero.”

3.  Parasíntesi (M6, CR, Ma)
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• Ferrater (1970: 55-56): “Badia [...] cau en la curiosa
inconseqüència d’ajuntar els compostos amb els
«parasintètics»”



GC (1962) Fabra (1956) GCC (2002) GIEC (2016)
Habilitació (canvi semàntic i 

gramatical, sense 
canvi de forma)

§310 blau (n); 
menjar, fet, el jo (n); 
estret (adj); 
clar (adv.); 
silenci! (interj)

§142 blau (n)
§145 menjar (n) 
§149 estret (adj)

§6.4 Usos sintàctics: 
clar (adv)

§10.4 Conversió : blau 
(n), clar (adv)

§6.4 Lexicalització: 
blau, menjar, fet, 
estret

§10.4 Lexicalització: 
menjar, fet, estret

§31.3.2 Gramatica-
lització: silenci!

§34.7 Gramatica-
lització: silenci!

Derivació 
impròpia, 
però a cap. 
Habilitació

Noms postverbals 
(< arrel verbal)

§§309, 311 bull < 
bullir; minva < minvar; 
xiscle < xisclar

§145 noms postverbals §6.4 Derivació zero §10.4 Conversió

Derivació Sufixos ... ... ... ...
§337 fix > fix-ar 
(sufix -ar)

§150 verbs derivats de 
N i Adj (no sufix -ar)

§6.4 Derivació zero §10.4 Conversió

§338 feina > fein-ejar 
(sufix -ejar)

§150 feina > fein-ejar
(el. formatiu intercalat)

§6.2 fein-ej(ar)
(sufix -ej)

§10.2.3.1 fein-ej(ar)
(sufix -ej)

Prefixos (prep/
adv independ. 
extra; altres prep
.in; cultes inter)

extra-ordinari
(§344 “citaremos 
preposiciones no 
mencionadas antes” )

§§153-156  Prefixos 
(àtons; tònics; 
manllevats del 
llatí/grec)

§6.3 Prefixos àtons §11 Prefixació

Infixos §§342-343 ferr-et-er, 
hort-ol-à,plor-iqu-ejar

§132 ferr-et-er, hort-ol-
à, plor-iqu-ejar

Composició ... ... ... ... ...
§7.2 Prefixos tònics

Parasíntesi en-forn-ar

37
Taula 9. Organització dels capítols sobre la Formació de mots



Formació de mots

• M6 (2002: 739): “Sobre els infixos, Badia (1962: § 342) afirma: «A
pesar de que lo más corriente, para la formación de derivados, sea la
simple adición del sufijo al tema de la palabra primitiva, hay varios
casos que entre el primitivo y el sufijo aparece un grupo de dos o más
sonidos, que parece facilitar la transición entre ambos elementos
gramaticales [...]. No obstante, no es raro que la lengua se haya
aprovechado de la existencia de los infijos para canalitzar
significaciones específicas a los derivados que contienen infijos, de
modo que en unos casos concretos las pabras infijadas se han
convertido en diferenciales.» [...] L’infix en uns casos seria un simple
segment de transició fonètica entre l’arrel i un sufix (polseguera,
esmicolar), però en d’altres actuaria de diferenciador semàntic (ferrer
– ferreter, carner – carnisser) o de matisador del significat del mot
(enfeinat – enfeinassat, adormir-se – adormissar-se).”

4.  Infixació (M6, CR, Ma)
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Formació de mots

• Badia (1988: 84): “S’imposa, doncs, que el diccionari normatiu
incorpori agilitzar, per elemental realisme. I això, encara que
així es violenti la norma que els verbs derivats d’un adjectiu
siguin formats alternativament damunt -itzar o -itar. Agilitzar i
agilitar palesaran així que la norma d’alternança exclusiva pot
coexistir amb la norma d’alternança conjunta.”

AFEGIM: Sufixos -itzar, -itar (Badia 1988)
“Un cas de confusió de sufixos: -ITZAR/-ITAR en català”
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• DIEC: 
Agilitzar v. tr. Agilitar
Agilitar v. tr. Fer àgil. Exercicis per a agilitar els dits. Agilitar 

un tràmit.
Agilitació



DDLC: Agilitar (remet a Agilitzar)
Agilitzar:
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Formació de mots

• Badia (1991: 24): “En el decurs de les sessions que hi dedicàrem,
havent-me ofert a estudiar aquesta llei d’habilitacions, vaig
examinar-ne prou mostres dins el DGLC per a poder concloure’n
quina actitud tenia Pompeu Fabra en aquest respecte. [...] no cal
témer els assalts del castellanisme per aquest costat, car
l’habilitació de participis és un procediment propi i característic de
la llengua catalana per a crear noms postverbals d’acció.”

AFEGIM: Substantius postverbals d’acció (Badia 1991)
“Els ‘nomina actionis’ dins el Diccionari general de Pompeu Fabra”
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• Badia (1991: 35): “L’actitud de resistència no sembla la més
adequada, sobretot si tenim en compte que, pel que fa a la
normativa, ben poques coses hem modificat de 1936 ençà”



• S’han incorporat al DIEC, com a ‘acció de X’ (10): 
Afaitat, Argentat, Farcit, Llegida, Pintada, Subratllat, Tancada, 
Tornejat, Trenat, Trobada
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• No s’han incorporat al DIEC com a ‘acció de X’ (40):
Adobat [adobatge, adobament], Arquejat, Asfaltat [asfaltatge], 
Bullit [bullida],  Calibrat [calibratge], Cisellat [cisellada], Connectat
[connexió], Copiada, Decorat, Depilat [depilació], Desinflat
[desinflament], Dragat [dragatge], Embalsamat [embalsamament], 
Embragat [embragament], Empastat [empastament], Encolat
[encolatge, encolada], Enllustrat, Esmaltat, Estorat [estorada], Filat 
[filada], Filtrat [filtratge, filtració], Forjat, Fregit [fregida], Frenat 
[frenada], Gratinat, Inflat [inflació, inflament], Modelat [modelatge], 
Picat [picada], Precintat [precintament], Recitat [recitació], 
Redactat, Refinat [refinatge, refinació], Retallat [retallament, 
retallada], Revelat [revelatge], Rostit [rostida, rostiment], Salat
[salament], Saltat, (As)sentada, Soldat [soldatge], Xifrat [xifratge]



Formació de mots

• M7 (2002: 796): “Amb el terme composició pròpia designem aquells
compostos que no estan formats per la unió de dos elements seguint
els processos sintàctics propis de la llengua [...]. Badia (1962: § 350)
fa servir els termes composició el·líptica o sintètica per referir-se a
aquest tipus de compostos. [...]. Badia distingeix aquests compostos
dels que estan formats per juxtaposició, en la nostra terminologia,
dels que tenen origen sintagmàtic.”

• GIEC: 447: “La composició és un procés de formació de paraules
consistent a combinar dues o més bases lèxiques. En el cas del nom
gratacel [...]. Al costat d’aquests compostos hi ha altres mots, com
aiguardent o maldecap [...] aquests altres compostos no es formen a
partir de la combinació de bases, sinó que provenen d’un sintagma
[...] que s’ha lexicalitzat com un mot.”

5.  Composició (M7)
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• filferro [N+N]: 

És analitzat com a composició pròpia a GL (1962) i M7 (2002);

en canvi, Ma (1986: 74), més en la línia de Fabra, el tracta com
a compost sintagmàtic,

i Ferrater (1970: 60), que segueix la classificació de
Benveniste, el considera “una curiosa varietat” del grup I:5
[que inclou sintagmàtics clars com tauleta de nit o cap d’any i
altres casos com bany-maria o Palautordera].

La GIEC: 448, per la seva banda, el tracta com a cas fronterer.
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Formació de mots

• M8 (2002: 845, n. 19): “La locució no només... sinó que i les
seves variants [...] són considerades dins de la classe dels
connectors que introdueixen oracions distributives (Badia
1994: 342).”

6.  Locucions (M8)
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• GLC (1994): Índex de matèries:
– locucions conjuntives (ex. així que, encara que...) 
– locucions prepositives (ex. a causa de, en lloc de...)
– habilitació com a conj. (ex.: així [de l’adv.], tanmateix [de 

l’adv.], segons [de la prep.]...)
– habilitació com a prep. (ex. dins, damunt [de prep.]; 

mitjançant, llevat (de) [de verb]...)



Formació de mots

• M9 (2002: 929, n. 46): “També es pot trobar a la zona de Barcelona
[kɔḱtel] i [nɔ́βel]. Aquests exemples seguirien la tendència
constatada per Badia (1973: 42) segons la qual «on prononce les
mots étrangers avec la voyelle ouverte».”

7.  Manlleus (M9)
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• Badia (1968: 213) (i 1970, 1973): “En efecto, el predominio de /ɛ/ y
/ɔ/ abiertas nos explica las siguientes realidades de la lengua:

1) representación de las vocales intermedias [...]; 2) pronunciación
del latín [...]; 3) castellanismos y extranjerismos [...]; 4) nombres de
ciudades y lugares [...]; 5) los propios nombres de lugar catalanes
[...]; 6) los nombres comerciales [...] o los recién incorporados [...]”

• Fabra (1906: 22): “Les noms empruntés possédant un e tonique,
sont prononcés par règle générale avec un e ouvert.”



• Preferència a tenir vocals més sonants (és a dir, més obertes
i per tant més prominents) en posició tònica (que és també
una posició prominent).

• Es tracta d’una tendència universal que presenten les llengües
a acumular la prominència (segmental i prosòdica) en un
mateix punt. En el marc de la Morfologia Natural, es recull
aquesta tendència amb el principi “The-rich-get-richer”
[‘Diner fa diner’] (Donegan 1978: 143).

47

• Badia (1968: 213): “Las vocales abiertas encuentran a su favor su
mayor perceptibilidad. Como es sabido, las vocales relativamente
abiertas tienen mayor sonicidad que las relativamente cerradas,”

• Migliorini (1945: Pronunzia fiorentina o pronunzia romana?):
“vocale incerta, vocale aperta”.



Conclusions
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Aportacions més rellevants de Badia en l’àmbit
de la morfologia sincrònica:

1. Flexió verbal
2. Derivació
3. Manlleus i cultismes

I la rellevància que ha tingut a l’hora de fixar no
només la llengua catalana estàndard sinó també
la llengua en altres usos més col·loquials.
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