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LA FORMACIÓ DE MOTS  

1. LA DERIVACIÓ

Un dels mecanismes més productius per a crear mots és la  derivació. La derivació es defineix 
com el procés d'obtenció de termes nous d'una mateixa família semàntica a partir  del lexema 
afegint-hi els anomenats morfemes derivatius o afixos. Aquests formen una sèrie tancada i no es 
poden  utilitzar  aïlladament.  A  diferència  dels  morfemes  flexius,  que  aporten  al  lexema 
significacions  gramaticals  (gènere,  nombre,  persona,  temps...),  els  morfemes  derivatius 
modifiquen el significat de l'arrel. Per aquest motiu, les paraules d'una família que tenen diferents 
morfemes flexius apareixen en una sola entrada en el diccionari (lleig, lletja, lletjos, lletges), i els  
mots de la mateixa família que tenen morfemes derivatius solen tenir entrades independents en el  
diccionari (envellir, vellesa...). Aquest recurs només afecta els substantius, els adjectius, els verbs i  
els adverbis; la resta de categories gramaticals no admeten l'afixació de morfemes derivatius.

Es para de mot lexicalitzat quan en una paraula ja no s'hi reconeix el procés de la derivació, és  
a dir, quan aquesta paraula s'interpreta com una unitat lèxica amb un significat propi (bombeta).

1.1 Els afixos

Els afixos, que s'afegeixen al lexema per a formar paraules derivades, poden ser de diversos tipus: 

-prefixos: van davant del lexema (enverinar).
-infixos: van situats entre el lexema i el sufix (peixater).
-sufixos: van darrere del lexema (finestreta).

1.1.1 Els sufixos

Són els més nombrosos i tenen com a característica principal que sempre són tònics; per tant, 
desplacen l'accent al lexema. També poden fer variar de categoria gramatical el mot originari. Així,  
d'un nom en podem derivar un adjectiu o un verb (pedra, pedrós, pedregar). D'altra banda, els 
sufixos sempre modifiquen en diferent grau la significació del mot primitiu.

Exemples:

-Els sufixos -et, -eta, -ol, -ola, -ó, -ona, etc. intervenen en la formació de diminutius (petitet).
-Els sufixos -às, -assa, -arro, -arra serveixen per a formar augmentatius (donassa).
-Els sufixos -ús, -ussa, -ot, -ota aporten un sentit pejoratiu (gentussa).
-També hi ha sufixos que poden indicar noms d'ofici: -er, -era (mainadera). D'altres indiquen llocs 
col·lectius (galliner) o instruments (xiulet). 

1.1.2 Els prefixos

El nombre de mots obtinguts per prefixació és molt inferior a l'obtingut per sufixació. A diferència 
dels sufixos, els prefixos no tenen com a funció mantenir o canviar la categoria gramatical del molt  
al qual s'anteposen. Generalment, els prefixos provenen d'un adverbi o d'una preposició. Se n'han 
adaptat també del llatí i del grec (prehistòria, contraindicació).

S'uneixen directament al lexema, sense guionet (exdiputat), a excepció de l'adverbi no, usat com a 
prefix, que s'escriu amb guionet quan el segon element és un substantiu, no pas un adjectiu (no-
obligatorietat, però no obligatori); també escrivim guionet en les expressions no-res i ex-libris.
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Els prefixos -a i -en anteposats a alguns verbs comporten canvis imporatants de significat. Així, no 
és el mateix nomenar que anomenar, abastar que bastar, greixar que engreixar...De vegades, tant 
el prefix -a com el prefix -en aporten el mateix significat: amagrir = emmagrir. D'altres, el verb, 
amb prefix o sense, té el mateix significat: murallar = emmurallar.

1.1.3 Els infixos

Són  els  elements  que  s'interposen  entre  el  lexema  i  el  sufix.  Generalment,  no  tenen  valor 
semàntic. Serveixen per a obtenir formes dobles amb diferent significat (ferrer = qui treballa el  
ferro o fabrica objectes de ferro; ferreter = que té una ferreteria). De vegades els infixos denoten 
també  matisose  petitesa  (plorinyar),  d'insuficiència  (endormiscar),  d'augment  (allargassar)  i 
pejoratius (parlotejar). 

1.2 Els pseudoderivats

La part fonamentals del cabal lèxic de la llengua catalana la constitueixen els mots patrimonials, 
hereditaris o populars. Es tracta de les paraules que han seguit na evolució completa des de les 
formes llatines fins a les actuals. Ara bé, quan es deriven nous mots a partir d'un mot llatí i no pas 
del mot primitiu català es formen els  pseudoderivats,  és a dir, falsos derivats que procedeixen 
directament del llatí i, per tant, no han sofert l'evolució fonètica normal dels mots hereditaris. 
Generalment formen part de la llengua culta:

LLATÍ PRIMITIU DERIVATS PSEUDODERIVATS

calvus calb calba, calbesa, calbejar calvície

curvus corb corba, encorbar curvatura, curvilini

juvenis jove joventut, jovent, 
jovenalla

juvenil

probo provar provador, provable, 
provatura

probabilitat, probable.

buccam boca bocada bucal

dulcem dolç dolçor, dolcesa dulcificar

labrum llavi llaviejar labial

secundus segon segonejar secundari

mobilis moure moviment, movem mòbil, immòbil, 
automòbil

EXERCICIS

1. Busca derivats dels mots següents, seguint l'esquema model:

cirera – cirerer – cirerar

oliva taronja
plàtan mongeta
pera poma
ametlla llimona
carxofa garrofa
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pèsol préssec
carabassa pruna
codony maduixa

2. Indica si les paraules de cada una de les parelles següents tenen el mateix significat. Justifica'n 
la resposta.

Endreçar-adreçar emmarcir-marcir
arrossegar- rossegar enregistrar-registrar
encarregar- carregar aviar-enviar
acaçar- percaçar deposar-posar
pertorbar-torbar commutar-mutar
engreixar-greixar enraonar-raonar
descolgar-colgar trastornar-tornar
adreçar-dreçar avarar-varar
llistar-allistar encreuar-creuar

3. Separa el lexema del sufix en els noms d'ofici següents:

ordinari tramviaire
perforista barreter
enginyer massatgista
ferrer analista
bugader assaonador
endevinaire escombriaire
serraller vidrier
ferrador cirurgià
llevadora impressor
paleta masover
duaner terrissaire
cisteller muntador

4. Converteix aquests mots en verbs afegint-hi prefixos:

malalt bla vernís
llosa recer butxaca
mòbil ros fred
dur just farina
pedra febre feble
llis mirall núvol
rodó greix barat
taula boira llum
sec llit trist
quadrat blanc pesta
cara sabor lleuger
betum bena marc

5. Forma un substantiu a partir de cada un dels verbs següents:

estrebar descomptar
habitar revenjar
manllevar estimar
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aguantar embussar
jutjar festejar
mesurar prestar
fondre solcar
enfocar emmudir

6. Forma un substantiu derivat de cada una de les paraules següents fent servir els sufixos -itat,  
-esa, -itud, -or, -isme:

clar suau
pobre jove
cèlebre blanc
groc social
sol escèptic
savi recte
fred magne
sord assidu
lent amarg

7. Assenyala l'infix d'aquests mots:

amagatall flamarada porticó
caparrut pelleter punxegut
costaner plovisquejar pobrissalla
ratolí sastrinyol pedruscall
salabror panxarrut ceballut

8. Indica quins elements (prefixos, infixos i sufixos) integre cada un dels mots següents:

prefiguració bescantar
afortunada empolsinador
aferrissat calcinat
panxarrut assaborir
escanyolit endormiscadís
menysteniment matalasser
engreixinat escardalenc
esgratinyar inconcebible
replantejat entristir
pigallós apegalós

9. Completa els mots de la primera columna amb un sufix i relaciona el mot resultant mb alguna 
de les definicions de la segona:

plorar amb moltes flames

garriga que busca bolets

badall que descarta l'esperit

foc que plora molt

espai que fa acrobàcies

eben -ista que s'hi cap bé
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trapezi -ós/-ossa que badalla sovint

avar -er/-era poc desprès

cadira -aire abundant en garrigues

bolet garlaire

formiga conjunt d'avets

material multitud de gent

xerra que treballa la fustar

trèmul que fa cadires

avet que tremola

10. Escriu la forma verbal equivalent a cada expressió fent servir el verb derivat acabat en -ejar. 
Conserva el mode, el temps i la persona:

farà el ronsa dóna cops a la taula
s'ha fet clar feia de fura
feia el tafaner feien pampallugues
teien tremolors feia la guerra
donaven voltes es farà fosc
fa el fatxenda treure fum

2. LA COMPOSICIÓ

La  llengua  a  més  d'enriquir  el  seu  cabal  lèxic  amb el  sistema de  la  derivació  i  els  préstecs  
procedents d'altres llengües, disposa d'un altre mecanisme de formació de vocables anomenat 
composició.

La composició  consisteix a formar noves paraules mitjançant la unió de dos o més mots que 
perden  el  significat  particular  i  passen  a  tenir-ne  un  de  diferent  en  la  nova  unitat  formada. 
Aquestes noves unitats s'anomenen paraules compostes i es caracteritzen per tenir una unitat 
lèxica, morfològica i sintàctica pròpia amb diferent entrada en el diccionari. Així, no té la mateixa 
entitat dir té la llengua llarga que és una llenguallarga.

Cal distingir els mots compostos de les locucions, ja que aquestes formen una unitat de sentit,  
però no de forma i, per tant, s'escriuen amb els elements separats: targeta postal.

2.1 Sistemes de composició

S'obtenen mots compostos per tres sistemes diferents:

-la juxtaposició (composició paratètica: Riba-roja).
-l'el·lipsi (composició sintètica: fotocòpia).
-la composició per partícules (benvingut).

2.1.1 La juxtaposició: mots paratètics o coordinats

Els compostos formats per  juxtaposició  són els que resulten d'unir dues o més unitats sense 
alterar cap llei gramatical (ordre, concordança...).
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Amb el temps, aquests mots han perdut el significat originari i han adquirit un nou sentit unitari 
Gairebé  tots  els  mots  resultants  d'una  juxtaposició  són  substantius  i  adjectius.  S'obtenen 
mitjançant diverses combinacions:

-Substantius. S'obtenen mitjançant la unió de:
substantiu + adjectiu: aiguardent.
adjectiu + substantiu: malnom.
substantiu + substantiu: figaflor
substantiu + conjunció + substantiu: allioli.
numeral + substantiu plural: centpeus.

-Adjectius. Es poden trobar aquestes combinacions:
adjectiu + adjectiu (tots dos qualificatius quan expressen un sol concepte): agredoolç.
Adjectiu + adjectiu (tots dos numerals): trenta-quatre.

-Les  onomatopeies  (glop-glop  ),  les  locucions  verbals  (fer  la  gara-gara)  i  les  locucions 
adverbials  o  adjectivals  repetitives  (de  nyigui-nyogui)  tenen  una  estructura  coordinada 
semblant al tipus substantiu + substantiu.
Les onomatopeies són mots que imiten de manera aproximativa certs sons o sorolls. Poden tenir la 
categoria de noms (rau-rau), adverbis (xano-xano), o donar origen a verbs (cloquejar).

2.1.2 L'el·lipsi: mots sintètics o subordinats

Es parla de composició el·líptica quan el mot compost és el resultat de la unió forçada mitjançant  
la trangressió de les lleis gramaticals, prescindint, en alguns casos, d'algun dels  elements inicials, 
que es dóna per sobreentès. Equivalen a una definició o perífrasi més llarga; per exemple caranet 
vol expressar “cara neta”. Per aquest sistema podem obtenir substantius, adjectius i verbs.

Aquestes són les diverses combinacions possibles:

-Substantius. Es poden obtenir mitjançant la unió de:
substantiu + substantiu: ferrocarril (= carril de ferro).
substantiu + adjectiu o participi: cara-xuclat (= cara xuclada).
Verb + substantiu: cobrellit (= cobreix el llit).
Verb + verb: alçaprem (= alça i prem).

-Adjectius. S'obtenen unint:
substantiu + adjectiu: camallarg (= cama llarga).
adjectiu+ substantiu: solcuit (= cuit/cremat pel sol).
adjectiu + adjectiu: grecoromà (= grec i romà).

-Verbs. Hi ha dues combinacions possibles:
substantiu + verb: colltòrcer (= tòrcer el coll).
adjectiu + verb: primfilar (= filar prim).

2.1.3 La combinació per partícules

El resultat d'aquest sistema de composició són mots el primer element dels quals és una partícula 
(preposició o adverbi) o un prefix i, el segon, un substantiu, un adjectiu, un verb o un adverbi: 
gairebé, malentendre, benvinguda, aleshores.

Dins  d'una  oració,  els  compostos  d'aquest  tipus  poden  fer  la  funció  d'adverbi,  preposició  o 
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conjunció.  Aquests  compostos  es  confonen  fàcilment  amb  els  mots  obtinguts  mitjançant  el 
procediment de la prefixació.

2.2 Les locucions

Ja s'ha dit que les locucions formen una unitat de sentit, però no de forma i, per tant, s'escriuen  
amb els elements separats. Hi ha locucions:

-Amb valor de substantiu, quan s'uneixen:
-un substantiu + un adjectiu o a l'inrevés: clau anglesa.
-un substantiu + de + un substantiu: braç de gitano.
-un substantiu + i + un substantiu: punt i coma.

-Amb valor d'adjectiu: gris perla.

-Amb valr de verb: tocar el dos.

Les locucions són uns grups de mots amb ordre i forma ja fixats. Les utilitzem semànticament i 
sintàcticament com un sol mot. Generalment, la mateixa idea pot ser expressada per una sola 
paraula (fer un salt = saltar).

Les locucions poden funcionar sintàcticament com a grups nominals (cotó fluix), verbals (inflar el  
cap), adverbials (a balquena), prepositius (no obstant això) o conjuntius (de manera que).

2.3 Les frases fetes

Les locucions verbals, és a dir, aquelles que tenen com a nucli una forma verbal, són formes molt  
lexicalitzades de sentit molt unitari que funcionen amb una total autonomia sintàctica. El nou sentit 
adquirit fa que minvi el valor significatiu de la forma verbal, i és aleshores que podem parlar de les  
frases fetes. Així, encara que siguin expressions equivalents, no és pas el mateix dir estar a la  
lluna o estar leri-leri.

Les frases fetes, les construïm habitualment amb verbs molt usuals:
-fer: fer un cop de cap.
-donar: donar-se ànsia.
-haver: haver-hi més dies que llonganisses.
-anar: anar a la seva.
-prendre: prendre a pit.
-estar: estar com un llum.

Cal afegir que els elements que componen les frases fetes s'escriuen separats.

2.4 El sentit figurat

El sentit figurat d'un mot o d'una frase pot variar segons el context en què s'inclogui. Fins i tot, pot 
variar per adquirir un nou significat. És aleshores quan podem parlar de sentit figurat (vs. sentit 
recte), mecanisme de lexicalització que fem servir en els més diversos caps de la comunicació 
quotidiana. Així, quan en una reunió hi ha un ambient enrarit, tens, ens hi podem referir amb una 
expressió procedent del mont mariner:  Hi ha mala maror.  Podríem dir que el sentit figurat és el 
primer estadi de lexicalització d'una frase, mentre que les frases fetes són ja estereotipades, fixes.

2.5 L'ús del guionet
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• S'escriuen amb guionet:

-Els numerals compostos: cinquanta-set (D-U-C).

-Els compostos amb el nom d'un punt cardinal: sud-oest.

-Els compostos repetitius o expressions: bum-bum, a corre-cuita.

-D'altres: abans-d'ahir, adéu-siau, qui-sap-lo.

-Els manlleus sense normalitzar: dalai-lama, agnus-dei, ex-libris.

-Els casos següents de compostos catalans:

-Els que tenen el primer element acabat en vocal i el segon element  
començat en -r, -s, -x: barba-ros, penya-segat, escura-xemeneies.

-Els que tenen el primer element amb accent gràfic: mà-llarg, pèl-ras.

-Els que poden presentar una lectura difícil: plats-i-olles.

-Els compostos d'adverbi prefix + substantiu: no-bel·ligerància.

• S'escriuen sense guionet:

-Els altres compostos de mots catalans no inclosos en els casos anteriors: pocavergonya, sordmut,  
figaflor, vistiplau.

-Els compostos cultes, el primer element dels quals presenta una forma prefixada acabada en o i 
de vegades en i: audiovisual, grecoromà, politicosocial, dentinasal.

-Els derivats per prefixació: sotsdirector, vicerector, ultraconservador.

-Els mots formats per l'adverbi  no  usat com a prefix quan el segon element és un adjectiu:  no 
bel·ligerant.
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EXERCICIS

1. Llegeix l'article següent i contesta les preguntes que el segueixen:

XERRIC-XERRAC

El dia de l'enterrament d'en Valeri  Balari  tothom el recordava com un home que tendia a la 
meticulositat i que pagava sempre bitllo-bitllo. Però en Valeri Balari no sempre havia estat un 
home  formal.  No  és  que  mai  hagués  estat  un  baliga-balaga  capaç  de  fer  cofis  i  mofis  per  
embutxacar-se una pesseta que no s'hagués guanyat honradament. Però sí que de jove havia 
estat  un  pengim-penjam.  Sa  mare  es  desesperava,  perquè  no  tenia  ànsia  per  res,  la  seva 
habitació era un farrigo-farrigo espantós on tot s'havia de buscar com qui juga a la campaneta de 
la ning-ning. No tenia mai pressa i a tot arreu anava xano-xano.

S'havia acostumat al nyeu-nyeu de la mare i  al  nyic-nyac constant amb el pare. No hi havia 
setmana que a cals Balari no hi hagués un tol·le-tol·le, però ell sempre acabava fent la viu-viu 
perquè totes aquelles raons li sonaven com un nyigo-nyigo amb el qual s'havia familiaritzat.

A la seva vida va sonar un fort tiroliro el dia que va conèixer la Mercè Marsà. No sabia què li  
passava, tot ell estava fet un poti-poti i no se'n sabia explicar la raó: el cervell li anava banzim-
banzam quan anava tau-tau cap a casa tot reflexionant: “L'amor deu ser això: sentir aquest bum-
bum a dins del cor i aquest nyic-nyic al cap que no et deixa pensa en altra cosa”.

No sabia com declarar-se a la Mercè Marsà. No s'atrevia a anar a dret a l'assumpte, sinó fent  
ziga-zagues. Va deixar de verstir-se barrim-barram i va fer la gara-gara als pares d'ella, fins que 
un dia el van convidar a sopar. Hi va anar i, aquell mateix vespre, després de les postres, es va 
endur la Mercè Marsà i li va dir que si no s'havia tornat boig estava leri-leri. Tota la vida es va 
meravellar d'ell mateix per haver-se declarat amb tanta passió. Sempre va pensar que en aquell  
sopar, aquell bacallà a la màquili-mòquili li havia infós un valor extraordinari. I ja mai més no va 
ser un noi de nyigui-nyogui.

Des d'aleshores sempre va associar el bacall`amb l'amor ardent. El xup-xup d'una cassola li feia 
venir un cori-mori amorós que el deixava tal·là-tal·lera, a les portes de la glòria. Però mai no va  
saber la veritat i se'n va anar al sot sense saber-la. Li ha quedat a la Mercè Marsà un pit rau-rau a 
la consciència: ¿Va fer bé de posar afrodisíacs al bacallà aquella remota nit, quan eren joves ell  
era tan tímid? Se sent culpable només així així, perquè, gràcies a ella, cada dia a frec a frec des 
del viatge de nuvis a Baden Baden, en Valeri Balari va fer elis elis la vida desordenada.

El dia de l'enterrament, paga trinco-trinco, feia la xim-xim. La gent va marxar amun xiu-xiu de 
converses respectuoses i el fru-fru dels impermeables. Fins que només va quedar el cloc-cloc de 
les gotes que, arreu arreu, queien damunt les làpides al cementiri de Vallmoll.

L'endemà, tot els diaris publicaven de cap a cap l'emotiu elogi funerari que li va dedicar Vidal  
Vidal.

Ramon Solsona. Avui, 15 de maig de 1994.

a) Quina mena de mots hi predominen? Explica'n el significat.

b) Què pretén l'autor?
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2. Explica el significat de les locucions i frases fetes següents:

-De gairell:
-A mans besades:
-Joc de poques taules:
-Agafar el rave per les fulles:
-Fer el préssec:
-Inflar el cap:
-Fer escarafalls:

3. Classifica es mots següents segons el tipus de composició (juxtaposició, el·lipsi, partícules).

Galtanegra terratrèmol figaflor
sordmut carvendre caranet
capicua migdia cuc de seda
sostremort comptagotes capficar
guàrdia urbà cul-de-sac portaveu
carabrut gairebé historicoartístic
fotocòpia vetesifils curt circuit
altaveu ultramar esmaperdut
aiguaberrejar coliflor camatrencar

4. Esmena l'escriptura dels mots següents si cal:

arxi-milionari exdiputat
precristià hispano-americà
dinamoelèctric cent-peus
allioli barba-roig
culgròs boca-sec
ratapenada poca-solta
de soca-rel clarobscur
cinc-nervis estripa-sacs
buscaraons pocasoltada
a collibè vist-i-plau
adesiara nordamericà

5. Fes una breu explicació del que significa cada un d'aquests mots compostos. Desglossa'n els 
mots originaris i indica'n la categoria gramatical.

Camatort ullblau tocadiscos
picapoll somiatruites cercabregues
primmirat ratapinyada coragre
trespeus tirbauixó milhomes
aiguanaf escanyapobres trencanous
aiguafort caragirat galtaplè
ferrocarril aiguaneu carabrut
obrecartes perdonavides pelacanyes


