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Qui som?
Professors i investigadors associats als departaments de Filologia Catalana i Filologia Espanyola de la UAB.
També té un membre del Dept. de Filologia Anglesa i de Germanística de la UAB i cinc membres de la 
Universitat de Girona.

Actualment integren el grup:
8 CU (1 ICREA Acadèmia) / 2 postdoctorands
8 TU / 17 doctorands
3 Agr (1 ICREA Acadèmia) 1 tècnic de suport a la recerca
1 Ass

El grup té, en qualitat de col·laboradors externs, professors i investigadors d’altres universitats i centres de 
recerca internacionals que participen en projectes de recerca liderats des del GLT.

El grup
El grup va iniciar la seva activitat en recerca bàsica a principis 
dels anys vuitanta del segle passat, època en què va 
començar la seva participació en projectes de recerca 
competitius i en l’organització d’escoles d’estiu de Lingüística i 
de congressos internacionals. El grup va ser reconegut com a 
grup de recerca de la UAB el 1991 i el 1993 va ser-ho com a 
grup de recerca consolidat en Lingüística Teòrica per part de 
la Generalitat de Catalunya. El 2006 fou aprovat com a Centre 
d’Estudis i de Recerca de la UAB i, a partir d’aquest moment 
passà a anomenar-se Centre de Lingüística Teòrica. Des del 
seu inici el grup ha mantingut una trajectòria continuada de 
recerca en el camp de la lingüística, que ha estat reconeguda 
internacionalment.

Directora del Centre de Lingüística Teòrica: Anna Bartra

Logo del CLT 
(Narcís Comadira, 1992)

La nostra pàgina web: 
http://filcat.uab.cat/clt/index.html

Què investiguem?
El GLT té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües 
naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental. L’àrea 
d’investigació és la teoria gramatical en un sentit ampli del 
terme. 
La voluntat dels seus investigadors és contribuir a entendre 
millor com s’estructuren les llengües naturals i com són 
processades pels éssers humans. Les activitats de recerca que 
es desenvolupen s’orienten fonamentalment a l’estudi de les 
propietats universals del llenguatge i a la identificació de 
patrons de microvariació entre les llengües naturals, amb una 
atenció especial a l’anàlisi gramatical de les llengües 
romàniques. 
Hom adopta un marc teòric integrador que parteix bàsicament 
d’una orientació generativa, alhora que incorpora 
metodologies pròpies dels estudis en àrees de lingüística 
aplicada.

SINTAXI. 
“Redes de variación microparamétrica en las 
lenguas románicas”. FFI2017-87140-C4-1-P. 
IP: Ángel Gallego i Jaume Mateu
L’objectiu general és explorar la variació microparamètrica
de les llengües romàniques. S’estudien diversos fenòmens
lingüístics, amb una atenció especial a les relacions
d’interfície entre diferents components gramaticals (lèxic,
fonologia, morfologia, sintaxi, semàntica i discurs) i a
fenòmens com el contacte de llengües i la variació
lingüística.

Projectes vigents

SEMÀNTICA. “La interpretación de las categorías 
funcionales”. FFI2017-82547-P. 
IP: M.Teresa Espinal i Xavier Villalba
L’objectiu general és l’estudi del significat associat a certes
categories funcionals en tres dominis sintàctics diferents: el
domini nominal (Det / Nombre), el domini verbal / oracional (Neg
/ Asp / Veu / Grau / v petit), i el domini perifèric (Foc / Top /
Força / Voc). Investiguem la contribució semàntica associada a
cada nucli funcional i la interacció entre aquests nuclis, com
aquestes categories estan codificades en diferents llengües i les
implicacions d’aquesta codificació per als diferents mòduls de la
teoria gramatical.

FONOLOGIA. “Dominios prosódicos y
morfosintácticos: análisis de los fenómenos
morfofonológicos en las interfaces”. FFI2016-
76245-C3-1-P. IP: Eulàlia Bonet
L’objectiu general és investigar com es vertebra la interfície
entre la fonologia i la morfologia a través de l’anàlisi de
diversos fenòmens que inclouen l’al·lomorfia amb
condicionament fonològic, tant a nivell lèxic com en
categories funcionals, l’alteració i realització fonològica de
trets morfosintàctics, l’haplologia i les paradoxes de
parentització. També investiguem la interacció entre la
fonologia i la sintaxi mitjançant l’anàlisi de fenòmens
fonològics que afecten dominis prosòdics superiors al mot,
amb especial atenció a la metafonia, el desplaçament
accentual, el truncament i aspectes relacionats amb
l’entonació i el to.

ADQUISICIÓ. “Desarrollo, adquisición y
mecanismos de variación lingüística”. FFI2017-
87699-P. IP: Anna Gavarró
L’objectiu general és investigar alguns dels supòsits que se solen
adduir en relació amb l’adquisició en la hipòtesi de la Gramàtica
Universal: el patrimoni genètic i la pobresa de l’estímul. Volem
incorporar idees de la Teoria dels Sistemes de Desenvolupament
a un model del desenvolupament del llenguatge més d'acord
amb el pensament biològic contemporani pel que fa referència al
paper dels gens. En el camp empíric, ens proposem estudiar dos
dominis: l'adquisició de la interfície pragmàtica-prosòdia i la
sintaxi en l'estadi preproductiu. Dissenyarem una sèrie
d'experiments en els quals s'investigui la comprensió de l'ordre
de paraules (canònic i no canònic), tenint en compte variables
com ara la presència / absència de cas morfològic i marques de
concordança, en edats molt precoces (dins del rang de dels 16
als 19 mesos).

Publicacions recents
Els professors i investigadors del grup publiquen els resultats de la seva recerca en revistes i editorials 
de prestigi internacional. Aquí teniu una mostra de les publicacions recents més rellevants:

Balari, S.; Benítez-Burraco, A.; Camps, M.; Longa, V. M.; Lorenzo, G. (2018). My head's in 
knots: On Uriagereka's Generalization and the knot-sentence connection. Dins A.J. 
Gallego & R. Martin (eds.) Language, Syntax, and the Natural Sciences. Cambridge 
University Press.

Bonet, E. (acceptat). (In)Direct reference in the phonology-syntax interface under phase 
theory: a response to Modular PIC (amb L. Lai-Shen Cheng, L. Downing i
J.Mascaró). Linguistic Inquiry Vol. 50, No.4 (2019). 

Brucart, J.M. (en premsa). Caribbean Spanish and theoretical syntax. An overview. Dins 
Á. J. Gallego (ed.) The syntactic variation of Spanish dialects. Oxford University Press.

Cabré, T. (en premsa). 3rd person clitic combinations across Catalan varieties: 
consequences of the nature of the dative clitic (amb A. Fábregas). The Linguistic 
Review.

Espinal, M.T. 2018. Relating (un)acceptability to interpretation. Experimental 
investigations on negation (amb U. Etxeberria, S. Tubau, V. Déprez & J. Borràs-
Comes). Frontiers in Psychology. Language Sciences. 8:2370.

Gallego, Á. (en premsa). Freezing Effects in a Free-Merge System. Dins J. Hartmann, M. 
Knecht, A. Konietzko i S. Winkler (eds.) Freezing: Theoretical Approaches and Empirical 
Domains. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.

Gavarró, A. 2018. Chinese children’s knowledge of topicalization: experimental evidence 
from a comprehension study (amb S. Hu i M. T. Guasti). Journal of Psycholinguistic 
Research. doi.org/10.1007/s10936-018-9575-6

Hernanz, M.L. (en premsa). Gerund structures in Ecuadorian Spanish (amb M. Batllori i
C. Rubio Alcalá). Dins Á. J. Gallego i F. Roca (eds.) Syntactic Geolectal variation: 
traditional approaches, current challenges and new tools. John Benjamins.

Mascaró, J. (acceptat). On the lack of evidence for nonmyopic harmony. Linguistic 
Inquiry Vol. 50, No.4 (2019).

Mateu, J. (2018). Manner and result modifiers. The V ben V construction in Catalan 
(amb M.T. Espinal). The Linguistic Review 35(1): 1-33.

Picallo, M. C. i G. Rigau. (2017). La interpretación semántica de los posesivos. Dins C. 
Company i N. Huerta (eds.) La posesión en la lengua española. Madrid. CSIC.

Tubau, S. (en premsa). The diachronic syntax of negated adjuncts in English (amb R. 
Ingham). Natural Language and Linguistic Theory. 

Villalba, X. (en premsa). Infinitive Wh-Relatives in Romance: Consequences for the 
Truncation-versus-Intervention Debate. Syntax.

Publicacions del grup
Des del 2002 fins a 
l’actualitat el grup ha editat 
17 volums de la revista 
Catalan Journal of 
Linguistics.

També edita la revista 
Isogloss. A journal on 
variation of Romance and
Iberian languages.

Amb anterioritat (1991-2001) 
havia editat 9 volums de la 
revista Catalan Working Papers 
in Linguistics.

També ha editat 3 volums de la 
sèrie Monografies de la revista 
Catalan Journal of Linguistics i 7 
volums de la “Sèrie Lingüística” 
de la UAB.

Activitats de recerca
El grup organitza (i) seminaris de presentació de resultats de recerca setmanalment, (ii) congressos i 
workshops internacionals i (iii) escoles de Lingüística.

http://filcat.uab.cat/clt/index.html

