
 
MORFOLOGIA LÈXICA: DERIVACIÓ I COMPOSICIÓ  

 
 
[1] Morfologia lèxica 
 
Branca de la morfologia que estudia els mecanismes de formació lèxica, és a dir, els processos de 
combinació de morfemes per mitjà dels quals s’obtenen nous mots ( ≠ morfologia flexiva: verbal, 
nominal, etc.).  
 
[2] Mecanismes principals de formació lèxica 
 

DERIVACIÓ  COMPOSICIÓ  
adjunció a l’arrel d’un o més afixos derivatius combinació de dues arrels 

 

capgròs 

prefixació sufixació  

regròs grossor  

 
[3] Derivació 
 
[3.1]  Prefixació versus sufixació 
 

PREFIXACIÓ  SUFIXACIÓ  
(a) accentuació 

El prefix no sol determinar la posició de 
l’accent 

El sufix sol determinar la posició de l’accent 

(1)   gr[��]s, regr[��]s 

(2)   cont[i�]nu, discont[i�]nu 

(3)   gr[��]s, gross[o�]r 

(4)   f[u�]sta, fust[e�]r 
(b) alteracions formals 

Si n’hi ha, se solen donar en el prefix Si n’hi ha, se solen donar a l'arrel 

 (5)   [in]adequat 

       [im]potent 

       [il]lògic 

       [i]lletrat 

(6)  gr[��]s, gr[u]sor 

(7)  s[	�]t, s[
]tè 

(c) categoria lèxica del mot derivat 
Sol ser determinada per l’arrel Sol ser determinada pel sufix 

(8) N → N 
(9) Adj → Adj 
(10) V → V 

ordre → desordre 
honest → deshonest 
lligar  → deslligar  

(11) N → V 
(12) Adj → V 

hospital → hospitalitzar 
fèrtil → fertilitzar 

(d) nucli del mot derivat 
És l’arrel (en negreta a 13) És el sufix (en negreta a 14) 

      (13)  
 

         (14) 

                              N     N 
 

       Afix 
 

 
            ArrelN 

  
            ArrelV 

 
      AfixN 

     
        des              ordre              abdica         ció 
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[3.2]  Prefixació 
 
[3.2.1]  Tipus de prefixos 
 

criteri accentual 
Àtons: /
/ (asimètric) Tònics: /a�nti/ (antiaeri); introdueixen un 

accent secundari que evita la reducció 
vocàlica: [ �aaaannnn�ti
»				�i] 

criteri sintàctic  
Sense capacitat recategoritzadora: la majoria 
[vegeu (8)-(10)] 

Amb capacitat recategoritzadora: uns pocs 

 (15)  N → V 
(16)  Adj → V 
(17)  Adv → V 
(18)  N → Adj 

presó → empresonar 
rodó → arrodonir 
lluny → allunyar 
droga → antidroga 

 
[3.2.2]  Categoria lèxica del mot prefixat: verb, nom, adjectiu 
 

verb 
categoria lèxica del mot d’origen exemple anàlisi de l’exemple 

verb (v) (19) deslligar [desPv [llig ]Av(a)F (r )F]V 

nom (n) (20) empresonar [emPv [preson]An (a)F (r )F]V 

adjectiu (adj) (21) arrodonir [aPv [rodon]Aadj (i)F (r )F]V 

adverbi (adv) (22) allunyar [aPv [lluny ]Aadv (a)F (r )F]V 

nom 

nom (n) (23) codirector [coPn [director ]An]N   

adjectiu 

adjectiu (adj) (24) submarí [subPadj [marí]Aadj]Adj   

       Tercera columna: A = arrel; F = flexió; P = prefix 
 
[3.3]  Sufixació 
 
[3.3.1]  Tipus de sufixos 
 

criteri accentual 
Àtons (uns pocs): /i/ (ossi), /ik/ (bàsic) Tònics (la majoria): /a�l/ (troncal), /e��/ 

(fuster/a), /	�n/ (setè/ena) 
criteri sintàctic  

Sense capacitat recategoritzadora: uns pocs  
 

⇓ 
 

sufixos valoratius: /	�t/ (tauleta, altet); /a�s/ 

(peuàs, grandàs); /��t/ (nassot, bonicot) 

Amb capacitat recategoritzadora: la majoria 
[vegeu (11) i (12)] 

⇓ 
 

sufixos no valoratius (lèxics) 
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[3.3.2]  Categoria lèxica del mot sufixat: nom, adjectiu, verb, adverbi 
 

nom 
categoria lèxica del mot d’origen exemple anàlisi de l’exemple 

nom (n) (25) fuster   [[ fust]An erSn]N 

adjectiu (adj) (26) suavitat [[suav]Aadj itatSn]N 

verb (v) (27) ensenyament [[enseny]Av (a)F mentSn]N 

adjectiu 

nom (n) (28) estiuenc [[estiu]An encSadj]Adj 

adjectiu (adj) (29) grogós [[grog]Aadj ósSadj]Adj 

verb (v) (30) qualificatiu [[qualific ]Av (a)F tiuSadj]Adj 

adverbi (adv) (31) proper [[prop]Aadv erSadj]Adj 

verb 

nom (n) (32) hospitalitzar [[hospital]An itzSv (a)F (r )F]V 

adjectiu (adj) (33) fertilitzar [[ fèrtil ]Aadj itzSv (a)F (r )F]V 

adverbi (adv) (34) sovintejar [[sovint]Aadv ejSv (a)F (r )F]V 

adverbi 

adjectiu (adj) (35) ràpidament [[ ràpid ]Aadj (a)F mentSadv]Adv 

 Tercera columna: A = arrel; F = flexió; S = sufix 
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[3.4]  Derivació successiva 
 

(a) per prefixació 
N-V-V butxaca – embutxacar – desembutxacar 

passió – apassionar-se – desapassionar-se 
paquet – empaquetar – reempaquetar 

(b) per sufixació 
N-N-N porta – porter – porteria 

avellana – avellaner – avellanerar 
N-V-N hospital – hospitalitzar - hospitalització 
N-Adj-N ciutat – ciutadà – ciutadania 

Hegel – hegelià – hegelianisme 
N-Adj-V nació – nacional – nacionalitzar 

(c) per prefixació i sufixació 
N-Adj-V-V nació – nacional – nacionalitzar – desnacionalitzar   
V-Adj-Adj beure – bevible – imbevible  

 
Ep!: (c) no s’ha de confondre amb la parasíntesi, o combinació simultània (no pas successiva) 
de prefix i sufix amb una mateixa arrel:   

 

 bony – abonyegar 
  fase – trifàsic 
  vitamina – avitaminosi 
 
 

[3.5]  Derivació regressiva (= derivació zero / conversió / habilitació) 
 

procés exemples 
 

(a) Adj → V 
buit → buidar 
espès → espessir 
xop → xopar 

 
(b) N → V 

sal → salar 
gra → granar 
fum → fumar 

 
(c) V → N 

marejar → mareig 
adobar → adob 
triar  → tria 

 
 Problema: distinció entre (b) i (c).  
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[4] Composició 
 
[4.1]  Tipus de compostos 
 

segons el mecanisme utilitzat en la formació del compost 

propis (sintètics): capgròs, maldecap sintagmàtics: camió cisterna, mal de cap 

Grau de lexicalització: major (significat 
menys literal i menys transparent) 
 

⇓ 
• flexionen només pel segon component: 

capgrossos (*capsgrossos), maldecaps 
(*malsdecaps) 

• s’escriuen aglutinats: maldecap 

Grau de la lexicalització: menor (significat 
més literal i transparent) 
 

⇓ 
• poden flexionar pel primer component 

(camions cisterna, mals de cap) o per tots 
dos (alcaldessa presidenta, porcs senglars) 

• s’escriuen separats: mal de cap 

[Ep!: derivats de compostos sintagmàtics: flexi-
onen només pel segon component i s’escriuen 
aglutinats: blatdemorar(s); malhumorat/ada] 

segons la relació sintàctica entre els constituents del compost 

coordinants subordinants 

Dues unitats lèxiques de la mateixa categoria 
apareixen coordinades (36) o juxtaposades (37) 
 

(36)  allioli, vint-i-tres 
(37)  agredolç, blauverd 

complementació 
 
 

(38)  parallamps 
(39)  carcomprar 

especificació 
 
 

(40)  centpeus 

segons el constituent que fa de nucli del compost 

endocèntrics exocèntrics 

El nucli (en negreta a 41) és un dels 
constituents del compost: primfilar  

   (41) 

El nucli (en negreta a 42) és un element 
implícit, extern al compost: parabrisa  

    (42) 

                                  V 
 

                          N 

 

             N                      V 
                Adj                     V                

 
 

 

 
                

  
                     V 

 
     N 

                prim   filar         Ø  para             brisa 
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[4.2]  Categoria lèxica del mot compost: nom, adjectiu, verb 
 

nom 
forma exemples anàlisi del primer exemple 

[[N] [N]] N (43) aiguaneu, herbacol [[aigua]N [neu]N]N 

[[N] conj [N]] N (44) coliflor, allioli  [[col]N i [flor ]N]N 

[[N] prep [N]]N (45) maldecap, culdesac [[mal]N de [cap]N]N 

[[Adj] [N]] N (46) malnom, malson [[mal]Adj [nom]N] N 

[[N] [Adj]] N (47) capgròs, ratapinyada [[cap]N [gròs]Adj]N 

[[V] [N]]  N (48) parabrisa, comptagotes [[par(a)]V [bris(a)]N] N 

[[Q] [N]] N (49) centpeus, milhomes [[cent]Q [peu(s)]N]N 

adjectiu 

[[Adj] [Adj]] Adj (50) sord-mut, blauverd [[sord]Adj [mut]Adj]Adj  

[[N] [Adj]] Adj (51) camallarg, panxacontent [[cama]N [llarg ]Adj]Adj 

[[Adv] [Adj]] Adj (52) proppassat, propvinent [[prop]Adv [passat]Adj]Adj 

verb 

[[N] [V]] V (53) colltòrcer, peulligar [[coll]N [tòrc(e)(r )]V]V 

[[Adj] [V]] V (54) primfilar, viltenir [[prim ]Adj [fil (a)(r )]V]V 

[[Adv] [V]] V (55) menysprear, maldormir [[menys]Adv [pre(a)(r )]V]V 
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