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 NOMS: Plurals lexicalitzats 
Categoria le xica 
 

Els plurals lexicalitzats són noms que només tenen forma plural i, a més, que obliguen els articles, 
els adjectius i els verbs que hi concordin a flexionar-se també en plural. Sovint es deuen a la 
percepció que el referent es compon de diversos elements iguals o indestriables. 
 

El tret de plural lexicalitzat va lligat a denominacions o equivalents concrets i no al conjunt d’un 
terme. Per tant, sovint una denominació és un plural lexicalitzat i una denominació sinònima no, o 
en la forma d’una llengua hi ha un plural lexicalitzat i en l’equivalent d’una altra no. 

 
 
Els noms que són plurals lexicalitzats reben el tractament següent, camp per camp: 
 

Camp Tractament Exemples 

Denominació o 
equivalent 

Forma del nom en plural escacs tisores 

Categoria lèxica 
Marca de flexió pl afegida als codis de nom i 
gènere  

n m pl n f pl 

Definició 
- Nom col·lectiu: Fórmula inicial del tipus 
“Conjunt de” 
- Nom individual: Cap tractament especial 

Conjunt de pe-
ces per a jugar 
a escacs. 

Instrument for-
mat per dues 
làmines […]. 

Nota Cap tractament especial  

 
 
Convé no confondre els plurals lexicalitzats amb els dos casos següents: 

 
 

(1) Nom igual en singular i plural: En aparença té una sola forma però en realitat són dues d’iguals, ja que 
pot concordar amb adjectius, articles i verbs en singular (ex. Un cactus americà). 

 

Camp Tractament Exemple 

- Denominació - Forma única del nom - cactus 

- Categoria lèxica - Cap tractament especial - n m 

- Definició - Cap tractament especial - Planta grassa de la família […]. 

- Nota 
- Fórmula: “X té la mateixa forma en singular i 

en plural”. 

- NOTA: Cactus té la mateixa forma en 
singular i en plural 

 

 
(2) Nom de plural habitual: Té forma singular i forma plural, però el singular s’utilitza molt poc. 

 

Camp Tractament Exemple 

- Denominació - Forma del nom en singular - espagueti 

- Categoria lèxica - Cap tractament especial - n m 

- Definició 

- - Element d’un grup o quasi indestriable: 
Fórmula inicial “Cadascun de” 

- - Altres casos: Cap tractament especial  

- Cadascuna de les peces de pasta […]. 

- Nota - Cap tractament especial1 -  
 

 

 
1 No fem servir notes del tipus “Habitualment s’utilitza en plural” perquè són molt subjectives i no aporten informació que no 
es pugui deduir dels altres camps. 
 
 


