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El llibre Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català és un homenatge a Joaquim 
Viaplana i Lleonart (Sant Feliu de Codines, 1942), doctor en Filologia Romànica 
per la Universitat de Barcelona i en Lingüística General per la Universitat de 
Reading i catedràtic del Departament de Filologia Catalana de la Universitat 
de Barcelona, amb motiu de la seva jubilació.

No hem volgut fer una miscel·lània, sinó un volum vertebrat pel camp nu-
clear de la recerca i de la docència que ha conduït la trajectòria professional de 
Joaquim Viaplana. Així, encara que procedeix del món de la Filologia Clàssica 
(veg. Ros & Viaplana 1970-1971) i que en els inicis de la seva trajectòria aca-
dèmica també es dedicà a investigar qüestions de sintaxi (veg. Viaplana 1981a, 
1986b), el llibre que presentem té com a fil conductor la morfologia, en sentit 
ampli, perquè el gruix de les seves aportacions han estat fetes —sens dubte— 
en aquest camp, discutint tant aspectes de morfofonologia com aspectes estric-
tament morfològics i enfocant la discussió tant des d’una perspectiva teòrica 
(que el va dur a prologar l’edició catalana de l’obra de Saussure, veg. Viaplana 
1990, i a participar en diferents seminaris sobre els aspectes metodològics de la 
recerca, veg. Viaplana 2000a i 2005a) com aplicada al català (amb la confecció 
d’un llibre de lingüística descriptiva aplicada al català, veg. Viaplana 2000b) 
i a les varietats dialectals que la conformen (amb la publicació de dos llibres 
sobre teoria dialectal, veg. Viaplana 1996a i 1999a, i treballs capdavanters que 
qüestionen la divisió clàssica dialectal, veg., p. ex., Viaplana 1985). Per això, 
hem convidat a participar-hi col·legues i amics que exploren aquests matei-
xos àmbits d’estudi i que han compartit amb J. Viaplana recerca o docència.  
Les característiques del volum han limitat el nombre de col·legues que hi haurien 
pogut participar, però els editors hem volgut que l’interès per la seva recerca 
fos precisament l’aspecte que circumscrigués les contribucions. Així, una bona 
part dels participants som exalumnes que ens hem format en les seves classes 
i que hem crescut desenvolupant la recerca i, en molts casos, la docència al 
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seu costat; altres són col·legues i amics amb qui ha compartit inquietuds in-
vestigadores, departamentals i universitàries. I és que des que va començar a 
exercir com a professor de Lingüística Catalana a la Universitat de Barcelona 
l’any 1975 (anteriorment, entre 1968 i 1970, fou professor de Filologia Grega a 
la Universitat de Barcelona i a la Universitat Autònoma de Barcelona), la seva 
trajectòria ha destacat no tan sols per la feina feta com a docent i investigador 
sinó també per la seva implicació en la gestió universitària, que el va dur a ser 
vicerector de personal acadèmic entre 1984 i 1986 i director del Departament de 
Filologia Catalana entre 1988 i 1994 i entre 1998 i 2000. Així mateix, ha estat un 
dels impulsors del Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (conegut 
popularment per la sigla CLUB), que des de 1993 organitza anualment la Secció 
de Lingüística del Departament de Filologia Catalana en el marc de les activi-
tats dutes a terme, primerament, per la xarxa temàtica «La variació lingüística: 
dialectologia, sociolingüística i pragmàtica» i, actualment, pel grup de recerca 
consolidat «Grup d’Estudi de la Variació», que J. Viaplana ha liderat des de 
l’inici (veg. l’Annex d’aquesta presentació); l’interès per l’estudi de la variació 
lingüística el dugué a coordinar un volum de Caplletra sobre aquest tema (veg. 
Viaplana 1999b, 1999c). Pocs universitaris mostren un perfil tan equilibrat en 
les tasques que avui dia requereix el món acadèmic. Pocs professors han incidit 
tant en el progrés d’un departament i d’una universitat.

El volum aplega setze articles elaborats per vint-i-un professors i investiga-
dors de sis universitats diferents. El grup més nombrós es troba constituït per 
professionals de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Pompeu Fabra, 
i no és per casualitat que els editors del llibre siguem d’aquestes institucions: 
els companys de la Universitat Pompeu Fabra que participen en el volum van 
ser professors a la Universitat de Barcelona abans de la creació de la Universitat 
Pompeu Fabra, i van conviure amb J. Viaplana a l’esmentada universitat. Així 
mateix, hi participen col·legues de la Universitat d’Alacant, de la Universitat 
de Lleida, de la Universitat de Salzburg i de la Universitat de València que, en 
un o altre moment de la seva trajectòria acadèmica, han coincidit amb ell. Tots 
hi hem volgut col·laborar per retre homenatge a la feina que ha dut a terme 
durant tants anys de dedicació al món universitari. Tot i que les col·laboracions 
han estat per invitació, els articles han passat un procés de revisió per part 
dels editors i d’altres especialistes.

La temàtica dels articles, en línia amb el fil conductor del llibre —la morfo-
logia—, abraça dues grans àrees: hi ha articles dedicats a la morfologia flexiva 
i n’hi ha que tracten aspectes lèxics. I la majoria, en major o menor mesura, 
toquen aspectes de variació dialectal i de la relació entre els dialectes i la 
llengua estàndard, aspectes, tots ells, que J. Viaplana ha explorat fecundament.

Els articles que toquen bàsicament temes de morfologia flexiva constituei-
xen el gruix més important de les aportacions. Se centren en la flexió nominal, 
verbal i clítica pronominal del català, i recullen i desenvolupen propostes 
anteriors de Viaplana. Així, els treballs de M. Adam Aulinas, de J. Colomina,  
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de R. Marí Tur, de M. Pérez Saldanya i d’E. Valls tracten sobre els verbs vela-
ritzats i l’increment palatal, un tema central en la recerca de J. Viaplana pel que 
fa al tractament dels segments velar i palatal com a extensions temàtiques que 
configuren subconjugacions en català (veg. Viaplana 1984 [1992], 1986, 1996b, 
1996c, 2005b; Lloret & Viaplana 1999). I encara en l’àmbit de la flexió verbal,  
I. Creus presenta un estudi sobre l’organització de la seqüenciació espaciotem-
poral des de la perspectiva de l’adquisició i el desenvolupament lingüístics. Els 
articles d’A. Bosch i Rodoreda, de M. Cabrera i Callís i de M.-R. Lloret desen-
volupen qüestions relacionades amb les terminacions flexives dels elements 
nominals, des d’una perspectiva més aviat fonològica, en el cas dels dos primers 
autors, i des d’una perspectiva més aviat morfològica, en el cas de la darrera 
autora. El caràcter gramatical de les terminacions nominals ha estat un altre dels 
temes a bastament investigat per J. Viaplana, amb aportacions significatives en 
què defensa l’existència d’una única marca formal de gènere (a per al femení) 
i de nombre (s per al plural) per al català, i la presència de classes flexives i 
elements radicals que completen la gamma de terminacions possibles que pre-
senten els nominals (veg. Viaplana 1991a, 2011; Lloret & Viaplana 1992, 1997a, 
1998). L. de Yzaguirre i E. Pedreño tracten conjuntament qüestions de flexió 
nominal i verbal relatives a la variació dialectal i a la manera en què aquestes 
variants haurien de ser tractades en relació amb les propostes d’estàndard oral 
de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans; l’article de J. Colomina 
també discuteix aspectes relatius a la inclusió dialectal en la norma, en aquest 
cas cenyits als verbs velaritzats del valencià. Aquesta és, sens dubte, una altra 
de les qüestions que J. Viaplana ha discutit amb èmfasi: la relació de la llengua 
estàndard i de la norma amb la realitat dialectal (veg. Viaplana 2005c). Amb 
aquest mateix esperit, l’aportació de J. Carrera-Sabaté analitza la percepció 
morfofonològica verbal per valorar les tendències que s’observen en casos de 
desdialectalització. L’article d’E. Campmany Jané tracta sobre la flexió clítica 
pronominal des de la perspectiva de la variació dialectal, un altre camp en què 
Viaplana ha aportat idees suggestives des del punt de vista interdialectal (veg. 
Viaplana 1980, 1991b; Lloret & Viaplana 1996, 1997b).

La contribució d’E. Clua, H. Goebl, X. Casassas, S. Civit i M. Salicrú presenta 
una anàlisi dialectomètrica de les varietats del català, centrada en les varietats 
valencianes del nord de Castelló, a partir de les dades de la flexió nominal i 
verbal del Corpus Oral Dialectal (COD) del català contemporani (veg. Viaplana 
et alii 2007, i també Viaplana & Perea 2003, Pons & Viaplana 2009, Perea & 
Viaplana 2009-2010, Carrera-Sabaté & Viaplana 2010-2011), endegat el 1991 per  
J. Viaplana a través de diferents projectes i grups de recerca que ha dirigit des 
de 1994 (veg. Annex) i dels quals els editors d’aquest volum hem format part des 
de l’inici. L’anàlisi dialectomètrica ha estat una altra de les línies de recerca en 
què Viaplana ha fet aportacions innovadores, sobretot pel tractament fonològic 
previ de les dades fonètiques quantificades que ha aplicat, l’anomenat mètode 
COD (MCOD) (veg. Viaplana 1994, 1999a; Clua et alii 2008), i que en aquest 
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treball es complementa i es contrasta amb el mètode de l’Escola Dialectomètrica 
de Salzburg, dirigida per Hans Goebl, que ha implementat el programa VDM 
(Visual DialectoMetry). L’article d’E. Valls també usa el mètode dialectomètric 
per tractar quantitativament el procés de desdialectalització.

Hi ha dos articles dedicats essencialment a qüestions de morfologia lèxica: 
el de M. Lorente Casafont i el de C. Pons-Moll. El primer tracta d’un aspecte 
morfolèxic: la creació lèxica verbal. El segon toca un aspecte fonolèxic: els 
efectes de la prefixació i de la sufixació sobre la forma fonològica dels mots, i 
especialment sobre l’evidència que aporta la derivació per al tractament epen-
tètic o lèxic de la vocal neutra, una discussió present en altres contribucions 
del volum i que J. Viaplana ha tractat profusament en els seus treballs (veg., 
p. ex., Viaplana & DeCesaris 1984). I encara, alguns articles que hem catalogat 
dins el grup de la morfologia flexiva discuteixen a la vegada qüestions relatives 
a l’adaptació d’elements lèxics (dels malnoms, a l’article d’A. Bosch i Rodore-
da, i dels manlleus, al de M. Cabrera i Callís) i a les noves construccions que 
emergeixen en la derivació apreciativa (al de M.-R. Lloret).

Tanquem la descripció del volum fent referència a l’article que, de fet, en-
ceta, en el llibre, les contribucions: la col·laboració de M. T. Cabré, que ens 
ofereix unes inspiradores reflexions epistèmiques sobre els àmbits del saber i, 
més concretament, sobre la divisió entre morfologia i lexicologia, amb un objecte 
d’estudi comú: el mot.

No ha quedat, doncs, cap tema que Joaquim Viaplana hagi estudiat en 
l’àmbit de la morfologia que cap dels col·laboradors del volum no hagi tractat 
i no hagi pres com a referència el seu treball.

El llibre s’ha pogut dur a terme gràcies a l’ajut rebut per part de l’Institut 
Interuniversitari de Filologia Valenciana, el Deganat de la Facultat de Filologia 
de la Universitat de Barcelona, l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada 
de la Universitat Pompeu Fabra i també dels projectes de recerca FFI2010-
22181-C03-02 i FFI2010-22181-C03-03 (MINECO i FEDER), els quals continuen 
la tasca endegada per J. Viaplana en els projectes liderats per ell. Durant 
l’edició final, hem comptat amb la col·laboració d’Eva Bosch i Roura i de Lea 
Feliu i Pujol. A tots els autors, agraïm la generosa contribució; i a tu, Joaquim, 
et donem les gràcies pel mestratge, l’amistat i la guia intel·lectual i acadèmica 
que ens has proporcionat durant tots aquests anys.

Esteve Clua 
Universitat Pompeu Fabra

Maria-Rosa Lloret 
Universitat de Barcelona
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ANNEX 
PROJECTES I  GRUPS DE RECERCA DIRIGITS 

PER JOAQUIM VIAPLANA

Projecte de recerca «Variació en el llenguatge. Corpus oral i escrit de català 
contemporani» (referència CS93-1017), finançat per la Generalitat de Cata-
lunya, anys 1994-1996.

Projecte de recerca «La variación en el lenguaje. El catalán actual» (referèn-
cies PB94-0951 i PB97-0889), finançat pel Ministerio de Educación y Ciencia, 
anys 1995-1998 i 1998-2001.

Projecte de recerca «Análisis e interpretación de la variación lingüística dia-
lectal del catalán a partir de la explotación de un corpus oral» (referència 
BFF2001-3798), finançat pel Ministerio de Educación y Ciencia, anys 2002-2004.

Xarxa temàtica «La variació lingüística: dialectologia, sociolingüística i prag-
màtica» (referència XT94-26; renovada com a 1995XT-00046, 1998XT-00038, 
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