I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS DE SANTANYÍ
CELEBRADES ELS DIES 14 I 15 DE NOVEMBRE DE 2014
© de l’edició: Ajuntament de Santanyí, 2015
© dels textos: els autors, 2015
Cadascun dels autors es fa responsable dels continguts i de la forma del seu article.
Amb el suport: Institut d’Estudis Baleàrics
Col·laboració: LAUSA
Producció i fotocomposició: BÀSICS Serveis Editorials
Impressió: Impremta Muro sl

ISBN: 978-84-937292-7-1
DL: PM 376-2015

ÍNDEX

Presentació de LAUSA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Presentació del batle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PONÈNCIA
• Aspectes fonètics i morfològics del parlar de Santanyí. . . . . . 15
Cosme Aguiló
SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT
• El Nummulític de Consolació.
Un lloc d’interès geològic (LIG) al municipi de Santanyí. . . . . 77
Guillem Mas Gornals
• Els paleosòls del camp d’en Bover. . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Antoni Forss
Maria Adrover
Rosa M. Poch
Jaume Boixadera
Jaume Vadell1
• Un assentament a l’aire lliure del III mil·lenni
a. C. a Son Danús Vell (Santanyí). . . . . . . . . . . . . . . . 109
Jaume Coll
Damià Ramis Bernad
• Les dues esglésies gòtiques de la vila de Santanyí. . . . . . . . 125
Carme Mayol i Adrover
Guillem Alexandre Reus i Planells
• Santanyí i els corsaris al segle XVI.
Una amenaça constant? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Andreu Seguí Beltrán
5

• Mn. Miquel Suau, músic i compositor.
Santanyí 1678 - Palma 1736. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Andreu Ponç i Fullana

• Potencial desestacionalitzador de l’Arqueologia a Santanyí
de Santanyí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
Núria Martínez Renguel

• Els plafons de rajoles del Viacrucis a Santanyí. . . . . . . . . 197
Maria del Mar Llompart Morro

• Valor agronòmic del camp d’en Torrella. . . . . . . . . . . . . 451
Maria Adrover Fiol
Antoni Leonardo Forss
Jaume Vadell Adrover

• La possessió de sa Vall a través dels contractes
d’arrendament (s. XIX). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Francesc Canuto Bauçà
• Explotació de les pedreres de la possessió de sa Vall (s. XIX).. 251
Francesc Canuto Bauçà

• Societat civil i la conservació del patrimoni,
LAUSA a Santanyí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
Cristòfor Salom Garreta

• L’escenografia de la casa santa de s’Alqueria Blanca. . . . . 269
Pere Terrasa Rigo
• Els de cal Reiet en el seu temps. . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Maria Teresa Escalas i Tramullas
• Els de cal Reiet en el seu temps. . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Romà Escalas i Llimona
• L’aportació de Santanyí a la renaixença lingüística
del català i a l’assentament de les bases
de la seva codificació (1901-1906). . . . . . . . . . . . . . . . 311
Sebastià A. Adrover Vicens
• Brodadores de professió i per afició. . . . . . . . . . . . . . . 329
Cristòfol-Miquel Sbert Barceló
• Correspondència de Blai Bonet amb Xavier Benguerel i Llobet:
catorze cartes inèdites (1958-1974). . . . . . . . . . . . . . . 345
Ramón García Palacios
• Blai Bonet i el quinzenari Santanyí. . . . . . . . . . . . . . . 371
Montserrat Alcaraz Vich
• Bernat Vidal i Tomàs i la història de Santanyí. . . . . . . . . 395
Isabel Vidal Munar
• Algunes dades sobre la pedra de Santanyí. . . . . . . . . . . . 419
Miquela Danús Burguera
Maria Barceló Crespí

6

7

• Mn. Miquel Suau, músic i compositor.
Santanyí 1678 - Palma 1736. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Andreu Ponç i Fullana

• Potencial desestacionalitzador de l’Arqueologia a Santanyí
de Santanyí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
Núria Martínez Renguel

• Els plafons de rajoles del Viacrucis a Santanyí. . . . . . . . . 197
Maria del Mar Llompart Morro

• Valor agronòmic del camp d’en Torrella. . . . . . . . . . . . . 451
Maria Adrover Fiol
Antoni Leonardo Forss
Jaume Vadell Adrover

• La possessió de sa Vall a través dels contractes
d’arrendament (s. XIX). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Francesc Canuto Bauçà
• Explotació de les pedreres de la possessió de sa Vall (s. XIX).. 251
Francesc Canuto Bauçà

• Societat civil i la conservació del patrimoni,
LAUSA a Santanyí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
Cristòfor Salom Garreta

• L’escenografia de la casa santa de s’Alqueria Blanca. . . . . 269
Pere Terrasa Rigo
• Els de cal Reiet en el seu temps. . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Maria Teresa Escalas i Tramullas
• Els de cal Reiet en el seu temps. . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Romà Escalas i Llimona
• L’aportació de Santanyí a la renaixença lingüística
del català i a l’assentament de les bases
de la seva codificació (1901-1906). . . . . . . . . . . . . . . . 311
Sebastià A. Adrover Vicens
• Brodadores de professió i per afició. . . . . . . . . . . . . . . 329
Cristòfol-Miquel Sbert Barceló
• Correspondència de Blai Bonet amb Xavier Benguerel i Llobet:
catorze cartes inèdites (1958-1974). . . . . . . . . . . . . . . 345
Ramón García Palacios
• Blai Bonet i el quinzenari Santanyí. . . . . . . . . . . . . . . 371
Montserrat Alcaraz Vich
• Bernat Vidal i Tomàs i la història de Santanyí. . . . . . . . . 395
Isabel Vidal Munar
• Algunes dades sobre la pedra de Santanyí. . . . . . . . . . . . 419
Miquela Danús Burguera
Maria Barceló Crespí

6

7

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

Aspectes

fonètics i morfològics

del parlar de

Santanyí*

Cosme Aguiló

Prefaci
D’entrada, volem donar les gràcies a l’associació santanyinera
Lausa per haver-nos honorat amb la comanda d’aquesta ponència
per inaugurar les I Jornades d’Estudis Locals. Alhora, i demanant
excuses pel fet que el nostre ajut físic a l’entitat és lluny d’esser el
desitjable, volem manifestar la nostra satisfacció de formar part d’un
col·lectiu que es mou a bon ritme per a la salvaguarda del patrimoni
cultural i ho fa des d’un ventall ampli de diversitat. Volem palesar
també la nostra gratitud a les institucions que hauran fet possible
que aquest petit estudi que hi presentàrem vegi la llum en forma de
publicació escrita.
A part de l’article Transcripció de cançons populars amb notes
sobre fonètica sintàctica, de MOLL (1934),1 producte d’una enquesta
realitzada en es Llombards, podem dir que no hi ha d’altra població
del terme de Santanyí que hagi estat mai objecte d’un estudi
monogràfic sobre el parlar dels seus habitants, o només sobre
alguns aspectes, com és el cas mencionat, tot i que és habitual que
els treballs d’investigació del dialecte baleàric donin alguns detalls
concrets de les característiques lingüístiques de la zona del sud-est
mallorquí, la que ara ens ocupa. S’hi pot trobar informació dispersa
que, en el seu conjunt, fa llum sobre les particularitats que tinyen de
fisonomia pròpia la parla dels santanyiners.
Entre les publicacions de caràcter general que dediquen part
de la seva atenció al parlar local és obligat esmentar el Bolletí del
Diccionari de la Llengua Catalana, d’ALCOVER / MOLL (1902-1936),
el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana,
COROMINES (1980-2001), el Diccionari català-valencià-balear
d’ALCOVER / MOLL (1930-1962), l’estudi El habla de Mallorca, de
* Aquest treball s’ha beneficiat de consultes orals fetes als doctors Nicolau Dols i Joan Melià,
als quals volem expressar el nostre més sincer agraïment.
1 MOLL, FRANCESC de B. «Transcripció de cançons populars amb notes sobre fonètica
sintàctica». A: Anuari de l’Oficina Romànica, VII. Barcelona: 1934. p. 353-388.
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MOLL (1974), l’Atles Lingüístic del Domini Català, de VENY / PONS
(2001-2010), i el Petit Atles Lingüístic del Domini Català, de VENY
(2007-2013).
L’edició recent de diversos epistolaris entre Mn. Miquel Clar, des
Llombards, i Mn. Alcover, Francesc de B. Moll, i altres personalitats
de l’època relacionades amb l’aportació de materials per al futur
Diccionari Català-Valencià-Balear, obre una nova perspectiva de cara
a l’estudi del parlar llombarder de la primera meitat del segle XX.2
El català que parlen els santanyiners, com el de la resta dels
illencs, s’adscriu al català oriental per motius de repoblament. Com
és sabut, després de la conquista de l’illa per les hosts del rei Jaume
I, el 1229, Mallorca va esser repoblada amb colons procedents en sa
gran majoria de la part oriental de Catalunya. Som de l’opinió que els
que s’establiren per Santanyí vengueren, sobretot, de les comarques
de l’Empordà, el Bages i el Maresme, motiu pel qual hi trasplantaren
la llengua que es parlava en aquelles terres durant els segles XIII,
XIV, i posteriors. Els trets arcaïtzants propis de les localitats d’origen
s’afaiçonaren amb les aportacions minoritàries d’altres parlars i s’hi
mantingueren vigorosos en bona part fins a la segona meitat del
segle XX. Des d’aquesta data fins avui, hi ha hagut un empobriment
progressiu de les característiques tot just mencionades i això es
fàcilment observable des de l’òptica de l’envelliment personal, en
sentir parlar els joves d’ara. Ens referim, és obvi, als autòctons, perquè
amb excessiva freqüència constatam que la llengua que s’ensenyoreix
del carrer no és precisament la que porta segles d’arrelament en el
territori. Potser caldria dir les llengües, en una zona de tants residents
estrangers i tan marcada per les activitats del turisme de masses.
La documentació arxivística que ha arribat fins als nostres dies
sovint dóna indicis de la provinença dels repobladors. Quan en
una transacció trobam escrits noms com Berenguer Segarra, o
Jaume Vallespir, podem pensar que és molt probable que, en última
instància, el lloc originari de tals persones era la Segarra i el Vallespir,
respectivament. En altres ocasions, davant antropònims acompanyats
de preposició, la cosa és molt més clara. No pot haver-hi gaires dubtes
que les preposicions transcrites en els noms, per esmentar dos casos,
d’un Guillem de Banyoles i d’un Joan de Ripoll delaten els orígens

dels portadors i apunten sense marge d’error a les poblacions que
avui són les capitals del Pla de l’Estany i del Ripollès, respectivament.
Hem volgut fer un quadre estadístic a partir dels antropònims
d’aquesta mena (vegeu-lo a l’apèndix), anotant els que hem trobat
dels dos tipus (sense preposició i amb preposició), en dues obres
de sengles investigadors de la nostra àrea.3 Ja sabem que la fiabilitat
del mètode és qüestionable, però pensam que no es pot negar que
dóna una orientació ben interessant a l’hora de sospesar el gruix de
la filiació lingüística catalana del contingent humà que suplantà la
població andalusina establerta en el cornaló sud de l’illa entre els
segles X i XIII.
El mostreig, realitzat sobre un total de 101 antropònims, s’emmarca
entre els anys 1236 i 1383 i correspon a personatges presents en la
documentació del terme relativa a compres, establiments de terres,
testimonis de transaccions, etc. D’aquest nombre total de persones,
n’hi ha 12 de les quals no sabem identificar la possible localitat
d’origen. De les 89 restants, pensam que 76 eren colons catalans i
les altres 13 eren colons no catalans. Aquesta presència estrangera
rastrejada es distribueix entre 4 aragonesos, 4 occitans, 2 italians,
un sard, un castellà i un francès. Cal recordar que algun tret del
mallorquí, com la caiguda de l’alveolar sonora intervocàlica, ha estat
atribuït a la presència d’occitans en la composició del repoblament.4
Parem esment ara en els 76 catalans. Hi ha indicis per pensar que
63 eren de poblacions avui adscrites als dialectes orientals (53 del
català central, 9 del català septentrional i un sense definir). Entre els
13 que queden, n’hi hauria hagut 10 del català occidental i un sense
definir. No oblidem que, al marge d’altres interpretacions segurament
més fiables,5 hi ha hagut intents d’explicar la pèrdua de la vocal final
de les esdrúixoles en –ia mitjançant la presència de rossellonesos en
el repoblament.
La distribució per comarques, d’acord amb el nostre mostreig,
seria la següent:
Del català central: hi hauria un acusat predomini del Bages, l’Alt
Empordà, el Baix Empordà i el Maresme; en menor mesura, d’Osona,
el Tarragonès, la Selva, el Vallès Occidental, l’Alt Penedès, el Pla de
l’Estany, el Vallès Oriental i el Gironès; també hi hauria gent (menys,

2 ADROVER, Sebastià. Son afectíssim Antoni M. Alcover, Prevere. Epistolari entre Mn. Alcover i
Mn. Clar. Palma: Lleonard Muntaner, 2005.
ADROVER VICENS, Sebastià A. Som Miquel Clar, Pvre. Palma: Ajuntament de Santanyí &
Lleonard Muntaner, 2014.

3 PONÇ I FULLANA, Andreu. Història de Santanyí. Segle XIII. Santanyí: Ajuntament de Santanyí
& Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares, 1974.
ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de Santanyí. Segles XIII-XIX. Santanyí: Ajuntament de
Santanyí, 2000.
4 COROMINES, Joan. Lleures i converses d’un filòleg. Barcelona: Club Editor, 1974. 2a. edició. p. 251.
5 VENY, Joan. Els parlars catalans. Palma: Moll, 1982, p. 86-87.
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d’acord amb aquest tall) de l’Alt Camp, el Barcelonès, la Conca de
Barberà, el Garraf, i el Baix Penedès.
Del català septentrional: una discreta majoria seria del Rosselló,
alguns del Capcir i uns pocs del Conflent, el Vallespir, la Garrotxa i
el Ripollès.6
Del català occidental: sobresortirien una mica la Segarra i la
Noguera; també hi ha pobladors de l’Alt Urgell, del Segrià, de l’Alta
Ribagorça, i de Ribera d’Ebre.
Aquest petit estudi és només un discret intent d’aproximació a la
fonètica i a la morfologia del nostre parlar i, per tant, no es tracta en
via ninguna d’una exposició definitiva. Els caires lingüístics que s’hi
exposen no conformen inventaris tancats ni exhaustius, ni tampoc
exclusius del terme santanyiner, ja que molts són compartits per
altres contrades illenques més o menys acostades a la nostra. Hem
prestat poca atenció als exemples que ofereix la toponímia local, ja
que són matèria de la nostra tesi, encara inèdita, però, pel fet que es
troba en regressió, hem dedicat temps i esforços a recopilar usos de
l’article literari, dels quals anotam ací una àmplia casuística. No es
tractaran tots els canvis lingüístics (tal pretensió s’emmarcaria dins
les vases de la utopia), sinó tan solament aquells que, a parer nostre,
són més representatius, motiu pel qual permeten fer-se una idea
bastant completa de quines són les característiques del nostre parlar.
Hem limitat el treball únicament a la fonètica i a la morfologia, ja que
abastar el lèxic hauria estat una tasca molt més àrdua i fora del nostre
abast, per causa del poc temps disponible entre la data de sol·licitud
de la ponència i la prevista per a l’entrega dels originals.
És gairebé segur que molt poques persones joves sentiran les
unitats tractades en aquesta exposició com a pròpies. Moltes, en
l’oïda de la gent més tendra, sonaran com a música estranya, ja que
hem intentat fer un retrat més o menys sincrònic dels fenòmens
lingüístics que eren operants en la nostra joventut, la majoria amb
un vigor inqüestionable, allà cap a la dècada compresa entre els
anys seixanta i setanta del segle passat. Vet ací, doncs, el resultat
recordant, una vegada més —ho creim necessari—, que aquesta
contribució no pretén, ni de lluny, l’exhaustivitat i té un caràcter
bàsicament divulgatiu, per més que de manera parcial pugui esser
utilitzada per algun estudiós de la llengua.

Vocalisme
1. Els triangles vocàlics
El parlar de Santanyí, com el mallorquí en general, disposa de
vuit fonemes en posició tònica: /i/, /u/, /e/, /e/, /o/, /e/, / /, /a/. És
el sistema de l’Edat Mitjana, que en català central va perdre la vocal
neutra i fou substituïda per una /e/ oberta, com a la part oriental
de Menorca, a l’occidental d’Eivissa i a les viles d’Alaró, Binissalem
i Lloseta.7
En posició àtona, els fonemes /e/, /e/, /a/ es neutralitzen en / /.
Així, de val/e/nt > val[ ]ntia, de inf/ /rn > inf[e]rnal i de bass/a/l >
bass[ ]let.
A Santanyí hi ha una minva de casos de neutralització de la /e/
àtona en els derivats, amb les limitacions pertinents. Coincidint amb
la resta del mallorquí i per influència de les formes rizotòniques
d’alguns verbs de la primera conjugació es pronuncien amb vocal
tancada cremar, nevar, deixar, etc. Potser no és tan compartida la
pronúncia tancada de eng[e]gar. Però, és molt freqüent sentir derivats
com cap[e]llet, bud[e]llet, est[e]llar, etc o fins i tot pronúncies del
tipus v[e]ntador, r[e]ntadora, etc.
Alguns mots tenen [e] tancada àtona posttònica, en posició final.
S’articulen amb aquesta vocal mànec, espàrec, ràvec, càvec, càrrec,
tàrrec, bate ‘caiguda violenta’, gomerate ‘goma dels arbres’, supissate
(Santanyí) / supiate (Calonge) ‘aigua, o altra substància líquida,
escampada per terra i trepitjada’.8 El mateix podem dir de l’anglicisme
vàter. Igualment, pati coneix una variant molt minoritària, pate, de
poc prestigi social. Per influència del castellà, paraules com classe,
abans emeses amb vocal neutra, avui la tenen tancada.
També s’hi emeten formes flexionades en les quals la vocal del
mot primitiu és oberta: r[e]leta, antr. M[e]ler, Bi[e]let, P[e]pet, etc.
En posició tònica, varia la vocal de retxa, oberta a les tres
poblacions del sud del terme, però tancada a Calonge, característica
imputable a contactes amb parlants felanitxers.

6 Per a la separació de localitats orientals entre els dialectes septentrional i central, ens hem
basat en la línia (que deu correspondre a un feix d’isoglosses) marcada en el mapa inclòs en el
primer volum del DCVB.

7 Tal fenomen evolutiu també es va estendre a Porreres, majoritàriament entre les dones, però
avui deu trobar-se a les portes de l’extinció. Encara el constatàrem fa uns anys, en entrevistar
la masovera de Son Lluís. Algú de la població ens informà que començà entre les nines, que
l’adoptaren d’una monja provinent de la zona d’Alaró-Binissalem-Lloseta.
8 Mots d’ètim desconegut, absents dels reculls lexicogràfics.
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2. Diftongació de /o/ (normalment inicial) en síl·laba lliure
Seguida de consonant bilabial o labiodental, la /o/ inicial tendeix
a la diftongació, tot i que no ho fa de manera sistemàtica, ja que no
se’n veuen afectats (a l’àrea d’estudi, òbviament) mots com obeir,
ofici, oficial, etc. Fa poc que el canvi ha estat tractat amb tota riquesa
de detalls per VENY.9 Els exemples que apuntarem constitueixen una
relació de vocabulari comú que es pot considerar tancada.
oblada > aublada
obladell > aubladell
ovella > auvella
ofegar > aufegar
ofegó > aufegó
obrir > aubrir
obert > aubert
En posició medial, només sabem aportar l’exemple següent:
llobada > llaubada (s’Alqueria Blanca).
Un cas especial, per altra banda propi de tot el mallorquí, és
el de la partícula ho anteposada a formes verbals: ho creu > heu
creu. El procés és podria haver iniciat en verbs començats amb
consonant labiodental, com veure o fer, per després generalitzar-se
i afectar tots els altres. Una altra possibilitat és que sigui producte
d’una dissimilació originada en aquesta mena de contextos: no ho
creu > no hu creu. De la mateixa manera, fora dels casos tractats, la
partícula hi pren una vocal de suport: hi va > hei va.
Al marge d’aquests canvis, hi ha diftongació en la /a/ inicial de
la paraula auxol, variant de ‘aixol’ i resultat d’un encreuament amb
uixol, amb la qual també conviu.
3. Monoftongació de qua i gua
3.1. Posició àtona
Els diftongs ua dels segments qua i gua, en posició àtona,
monoftonguen en o, tant si es troben en la síl·laba inicial, com

9 VENY, Joan. «Pronúncia diftongada de [o], [u] (oliva > auliva) i pronúncia monoftongada de
[ w] / [aw] (rautija > rutija) en posició àtona». A: Estudis de llengua i literatura catalanes /
LXVII. Miscel·lània Jordi Burguera 1. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013.
p. 191-228.
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medial, com final. VENY10 ha assenyalat la probabilitat que el canvi
s’hagi realitzat a través d’una fase *-kwo o *-gwo:
cinquagesma > cincogema
esquarterar > escorterar
pasqua > pasco
quadrat > codrat / quadrat
quadrejar > codrejar
quaranta > coranta
quaresma > corema
quarter > corter
quarterada > corterada
quartó > cortó
aguantar > agontar
aigua > aigo
egua > ego
guaitar > goitar
guanyar > gonyar
guardar > gordar
guaret > goret
llegua > llego
llengua > llengo
Quan segueix í tònica, o pretònica, passa a u:
aigualir > aigulir
Pasqualí > Pasculí (antr.)
guarnir > gurnir
guarnicions > gunicions
guardià > gurdià (es Llombards, ‘estri per a tallar les bresques de
les caseres’)
Defugen el tractament: quadern, cinquantena, antr. Pasqual,
igualar, entreguardar, guardià.
No podem dir amb certesa si qualsevol coneix una variant
monoftongada.
Ultracorreccions:
contra > quantra
contraban > quantrabando / quantrabàndol
10 VENY, Joan. Els parlars catalans. Palma: Moll, 1982. p. 87.
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contrabandista > quantrabandista
encontra > enquantra11 (del verb encontrar), ara en desús

Salvador > Sauvador > Sovador (s’Alqueria Blanca)
5. Tancament de la /o/ àtona en [u]

3.2. Posició tònica
Els segments qua i gua es mantenen inalterats:
qualque
quanta
quatre (però interj. recotre!)
cinquanta
guàrdia
guàtlera
enguany
igual

Els parlars del terme de Santanyí, com els d’una gran part del
mallorquí, en aquest aspecte, són fidels al sistema medieval. La vocal
àtona /o/ es tanca en les condicions següents:
5.1. Quan hi ha una /i/ tònica en la síl·laba següent:

De manera excepcional, monoftonguen en a:
aiguada > aigada
sotaiguat > sotaigat
4. Altres monoftongacions
caigut > quigut12
meitat > mitat

agonia > agunia
aigualir > aigolir > aigulir
conill > cuní
cosí > cusí
fotim > futim
molí > mulí
morir > murir
oliva > uliva
podrir > pudrir
sofrir > sufrir
sortir > surtir
cinc o sis > cinc u sis (vells)
5.2. Quan hi ha una /i/ pretònica en la síl·laba següent:

Aulet > Ulet (antr.), (turó de n’Ulet, s’Alqueria Blanca, variant top.)
estalviar > *estauviar > *estoviar > estuviar
*neunella > nonella ‘úvula’13
palmissó > *paumissó > *pomissó > pumissó14
palpís > *paupís > *popís > pupís
Parairet > Pariret (antr.)
11 Ho dèiem en la nostra infància en una cançó que encara recordam de la costura (classe per
a pàrvuls) a ca ses monges.
12 També hem anotat aquesta monoftongació en topònims menorquins: Salairó > Saliró;
Alcaidús > Alquidús.
13 Els reflexos del llatí HIRUNDELLA I LIGULA + sufix –ella han confluït a Santanyí en nonella,
que, alhora, té els significats de ‘oronella’ i ‘úvula’. Sobre el nom de l’úvula, vegeu: Veny, Joan.
«Sobre els occitanismes del rossellonès». A: Contacte i contrast de llengües i dialectes. València:
Universitat de València, 2006. p. 150-151.
14 És el nom del fruit del fruit de la planta Chamaerops humilis, dita, per tal motiu, pumissonera.
És el garballó ‘margalló’ d’altres contrades. Devem l’advertència de la monoftongació a l’amic
Antoni Mestre.
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(+ a)
confirmar > cunfirmar
congriar > cungriar
constipat > gustipat
convidar > cunvidar
copiar > cupiar
molinar > mulinar
olivarda > ulivarda
orinal > urinal
plorinyar > plurinyar
roquissar > ruquissar
somiar > sumiar
dominar (defuig el tractament)

23

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

contrabandista > quantrabandista
encontra > enquantra11 (del verb encontrar), ara en desús

Salvador > Sauvador > Sovador (s’Alqueria Blanca)
5. Tancament de la /o/ àtona en [u]

3.2. Posició tònica
Els segments qua i gua es mantenen inalterats:
qualque
quanta
quatre (però interj. recotre!)
cinquanta
guàrdia
guàtlera
enguany
igual

Els parlars del terme de Santanyí, com els d’una gran part del
mallorquí, en aquest aspecte, són fidels al sistema medieval. La vocal
àtona /o/ es tanca en les condicions següents:
5.1. Quan hi ha una /i/ tònica en la síl·laba següent:

De manera excepcional, monoftonguen en a:
aiguada > aigada
sotaiguat > sotaigat
4. Altres monoftongacions
caigut > quigut12
meitat > mitat

agonia > agunia
aigualir > aigolir > aigulir
conill > cuní
cosí > cusí
fotim > futim
molí > mulí
morir > murir
oliva > uliva
podrir > pudrir
sofrir > sufrir
sortir > surtir
cinc o sis > cinc u sis (vells)
5.2. Quan hi ha una /i/ pretònica en la síl·laba següent:

Aulet > Ulet (antr.), (turó de n’Ulet, s’Alqueria Blanca, variant top.)
estalviar > *estauviar > *estoviar > estuviar
*neunella > nonella ‘úvula’13
palmissó > *paumissó > *pomissó > pumissó14
palpís > *paupís > *popís > pupís
Parairet > Pariret (antr.)
11 Ho dèiem en la nostra infància en una cançó que encara recordam de la costura (classe per
a pàrvuls) a ca ses monges.
12 També hem anotat aquesta monoftongació en topònims menorquins: Salairó > Saliró;
Alcaidús > Alquidús.
13 Els reflexos del llatí HIRUNDELLA I LIGULA + sufix –ella han confluït a Santanyí en nonella,
que, alhora, té els significats de ‘oronella’ i ‘úvula’. Sobre el nom de l’úvula, vegeu: Veny, Joan.
«Sobre els occitanismes del rossellonès». A: Contacte i contrast de llengües i dialectes. València:
Universitat de València, 2006. p. 150-151.
14 És el nom del fruit del fruit de la planta Chamaerops humilis, dita, per tal motiu, pumissonera.
És el garballó ‘margalló’ d’altres contrades. Devem l’advertència de la monoftongació a l’amic
Antoni Mestre.
22

(+ a)
confirmar > cunfirmar
congriar > cungriar
constipat > gustipat
convidar > cunvidar
copiar > cupiar
molinar > mulinar
olivarda > ulivarda
orinal > urinal
plorinyar > plurinyar
roquissar > ruquissar
somiar > sumiar
dominar (defuig el tractament)

23

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

(+ e)
botiguer > butiguer
conillet > cuniet
cossier > cussier
fotimer > futimer
moliner > muliner
olier > ulier
olivera > ulivera
somier > sumier
xoriguer > xuriguer
ropisser (defuig el tractament)

5.3. Quan hi ha una /o/ pretònica (la qual també es tanca) en la
síl·laba següent
colomí > culumí
colorí > culurí
comodí > cumudí
cotorrí > cuturrí
golosia > gulusia
potossí (en l’actualitat, defuig el tractament)
5.4. Quan hi ha una /u/ tònica en la síl·laba següent

(+ i)
moriria > muriria
policia > pulicia
sortiria > surtiria
podriria > pudriria
comitiva (defuig el tractament)
homilia (defuig el tractament)
(+ o, oberta o tancada)
borinó > burinó
boriol > buriol
botigó > butigó
conilló > cunilló
corriola > curriola
corretjola > curritxola
cossigolles > cussigolles
cossiol > cussiol
covitxol > cuvitxol
formigó > furmigó
gloriós > gluriós
moridor > muridor
morrió > murrió
olivó > ulivó
polissó > pulissó
rotitxol > rutitxol

cogullada > cucullada
columna > culumna
confús > cunfús (vells)
costum > custum
costura > custura
fortuna > furtuna (vells)
poltrú > pultrú / pultruu
torçut > turçut
tortuga > turtuga
No podem dir amb certesa si el mot tutuma15 prové de l’antic
costuma.
5.5. Quan hi ha una /i/ pretònica en la síl·laba següent (seguida
de u tònica)
confitura > cunfitura
podridura > pudridura
Defugen el tractament:
bonyerrut
collonut
consulta
morruda
moruna
15 El sentit d’aquest interessant mot, de circulació bastant limitada a Santanyí, és pròxim al de
‘persona mancada de seny, especialment de manera ocasional («mira quina eixida m’ha feta
aquest, ara; és que no té gens de tutuma».
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(+ i)
moriria > muriria
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podriria > pudriria
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homilia (defuig el tractament)
(+ o, oberta o tancada)
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15 El sentit d’aquest interessant mot, de circulació bastant limitada a Santanyí, és pròxim al de
‘persona mancada de seny, especialment de manera ocasional («mira quina eixida m’ha feta
aquest, ara; és que no té gens de tutuma».
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Ultracorrecció amb harmonia vocàlica: interessat > enteressat
(sentit en es Llombards)

mostatxut
nocturn
oportú
procura

Es mantenen inalterats: trepó i trespol

Excepcionalment, i sovint pel contacte amb una consonant labial,
es tanquen en [u]:
cobert > cubert
cobertor > cubertor
escapoló > escapuló
gobell > gubell
gropellós > grupellós (Calonge)
Joan > Juan (antr.)
Josep > Jusep (antr.)
Mondragó > Mundragó (top., alguns vells)
morques > murques
morter > murter
na Moltona > na Multona (top., alguns vells)
oró > uró
es Pontàs > es Puntàs (top., alguns vells)
Robert > Rubert (antr.)
rosegó > ruegó (Calonge)
roquet > ruquet
tormassot > turmassot
6. Altres tancaments vocàlics
baldraca > piltraca ‘mamella’
bombolla > bambolla > bimbolla
crespell > crispell
embornal > imbornal
emposta > imposta
sanglot > singlot
senglar > singlar
Anglaterra > Inglaterra (influència castellana?)
anglès > inglès (influència castellana?)16
entès > intès

16 Cf. So n’Anglada > So n’Inglada.

7. Pas de / / neutra a [o] tancada, per causa del contacte amb una
labial o labiodental:
abandonar > abondonar (en regressió)
bavarall > bovarall
beure > boure
cànem > cànyem > cànyom
cavalcar > covalcar
Colauet > Colovet (antr.)
escàlem > escàlom
faldeta > foldeta
fenyedor > fonyedor
fermall > formall
fermar > formar
ferramental > formental
llevamà > llevomà (s’Alqueria Blanca).
macarró > mocarró (i macarró)
marduix > moraduix (i maraduix)
meló > moló
paper > poper (en regressió)
vermell > vormell (en regressió)
veure > voure
Quan segueix /u/ tònica, la [o] passa a [u]:
tenrum (‘tendrum’) > *tonrum > tunrum17
8. Tancament [ ] > [o] de la conjunció disjuntiva
En el parlar de Calonge, la conjunció disjuntiva /o/ no es pronuncia
oberta, com a la resta del terme, sinó tancada, com a Menorca: quatre
[o] cinc, això [o] allò, etc.

17 Potser és millor explicar-ho per assimilació.
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9. Centralització de la /o/ àtona
Una /o/ àtona, sovint en la síl·laba inicial i amb més freqüència
tancada esdevé [ ]. De vegades hi ajuda la dissimilació. VENY18 ha
estudiat el fenomen detalladament.
fogó > fegó
formatge > fermatge (esporàdic)
Honorat > Henorat (antr., sant Henorat)
olor > alor
poruc > paruc
procurar > precurar (vells)
protocol > patracol
rotaboc > retaboc
roure > reure
rotejar > retejar ‘rodar (una mola) de manera excèntrica’
salomó > salamó
socors > secors (església dels Secors)
soldador > saldador
soldadura > saldadura
soldar > saldar
tovallola > tavallola
Sembla que hi ha fidelitat etimològica en el cas de aldà, que no
ha passat a oldà.19
Els reieters, o veïns del carrer de cal Reiet, abans (i alguns
individus encara ara), tenien tendència a centralitzar la vocal del
pronom mos ‘nos’ i de l’article so: «mes ho va dir amb se cap», per
«mos ho va dir amb so cap».
Es poden explicar per arcaisme:
fenoll, genoll, renyó, restoll (alguns d’aquests només en boca
de parlants d’edat). Són pròpies de tot el mallorquí eruga, redó i,
possiblement, erugat.
Els participis de determinats verbs amb infinitiu acabats en –er
tònic o en –re àton neutralitzen la vocal pretònica:

fotre g fotut > fetut
moure g mogut > megut
ploure g plogut > plegut (homòfon de plagut, part. de plaure)
poder g pogut > pegut
rompre g romput > remput
voler g volgut > valgut (homòfon de valgut, part. de valer)
Cal tenir present que tals canvis possiblement obeeixen a una
qüestió de freqüència, ja que són molts els participis acabats en -ut
que tenen una [ ] neutra en la síl·laba pretònica: batut, cabut, cernut,
corregut, cregut, degut, hagut, jagut, llegut, perdut, premut, retut,
sabut, assegut, temut, tengut, vençut, vengut, venut.
La forma normal de begut és causada possiblement per aquesta
centralització, ja que a Santanyí l’infinitiu és boure, d’on esperaríem
bogut, tot i que també pot ser deguda a la influència de les formes
rizotòniques.
10. Obertura de /e/ tancada
El descendent del llatí TRACTU, que va donar tr[e]t, continua, entre
les generacions més velles, pronunciant-se amb la vocal tancada, però
els joves d’avui solen pronunciar amb la vocal oberta tret i distret.
11. Inflexió de /a/ en posició tònica i àtona
Una consonant (o semiconsonant) palatal o una vibrant, o
ambdues alhora, poden causar el canvi d’una /a/ que es troba en
posició tònica fins a esdevenir /e/ oberta:
jac > gec
llanxa > llenxa (top., cova de sa Llenxa, es Llombards)20
pallasso > pellasso > peiasso
xarxa > xerxa
garra > guerra
guitarra > guiterra
En posició àtona, i per atracció formal de la paraula mel, tenim
dos casos:

18 VENY, Joan. «Centralització de [o] àtona en català: del clotell al clatell», Per una història
diatòpica de la llengua catalana. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2009, p.
93-113.
19 La paraula gaudeix encara de bona vitalitat a s’Alqueria Blanca i a Calonge.

20 No hi ha canvi en el mot planxa, a diferencia del que ocorre a Andratx, ni en paraules com
diari o butxaca.

28

29

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

9. Centralització de la /o/ àtona
Una /o/ àtona, sovint en la síl·laba inicial i amb més freqüència
tancada esdevé [ ]. De vegades hi ajuda la dissimilació. VENY18 ha
estudiat el fenomen detalladament.
fogó > fegó
formatge > fermatge (esporàdic)
Honorat > Henorat (antr., sant Henorat)
olor > alor
poruc > paruc
procurar > precurar (vells)
protocol > patracol
rotaboc > retaboc
roure > reure
rotejar > retejar ‘rodar (una mola) de manera excèntrica’
salomó > salamó
socors > secors (església dels Secors)
soldador > saldador
soldadura > saldadura
soldar > saldar
tovallola > tavallola
Sembla que hi ha fidelitat etimològica en el cas de aldà, que no
ha passat a oldà.19
Els reieters, o veïns del carrer de cal Reiet, abans (i alguns
individus encara ara), tenien tendència a centralitzar la vocal del
pronom mos ‘nos’ i de l’article so: «mes ho va dir amb se cap», per
«mos ho va dir amb so cap».
Es poden explicar per arcaisme:
fenoll, genoll, renyó, restoll (alguns d’aquests només en boca
de parlants d’edat). Són pròpies de tot el mallorquí eruga, redó i,
possiblement, erugat.
Els participis de determinats verbs amb infinitiu acabats en –er
tònic o en –re àton neutralitzen la vocal pretònica:

fotre g fotut > fetut
moure g mogut > megut
ploure g plogut > plegut (homòfon de plagut, part. de plaure)
poder g pogut > pegut
rompre g romput > remput
voler g volgut > valgut (homòfon de valgut, part. de valer)
Cal tenir present que tals canvis possiblement obeeixen a una
qüestió de freqüència, ja que són molts els participis acabats en -ut
que tenen una [ ] neutra en la síl·laba pretònica: batut, cabut, cernut,
corregut, cregut, degut, hagut, jagut, llegut, perdut, premut, retut,
sabut, assegut, temut, tengut, vençut, vengut, venut.
La forma normal de begut és causada possiblement per aquesta
centralització, ja que a Santanyí l’infinitiu és boure, d’on esperaríem
bogut, tot i que també pot ser deguda a la influència de les formes
rizotòniques.
10. Obertura de /e/ tancada
El descendent del llatí TRACTU, que va donar tr[e]t, continua, entre
les generacions més velles, pronunciant-se amb la vocal tancada, però
els joves d’avui solen pronunciar amb la vocal oberta tret i distret.
11. Inflexió de /a/ en posició tònica i àtona
Una consonant (o semiconsonant) palatal o una vibrant, o
ambdues alhora, poden causar el canvi d’una /a/ que es troba en
posició tònica fins a esdevenir /e/ oberta:
jac > gec
llanxa > llenxa (top., cova de sa Llenxa, es Llombards)20
pallasso > pellasso > peiasso
xarxa > xerxa
garra > guerra
guitarra > guiterra
En posició àtona, i per atracció formal de la paraula mel, tenim
dos casos:

18 VENY, Joan. «Centralització de [o] àtona en català: del clotell al clatell», Per una història
diatòpica de la llengua catalana. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2009, p.
93-113.
19 La paraula gaudeix encara de bona vitalitat a s’Alqueria Blanca i a Calonge.

20 No hi ha canvi en el mot planxa, a diferencia del que ocorre a Andratx, ni en paraules com
diari o butxaca.

28

29

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

malrubí > melrubí
malvasia > melvasia21
De manera esporàdica es poden registrar casos de centralització
de la /a/, que passa a [ ] neutra en unitats que es troben en situació
proclítica:
g t[ ]n sols (‘tan sols’), sentit s’Alqueria Blanca
g d[ ]m es martell (‘dam el martell’), sentit a Santanyí
Centralitzacions paral·leles es troben en les pronúncies (amb vocal
neutra) de també i ca (< casa, ca nostra, per ex.), que a altres indrets
mallorquins s’emeten amb [a].

garanyó > garinyó
garlanda > guirlanda (vulg.)
gatzoll > guitzoll
gegant > gigant
jaqueta > giqueta
llecsó > llicsó
lleixiuet >llixivet
llevanya > llivanya (i aquell de lleva; punta de sa Lleva)
màrfega > màrfiga
Praxedis > Prixedis22 > *Prixeris > Pixeris (antr.)
sageta > sitgeta
sangonera > xingonera
seixanta > xixanta

12. Inflexió de la [ ] neutra, causada per consonants palatals

13. Harmonia vocàlica

agavellar > guivellar
aixecar > aixicar
cagar > quigar
queixal > quixal
caixó > quixó
canyella > quinyella
canyó > quinyó
canyota > quinyota
carxofa > quixofa
cassona > quissona
dejú > dijú
eixancar > eixincar
eixanguer > eixinguer
eixarcolar > xircolar (Calonge)
embutxacar > embutxicar
encallar > enquellar
enganxar > enguinxar
engegar > engigar
escanyar > esquinyar
espareguera > espariguera
esqueixar > esquixar
gangalla > guingalla
Ganyona > Guinyona (antr.)

beduí > biduí
cogombre > cobrombo
cotxe > cotxo
cove > covo
covenet > covonet / (però, covenet, s’Alqueria Blanca)
decidir > dicidir
divertir > devertir (en regressió)
home > homo
interessat > enteressat (sentit en es Llombards)
medicina > medecina
motle > motlo
nervi > nirvi
rotle > rotlo
savina > sivina
soterrani > sotorrani

21 Es documenta el 1764. VENY, Joan / MASSIP, Àngels. Scripta mallorquina, I. Barcelona:
Institut d’Estudis Catalans, 2013, p. 518-521.
30

sostre es manté (cf. sostro, a Muro)
14. Dissimilació
aviciat > veciat
bicicleta > vexicleta (en regressió)
en[ ]morat > en[e]morat (freqüent a Santanyí)
indiana > endiana ‘clase de teixit’
22 Forma documentada el 1690. VENY, Joan / MASSIP, Àngels. [19], p. 375-379.
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indiot > endiot
l’electricitat > la trecidat
sordonalla > sardonalla
vidriera > vedriera
vigilar > vegilar (vells)
visita > vesita (vells)

avellana > vellana
avenc > venc
avet > vet
aviciat > veciat
eixalar > xalar
eixarcolar > xircolar (Calonge)
eixorc > xorc
ulular > lular (es Llombards)

15. Elisió de sons
Els casos que s’esmentaran de pèrdua de sons en cap dels tres
apartats constitueixen una llista tancada. Així i tot, sembla clar que
les caigudes de vocals són més freqüents a fronteres de mot que no
en posició medial.
15.1. Afèresi:
abella > beia
abril > bril
acusar > cuar
acuseta > cueta
agost > gost
alimara > llimara (s’Alqueria Blanca)23
s’Almunia > munia (top; gent. munier)
agavellar > guivellar
agulla > gulla (però, aguller)
aixada > xada (esporàdic)
aixarop > xarop
aixella > sella
aixeta > xeta
aljub > jub
ametla > metla (però, ametler)
amoníac > moniac > muniac
apotecari > potecari
argelaga > gilaga (esporàdic)
argenter > Genter (antr.)
argila > gila (vells)
arrova > rova
avantatge > vantatge
23 Es diu d’una flamada que fa un poc més de foc que les altres. A més d’afèresi, hi ha
palatalització de la lateral, com en el cas del palmesà llorina ‘bufa’ < olorina (una olorina > una
elorina > una lorina > una llorina).
32

Alguns verbs, com agafar, arribar, aturar, etc. es pronuncien
sovint sense la vocal inicial.
15.2. Síncope:
àguila > àliga > alga (top. talaia de s’Alga)
ensaïmada > ensimada
ferramental > formental
safareig > sofreig
15.3. Apòcope:
Els proparoxítons acabats en -ia perden la vocal final, com és
general a una gran part del mallorquí, ja que, com és sabut, només
en són exclosos els parlars de Felanitx, Artà i Capdepera:
bèstia > besti
bístia > bisti
comèdia > comedi
farmàcia > farmaci
flòbia > flobi
gàbia > gabi
grípia > gripi
llàntia > llanti
misericòrdia > misericordi
paciència > pacienci
ràbia > rabi
síndria > sindri
sínia > sini
síquia > siqui
No la recobren en els plurals: comedis, llantis, sinis, etc.
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ensaïmada > ensimada
ferramental > formental
safareig > sofreig
15.3. Apòcope:
Els proparoxítons acabats en -ia perden la vocal final, com és
general a una gran part del mallorquí, ja que, com és sabut, només
en són exclosos els parlars de Felanitx, Artà i Capdepera:
bèstia > besti
bístia > bisti
comèdia > comedi
farmàcia > farmaci
flòbia > flobi
gàbia > gabi
grípia > gripi
llàntia > llanti
misericòrdia > misericordi
paciència > pacienci
ràbia > rabi
síndria > sindri
sínia > sini
síquia > siqui
No la recobren en els plurals: comedis, llantis, sinis, etc.
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La conserven excepcionalment:
• Els prenoms femenins amb correspondència masculina: Antònia,
Jerònia, però la perden els qui no en tenen: Eulari (Eulària), Peloni
(Apol·lònia), Xixili / Xili (Cecília)
• Algunes paraules de l’esfera eclesiàstica: cúria, hòstia, pàssia.
• D’altres mots com: càbria, guàrdia (top. ses Guàrdies), gídria,
xicòria, xicalèmia (s’Alqueria Blanca). Però, top. na Guardis (com a
variant del nom de l’illeta salinera).
16. Sons afegits
Hi ha una presència de vocals afegides a començament de mot,
discreta si es compara amb la dels parlars eivissencs. Els casos
d’epèntesi són més rars. En qualsevol cas, són llistes obertes que es
poden veure fàcilment incrementades amb noves aportacions, per
poc que hom presti atenció al llenguatge del carrer.
16.1. Pròtesi:
amarridor > amarridor (< de marrà)24
coronar > acoronar
dragó > adragó / adrago
gla > aglà
guisar > aguiar25
llecsó > allicsó
nou > anou
preparar > apreparar (en regressió)
presa > apresa (llet apresa) (?)
ranci > arranci
singló > assingló (més freqüent singló)
16.2. Epèntesi:
escarpre > escàrpera (vegeu: feminització)
estranger > esteranger
marduix > maraduix (i moraduix)
mugró > mugueró
24 COROMINES, DECat., s.v.
25 En la nostra adolescència, sentíem gent major que usava encara aguiar en el sentit de
‘preparar’, especialment preparar el contingut d’una sarrieta ‘senalleta’, per tal de passar el dia
treballant en el camp, o per anar a pescar. No ens atreviríem a afirmar que tal caire semàntic del
mot sigui avui totalment fora de circulació.
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polla grau > polla garau

Consonantisme
17. Vocalització de la -l- en síl·laba travada
alba > auba
albardà > aubardà
albelló > aubelló
albercoc > aubercoc
albó > aubó
Alcúdia > Aucudi (vells), però Algaida i alga
alfals > aufaus
almangra > aumànguera
alzina > auzina / uzina (Calonge, top. s’Uzina)
balba > bauba (mans baubes)
balç > bauç (top. es Bauç)
escalfar > escaufar
espalmar > espaumar
espelma > espeuma
estalviar > *estauviar > estuviar
falç > fauç
falcella > faucella
malva > *mauva > vauma
palma > pauma
palpar > paupar
palpís > *paupís > *popís > pupís
salpa > saupa
Salvador > Sauvador
18. Pronúncia prepalatal de la lateral aproximant alveolar
A la població de Calonge, la consonant /l/ presenta un avançament
articulatori que amb tota seguretat ha estat adoptat de la vila de
Felanitx, lloc on els calongins tradicionalment acudeixen al mercat.
Es dóna en posició interna en les geminades (al·lot, bal·let ‘antr.
Batlet) i en posició final (mel, mul, sal, gol26). És ben possible que tal
particularitat experimenti avui un procés de regressió.

26 L’anglicisme gol es pronuncia (o es pronunciava?) a Calonge amb la vocal oberta.
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19. Palatalització de la [s] inicial de mot
cepat > xepat (estar xepat a l’antiga)
cigala > xigala
samarra > ximarra
sangonera > xingonera
sebel·lí > xebel·lí
seixanta > xixanta
serafí > xerafí
sibil·la > xibil·la
simbomba > ximbomba
simple > ximple
subec > xubec
Cisterna coneix dues pronúncies palatalitzades: xisterni i la
sonoritzada gisterni.
El canvi afecta castellanismes com xigarro ‘cigar’ i xelindro
‘cilindre’ (dit d’una màquina per pitjar el sòl de les carreteres).
També es veuen afectats alguns hipocorístics:
Cesc (Francesc) > Xesc
Cisco (Francisco) > Xisco
Cília (Cecília) > Xili
Cina (Francina) > Xina
La ceca, o antiga casa de la moneda, palatalitza la consonant en la
frase feta «anar de la Xeca a la Meca».
Es mantenen sense palatalitzar cingle, ciprell, ciprer, safarrí,
saragall, serigot, sifó, singló, singlot, ‘sanglot’, siular. En boca d’un
llombarder d’edat, però, sentírem xingle, xinglot i fins i tot xinquanta.
20. Palatalització d’africada alveolar sonora
metzina > metgina (per influència de metge)
exagerar > etgigerar (per assimilació)
exigir > etgigir (per assimilació)
21. Articulació palatal de les consonants /k/ i /g/
Les consonants [k] i [g], davant les vocals a, e, i, i a final de mot,
s’articulen com a palatals.
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Hi ha velarització davant /l/ o /r/ (en els grups de muta cum
liquida) i davant /o/, /u/
Constitueix una excepció la consonant inicial del verb callar, que
s’articula com a velar, de la mateixa manera que el numeral cinc per
fonètica sintàctica: cin[k] o sis.
22. Despalatalització
Afecta els plurals en –ells i, ocasionalment, els singulars en –ell. En
posam alguns exemples:
aucells > aucels
budells > budels
capells > capels
estornells > estornels
morenells > morenels
pells > pels
picornells > picornels
ramells > ramels
sorells > sorels
vedells > vedels
En determinats contextos fonològics això també ocorre en els
singulars:
sa pell des xot > sa pel des xot, es budell cular > es budel cular,
etc.
Altres:
aixella > sella (davall sella, interpretat davall s’ella)
23. Assimilació i reducció de l’aplec consonàntic rn > nn / n
A Santanyí i es Llombards, el grup rn, en qualsevol posició,
assimila la bategant a la nasal, la qual apareix geminada. Sembla que
s’Alqueria Blanca fluctua27 i que Calonge no practica tal canvi.
23.1. Posició pretònica
Bernat > Bennat (antr.)
cernut > cennut (de cendre)
27 En aquesta població, la tendència a la caiguda de la bategant en posició final és més clara
que no l’assimilació en posició medial. Caldria, però, confirmar-ho amb més fiabilitat.
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cornisa > gonnisa
fornal > fonnal
forner > fonner
picornell > piconnell
ternal > tennal
vernís > vennís

alcolla > ancolla
guixaire > guixaine
manxaire > manxaine
multa > munta
multiplicar > muntiplicar
25. Pas nn / gn > in

carnisseria > cannisseria
Els passos de granar i granera a grannar i grannera, respectivament,
s’han d’explicar possiblement a través d’un estadi intermedi *grarnar
i *grarnera, amb dilació de la ròtica.

Agnès > Ainès (antr.)
Susanna > Susaina (antr.)
Anna > Aina (antr.)
manna > maina
regnar > reinar (hi pot haver influït el castellà)

23.2. Posició posttònica
Tot i que no sabem si és usual a la contrada, s’hi pot afegir com a
terme de comparació:

arna > anna
cisterna > xistenni
lluerna > lluenna
taverna > tavenna

sagnar > sainar
26. Articulació dels grups –nt i –lt en posició final

23.3. Posició final

Com és general en mallorquí i en menorquí, la consonant dental
final d’ambdós grups consonàntics s’articula, tant en posició final
absoluta, com seguida de vocal, per fonosintaxi: font, punt, pont,
dent, alt, molt, salt, malalt, etc. Com en altres aplecs consonàntics,
per fonosintaxi es perd si va seguida de consonant: top. Pon(t) d’en
Bandera, den(t) bona, mol(t) saludable, etc.

Hi ha caiguda de la bategant:
aladern > alaven
born > bon
carn > can
corn > con
extern > extèn
forn > fon
infern > infèn
hivern > hivèn
pern > pen
torn > ton

27. Rotacisme

24. Nasalització
Vet ací alguns exemples de consonants líquides que passen a
nasals:
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La fricativa alveolar sorda seguida de consonant sonora passa a
bategant en els casos següents:
• Seguida d’oclusiva: esbajocar > erbajocar, dos dits > dor dits,
esglai > erglai
• Seguida de labiodental: esvellar > erveiar; ant. Esvissa > Ervissa.
• Seguida de nasal bilabial: fantasma > fantarma; Cosme > Corme,
etc. El mot esma, però passa a eima (com Esvissa > Eivissa; Cosme >
Coime, a Camprodon).
La bategant desapareix dels mots corema ‘quaresma’ i cincogema
‘cinquagesma’.
Hi ha geminació quan va seguida de /n/: es nin > en nin; es nas
> en nas. El motiu es troba en el fet que -rn- a Santanyí passa a -nn-.
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També hi ha geminació si va seguida de lateral, o de vibrant: es
llum > ell llum: ses rabasses > se[r] rabasses.
28. La bategant en posició final
Com és habitual en mallorquí, la bategant s’emmudeix en posició
final: sabate(r), sorti(r), senyo(r), pasto(r), etc. Fins i tot en els
monosíl·labs: co(r), po(r), du(r), flor(r), etc. Es recobra en les flexions,
excepte en les de nombre: coret, però pasto(r)s.
Es pronuncia:
• En els infinitius seguits de pronom (sobre el qual, en mallorquí,
cau l’accent):
anar-hi, menjar-ho, morir-se, etc.
• En la preposició per, quan no va seguida d’article salat femení.
Amb l’article salat masculí, s’aglutina en la forma pes.
• En la primera persona del PI dels verbs de la primera conjugació
de radical acabat en –r: jo atur, jo llaur, jo gir, jo cur, jo mir, jo retur.
• En la primera i tercera persona del PI del verb ferir: jo fer, ell fer.
• En les paraules pur, tir, sor, mar (en frases com: hi ha molta
mar, la mar de...).
• En frases estereotipades de l’esfera eclesiàstica i d’altres: el cor
de Jesús, per l’amor de Déu, per (de)mor de tu.
• En unitats de nova introducció: wàter, càncer, etc.
No es pronuncia en la tercera persona del PI del verb morir: ell
se mo(r).
29. Caiguda de bategant en posició de coda
En alguns casos, es produeix una pèrdua a final de síl·laba. Alguns
dels exemples reportats són coneguts arreu; d’altres probablement
són propis de la contrada. La dissimilació hi pot ajudar.

30. Pas d’oclusiva a fricativa, i viceversa
Recordem que en mallorquí, hom distingeix sense gaires confusions
les consonants bilabials i les labiodentals sonores. En els casos
que comentarem, el canvi de punt d’articulació és un ajustament
condicionat pel canvi de mode d’articulació.
30.1. D’oclusiva a fricativa:
baqueta > vaqueta (passar per la vaqueta)
baül > bavul > *babul > *bobul > bubul
benzina > venzina
berbena > verbena
biberó > viveró
bicicleta > vicicleta
billar > villar
desimbolt > desinvolt
entrebancar > entrevancar
escaravat s’explica per arcaisme
30.2. De fricativa a oclusiva
alcavot > alcabot
coverbo > coberbo
devessell > debessell
espavilat > espabilat
pólvora > pebora / pevora
vòmit > bòmit
voto a... > betua...
31. Dentalització

albergínia > aubegini
arbre > abre
caló des Borgit > caló des Bogit (variant top.)
carxofa > quixofa (variant)
cirurgià > cirugià
Gertrudis > Lletrudis (antr.)
guarnicions > gunicions / (al costat de gunnicions)
marbre > mabre
sarzir > sazir
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cirurgià > celurdià
injecció > endicció
Burjassot (top.) > (figues) bordissot28

28 VENY, Joan. «De re ficaria: bordissots i paratjals». A: Llengua i entorn natural. Barcelona:
Edicions 62, 2001. p. 77-93.
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de Jesús, per l’amor de Déu, per (de)mor de tu.
• En unitats de nova introducció: wàter, càncer, etc.
No es pronuncia en la tercera persona del PI del verb morir: ell
se mo(r).
29. Caiguda de bategant en posició de coda
En alguns casos, es produeix una pèrdua a final de síl·laba. Alguns
dels exemples reportats són coneguts arreu; d’altres probablement
són propis de la contrada. La dissimilació hi pot ajudar.

30. Pas d’oclusiva a fricativa, i viceversa
Recordem que en mallorquí, hom distingeix sense gaires confusions
les consonants bilabials i les labiodentals sonores. En els casos
que comentarem, el canvi de punt d’articulació és un ajustament
condicionat pel canvi de mode d’articulació.
30.1. D’oclusiva a fricativa:
baqueta > vaqueta (passar per la vaqueta)
baül > bavul > *babul > *bobul > bubul
benzina > venzina
berbena > verbena
biberó > viveró
bicicleta > vicicleta
billar > villar
desimbolt > desinvolt
entrebancar > entrevancar
escaravat s’explica per arcaisme
30.2. De fricativa a oclusiva
alcavot > alcabot
coverbo > coberbo
devessell > debessell
espavilat > espabilat
pólvora > pebora / pevora
vòmit > bòmit
voto a... > betua...
31. Dentalització

albergínia > aubegini
arbre > abre
caló des Borgit > caló des Bogit (variant top.)
carxofa > quixofa (variant)
cirurgià > cirugià
Gertrudis > Lletrudis (antr.)
guarnicions > gunicions / (al costat de gunnicions)
marbre > mabre
sarzir > sazir

40

cirurgià > celurdià
injecció > endicció
Burjassot (top.) > (figues) bordissot28

28 VENY, Joan. «De re ficaria: bordissots i paratjals». A: Llengua i entorn natural. Barcelona:
Edicions 62, 2001. p. 77-93.
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32. Manteniment de la fricativa labiodental subjacent final en la
flexió i la derivació
blauet / blavet
creueta / creveta
es Pouàs / es Povàs (top.)
estiuet / estivet
lleixiuet / llixivet
Mateuet / Matevet
meua / meva
ouera / overa
ouet / ovet
peuet / pevet
renouer / renover
riuet / rivet
seua / seva
teua / teva

lleuger > jutger
passejar > passetjar
rajada > ratjada
rajola > ratjola
roja > rotja
sageta > sitgeta
tremuja > tremutxa
truja > trutja
Es mantenen amb fricativa plaja i, a Santanyí, esporàdicament,
foja.30
35. Caiguda d’alveolar sonora intervocàlica
És un fenomen força general en mallorquí, tot i que hi ha alguna
excepció.

33. Fricatització
llarder > jarder (dijours jarder)
lleuger > jutger
lladriola > jadriola > gidriola > x vidre = vidriola
Llinars > Genars (top. rafal Genars)
llinya > ginya (i llinya) ‘rodera de carro’ i ginyola ‘fil emprat
per construir un mur rectilini’; però només llinya ‘fil de pescar’
(llenguatge conservador dels mariners).29
En canvi, llenegar (a altres llocs genegar). Cf. top. men. Llibertó
> Gibertó.
Cas invers: Gertrudis > Lletrudis. Cf. top. men. *Torrejafuda >
Torrellafuda.

acusar > (a)cuar
besaces > (es)beiaces
camisa > camia
casa meva > ca meva
casera > caera
cosa bona > cobona
cosa poca > copoca (vulgar)
encisam > enciam
fusada > fuada
fusell > fuell
guisar > aguiar
Jusana > Bassa Juana (top.)
nosaltres > *noaltres > *noaltros > naltros > noltros
refusar > refuar
resina > reina
vosaltres > *voaltres > *voaltros > valtros > voltros

34. Africació
Però, a Calonge, casera (d’abelles)31
cagamuja > cagamutxo (interferència del castellà)
carxofa > quitxofa (variant)
llegítima > lletgitima
29 VENY, Joan. «Supervivientes aragoneses en valenciano (I): la rodada». A: De geolingüística
i etimologia romàniques. GARGALLO GIL, José E; BASTARDAS, Maria-Reina (ed.). Barcelona:
Universitat de Barcelona, 2012. p. 241.

30 AGUILÓ, Cosme i MESTRE, Antoni (en premsa). Atles Ornitonímic de les Illes Balears.
31 En aquesta localitat es reserva caera per a la protecció de fusta que es posava als arbres joves
(plantats en el camp), amb la finalitat que no fossin rosegats pels conills o pel bestiar.
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36. Solució de hiats

Però, a Calonge, llosa i roegó (pron. ruegó)

36.1. Amb inserció d’una fricativa labiodental sonora

36.3. Amb inserció d’un gradual

a on > avon
baül > bavul (es Llombards, tal vegada en regressió)
boada > bovada
braó > bravó
canoa > canova
coa > cóva
coaric > covaric
coent > covent
coet > covet
coïtja > covitja
llaüt > llavut
Maó > Mavó (top.)
poal > poval
proa > próva (vells)
raó > ravó
reüll > revull
saó > savó
traüllar > travullar

besaces > (es)beiaces
poesia > poiesia
ver és > veiès

36.2. Amb inserció d’una fricativa labiodental sonora, després de
la caiguda d’una alveolar sonora intervocàlica o, molt rarament, d’una
dental, com és el primer cas
aladern > alavern
alosa > alova
filosa > filova
gatosa > gatova
llosa > llova
pelosa > pelova
pelosella > pelovella
posar > povar (vulgar)
rabosa > rabova
rasor > ravor
rosada > rovada
rosegar > rovegar
rosegó > rovegó
rosella > rovella

37. Sons afegits
37.1. Epèntesi
El grup romànic N’R persisteix sense l’epèntesi dental que mostra
a altres contrades del domini en paraules com cenra, divenres, genre,
tenre. En canvi i a diferència d’alguns pobles de la muntanya, sí que
afegeix la consonant el grup L’R en mots com moldre.
37.2. Paragoge
api > àpit (àbit, es Llombards)
aspi > àspit
col·legi > col·lègit
geni > gènit
premi > prèmit
somni > sòmit
rave > ràvec
contraban > quantrabàndol (al costat de quantrabando)32
tronxo > trònxol (al costat de tronxo)
qüern > quern > quen
38. Ensordiment
baldraca > piltraca ‘mamella’
closet > closset
cogullada > cucullada
cugula > cucula / i cugula
enderrosall > enterrossall
esclata-sanguer > esclata-sanquer
esgarrinxada > escarrinxada
fanguet > fanquet
32 Ambdós mots s’usen sempre interferits pel castellà.
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farbalà > parfalà
gallufa > calufa33
goterrenc > cotorrenc
herba lluïsa > herba lluïssa
maresos > maressos, però guàtlera maresa
sargantana > sarcantana
seguer > sequer
Tenim alguns casos d’apitxament:
borratjona > (col) borratxona
botja > botxa
corretjola > corritxola
politjó > politxó
tremuja > tremutxa

prendre > prende
rastrell > rastell
taulell > taurell
41. Assimilació regressiva en els reflexos dels grups llatins T’L,
D’L, G’L, J’L
Com a la resta del mallorquí, es pronuncien amb ela geminada
mots com espatla, rutlar, ametler, motle (amb assimilació de la vocal
final), vetlar, batle, etc. No hi ha palatalització, a diferència d’altres
àrees lingüístiques.
42. Iodització (grups llatins LY, C’L, G’L)
És un fenomen general, en diferents graus, de tot el mallorquí.

El cas de cagamutxo ‘cagamuja’ és una interferència del castellà.
39. Sonorització
api > àbit (es Llombards; Calonge, com a fitònim per a l’aleixandre)
constipat > gustipat
cornisa > gurnisa
forca > forga (anar-se’n a la quinta forga)
orquestra > orguesta
revinclada > revinglada
tomàtiga > domàtiga
40. Dissimilació
barrera > barrela (Calonge, sentit en plural)
calaguala > caraguala (sentit en es Llombards)
coltell > contell
juliol > juriol
llivell (conservat per alguns vells) > nivell (molt generalitzat)
només > domés
orquestra > orguesta
cast. palillo > Parillo (antr; s’Alqueria Blanca)

33 Totes les variants d’aquest mot, d’origen desconegut, aportades pel DECat. s.v. tenen la
consonant inicial sonora, cosa per la qual l’incloem en la relació d’ensordiments.
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abella > abeia
agulla > agúia
cella > ceia
falla > faia (del càrritx), però falla (festa valenciana)
fermall > formai
full > fui
fulla > fuia
mall > mai
malla > maia
mullar > muiar
mullar > muiar
palla > paia
poll > poi
tall > tai
ull > ui
ullastre > uiastre
vell > vell
ventall > ventai
ventrell > ventrei
Permet distingir poll (au) de poi (insecte; normatiu poll).
No haver arribat al grau zero en aquests casos també separa fuia
‘fulla’ de fua ‘correguda ràpida’.
Es redueix al grau zero en contacte amb una /e/ tancada o una /i/:
cullera > cuera
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pallasso > peasso (perquè tanca en [e] la vocal neutra de la primera
síl·laba)
ullera > uera
vella > vea
collir > coir
conill > coní
filla > fia
grill > gri
Llambilles > Llambies (antr.)
llentilla > llentia
setrill > setrí
vencill > vencí
Excepcions:
conill > conii (s’Alqueria Blanca, juntament amb coní)
fill > fii (però, a d’altres llocs, fi)34
També ioditza, però contra la regla, el mot cabell, que conté el
reflex del grup llatí LL.

predicar > pedricar
professó (ant.) > porfessó
protocol > patracol
socarrar > sacorrar (o dissimilació de *socorrar?)
solapat > salopat (parlar salopat)
sotrac > satrot
tabulet > tubalet
terbolí > trebolí
44. Reducció sil·làbica
atapeir > atapir
despús-ahir > despús-hir
graelles > esgrelles
esmorteir > esmortir
paella > pella (normalment dit de l’estri, però també, rarament, del
contingut d’arròs)
plaer > pler (estar mal a pler, estar a pler, esser net de pler, passar
pler...)35
raïm > reim
raïssons > raisons

43. Metàtesi
45. Desplaçament d’accent
De l’alteració de l’ordre d’un o més sons dins un mot, en tenim
alguns exemples:
abellerol > bereiol
àguila > àliga (vells)
cogombre > cobrombo
ensaïmada > ensiamada
entrecavar > encatravar
farbalà > parfalà
ganivet > guinavet
gregal > guergal
llevamà > llevomà > *lleomà > *lleumà > lluamà
llonganissa > llangonissa
malva > vauma
magraner > managrer (rar) / al costat del normal magraner
pebre > prebe
precintar > percintar
34 Ho hem sentit en boca d’algun vell de s’Estanyol.
48

amoníac > moniac > muniac
llegítima > llegitima
música > musica (avui gairebé inusual)
pólvora > pebora / pevora
raïm > reim
resina > reina
terratrèmol > terratremol
Algunes unitats acabades en –ia, proparoxítones a altres contrades
del domini, han vist desplaçar l’accent i són planes. En conseqüència
no es veuen afectades per la caiguda de la vocal final: curria (top.
punta de sa Curria), gubia, Llucia, llupia, furia (vulg.).

35 No pot haver-hi cap dubte que la pronúncia tradicional mallorquina de plaer era, abans
de la reducció sil·làbica, amb les dues vocals idèntiques, o sigui neutres, contra la quasi total
generalització actual de realitzar tancada la segona.
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Morfologia

46.3. Article salat
El sistema de l’article procedent de IPSU és el mateix que regeix
a la resta de l’illa, exceptuant Pollença:

46. Article
46. 1. Article arcaic
Romanen alguns usos fossilitzats de l’article arcaic lo. Exceptuant
els casos del cançoner, i segurament del refranyer, es pot dir que
l’inventari és, si fa no fa, tancat:
per lo senyal...
tot lo dia
pareix tot lo món
això és lo mal / lo mal és que...
lo endemà
oh! lo meu rei (a un infant)
Cançoner: Ja direu a lo meu bé...
Refranyer: Qui assembla a los seus no fa tort a ningú
46.2. Article personal
Segueix el sistema general que regeix a l’illa:
Masculí

Femení

en Pere

na Joana

n’Andreu

n’Antònia

Masculí singular

Masculí plural

Femení singular

Femení plural

es cap

es caps

sa mà

ses mans

s’ase

ets ases

s’ànima

ses ànimes

amb so cap

amb sos caps

amb sa mà

amb ses mans

amb s’ase

amb sos ases

amb s’ànima

amb ses ànimes

Com a cas “contra natura” d’article salat es pot esmentar el del
topònim santanyiner turó des Bisbe i es Dimoni (de Cabrera, i potser
no tant anòmal com el primer; més freqüent que la variant el Dimoni).
46.4. Article literari
Els parlants d’edat avançada mínimament atents a l’evolució del
parlar són testimonis de la reculada d’usos que ha experimentat i
experimenta dia rere dia l’article procedent de ILLU. Farem ací un
tast de la casuística que era vigent en la nostra adolescència. Indicam
algun exemple de les fluctuacions més consolidades.
46.4.1. Món eclesiàstic
46.4.1.1. Paratges ultraterrenals

S’usa també davant els noms dels animals (na Roja és bona mula;
en Nero és un ca molt tranquil), de campanes, encara que no siguin
les del terme (n’Eloi) i d’adjectius substantivats de connotacions
negatives (en cabota va ficar un peu dins l’aigua; en collonera se
pensava treure-la lluïda; en gonella!). També es fa servir davant el
nom personal de Joan aplicat al primer fred de la tardor: en Joan de
Múrcia.
S’omet davant els noms dels personatges bíblics: era Noè qui va
fer la barca. Es veu davant la frase feta següent: anar d’Herodes a
Pilat.
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el cel
el para(d)ís
la glòria
el purgatori
l’infern36
Però, es llimbs.

36 No oblidem que, en la llengua antiga, infern (com purgatori i paraís) no portava article. Com
a supervivència de tal omissió, tenim la frase «anirà dins fern», canvi evident, per ultracorrecció
de caràcter popular de «anirà a infern». La toponímia de tota l’illa és fa ressò en nombroses
ocurrències, però no de manera sistemàtica, d’aquesta característica morfològica.
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46.4.1.2. Déu, Verge, àngels, dimoni
la Santíssima Trinitat
el Pare, el Pare Etern
el Fill
l’Esperit Sant
la cort celestial
el Santíssim
la Sagrada Família
el Bon Jesús
el Bon Pastor
la Mare de Déu
la Puríssima
l’àngel de la guarda
el dimoni (però, es dimoni gros)
46.4.1.3. Jerarquia eclesiàstica
el papa
el Sant Pare
el bisbe (però, es bisbe, com a nom d’embotit)
el senyor rector / el senyor ecònom (però, es rector, s’ecònom, es
vicari)
la mare superiora (però, sa superiora)
l’abat
el pare prior / el pare (+nom personal)
46.4.1.4. Temple, dependències...
la seu
el palau
la cúria
l’església
el cor (però, es cor d’una persona)
la sagristia
l’orgue (però, s’orgue elèctric)
l’altar, l’altar major, damunt l’altar (però, s’altar d’una capella)
46.4.1.5. Ordes religiosos, tribunals...
la Mercè
el Carme
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el Temple
la Missió
la Inquisició
els Socors
46.4.1.6. Imatges, objectes
la Sang
el Sant Crist
el Cor de Jesús
la Divina Pastora
la Dolorosa
la Beata
la Verònica
la Vera Creu
la Mare de Déu dels Socors
el Cirineu
s’arca de l’aliança
l’hòstia / s’hòstia
46.4.1.7. Festes
el Nom de Jesús
el Nom de Maria
es dia dels Morts
es dia de l’Àngel
les Verges (cf., ses Verges, a Artà)
el Corpus
la Santa Faç
el Ram
la Passió
el bon pastor
la Immaculada
els Reis
sa festa de l’Obra
l’Encarnació
46.4.1.8. Actes de culte i d’altres
els passos
la comunió (però, sa primera comunió)
l’ofici
l’oferta
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la pàssia
la cena
sa processó de l’Aurora
sa processó de l’Enqüentro / de s’Enqüentro
la santa missa (però, sa missa primera, sa missa vespertina)
sortir de la parròquia
passar el rosari
acompanyar amb el sentiment /. .. amb so sentiment
Que el vegem a la santa glòria!
donar la pau
donar la benedicció
passar la corona (però, sa coroneta d’or)
es manaments de la llei de Déu
46.4.1.9. Frases fetes
amb tota l’ànima
esser com que esperar el Messies
dur pel camí de l’amargura
per l’amor de Déu
fer la cena
ajudar a portar la creu
estar deixat de la mà de Déu
saber per quina fi és creat l’home (homo)
haver-hi tota la cort celestial
de Déu te vengui el remei
Déu mos do la maina
46.4.2. Conceptes geogràfics, llocs únics i d’altres
el món (però, es món infantil)
el món i la bolla (aquest va fer el món i la bolla ‘va fer molt’),
(però, sa bolla del món)
el cel (però, es cel, referit al color)
la terra (veniu per la mar, o per la terra?), (però, sa terra, com a
matèria geològica)
la mar
a l’aire (però, s’aire que respiram)
caure de l’aire del cel
la mare ‘la roca ferma’
la sala ‘la casa consistorial’ (però, sa sala, com a habitació)
la casa ‘sala principal d’una casa’ (dins la casa, la casa és gran, som
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de la casa..., però fa sa casa nova)
la gent (on és la gent?, i la gent?), (però, sa gent diu...)
l’home (...i l’homo, com se va trobar estret...)
el pobre (el pobre no podia trencar alè)
la dreta (però, sa mà dreta, etc.)
l’esquerra (però, sa mà esquerra, etc.)
la cosa (en frases com: la cosa no està clara, no sé de què va la
cosa)
la muntanya (concepte únic: caragol d’on véns? De la muntanya
de veure el temps)
46.4.3. Jerarquia social, estaments, parentesc, títols nobiliaris
el rei
la reina
el senyor rei
el senyor batle
el senyor jutge
el senyor avi
el senyor (+ nom personal), (però, es senyor ha dit...)
la senyora àvia (però, sa senyora +nom personal)
el sen (+ nom personal)
el tio (potser per castellanisme), (però, sa tia)
es marquès de la Romana
ca l’Ardiaca
ca la Torre
46.4.4. El món mariner
46.4.4.1. Topònims
46.4.4.1.1. Del terme
la Costa
la Miranda
la Real
el Roser
carrer de la Pau
placeta de la Canal / placeta de sa Canal
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46.4.4.1.2. De Cabrera37
l’Escala
l’Escaleta
l’Olla
l’Olló
l’Esponja
la Miranda
l’Imperial
l’Imperialet
l’Enciola (saliners) / però, n’Enciola (santanyiners)
cova de l’Amic
cocó de l’Ancai
rost de l’Estreta38

pescar a l’encesa
fer l’alba
fer la prima
pescar a la part39
la costa
46.4.4.3. Noms de vaixells
el
la
el
el
el

Sant Pere
Cambra
Cellafaves40
Titànic
Rafel Verdera

46.4.5. Equips de futbol
46.4.4.1.3. Exotopònims d’estats i rius
el
el
el
el
el

l’Argentina
el Brasil
l’Havana
el Japó
la Xina
el Ter
el Danubi
el Volga

Santanyí
Barça
Mallorca
Constància
València

46.4.6. Antics establiments ciutadans

46.4.4.2. Peces de l’embarcació i sistemes i horaris de pesca i
d’altres
la banda (estar serrat a la banda ‘estar obstinat’)
la borda (tirar una cosa per la borda)
l’arbre ‘pal de l’embarcació’ (caure de l’arbre ‘decepcionar’, una
ratxa sobre l’arbre)
la creu
el car
la pena
l’anca ‘part de popa de l’embarcació’
anar a la vela
37 Cal tenir present que la toponímia de Cabrera és pròpia, sobretot, dels parlants dels termes
de Santanyí, ses Salines i Campos i, en menor mesura, dels de Felanitx i Llucmajor.
38 Sentit en una sola ocasió, el determinant té el punt de partida en el lloc veí de Cala Estreta.
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L’Àguila41
La Filadora
La Protectora
La Primavera
La Palmera
46.4.7. Jocs
46.4.7.1. Infantils
Mà morta, mà morta, pega a la torta
dur a la cadireta

39 Devem la informació d’aquest cas a l’amic Antoni Mestre.
40 Era el nom d’un vaixell local, tot i que la grafia no era aquesta.
41 Aportació que agraïm al Dr. Josep Grimalt.
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46.4.7.2. D’adolescents

l’audiència
la puresa
la fonda (anar a menjar a la fonda)

al clotet
al qüern (pron. quen)
al maquet
al faldarillet
a la una bóta la mula

46.4.11. Conceptes agrícoles i de la flora espontània

46.4.7.3. D’adults
a la parella
(fer) la falta (en el joc del truc)
la pepa (nom que es donava a la marilla)
46.4.8. Fraccions i múltiples
la meitat / sa meitat
el doble
el triple
el demés
la resta
de les tres parts, una

la pagesia
figues de la senyora
figues de la roca
figues de l’agulla
figues de la filera (es Llombards)
ametles de l’ullastre
ametles de l’engan
ametles de la canal
peres de la nau
garroves de la muntanya
pomes del ciri
prunes de la glòria
blat de les Índies
bolles del Bon Pastor
pomes del dimoni
46.4.12. Vida, mort, temps

46.4.9. Frases comparatives
més
més
més
més
més
més
més

net que les flors
net que la plata
blanc que la neu
vermell que la grana / vermell com la grana
verd que la porrassa
dolç que la mel
tort que la justícia

46.4.10. Institucions benèfiques, administratives, etc.
l’hospital
l’hospici
la misericòrdia
la inclusa
la criança
la sapiència
la comandància
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la primeria
la darreria
l’antiguea (‘l’antigalla’)
estar xepat a l’antiga (‘cepat a l’antiga’)
la fi (la fi del món, a la fi, as cap i a la fi)
tota la vida i un any més (‘molt de temps’), (però, sa vida d’una
persona)
la mort (però, sa mort d’una persona)
parèixer la mort amb pebres
amb el temps, amb el temps i palla d’ordi (però, es temps és fresc)
a l’instant
a l’acte
al punt
fet del moment
fet de l’hora
la una, les dues, les tres... (noms de les hores)
fer l’hora / fer l’horeta (‘fer la sesta’)
a la mala hora
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fer l’hora / fer l’horeta (‘fer la sesta’)
a la mala hora
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a altes hores de la nit
pa del dia
tota la santa nit
la queda (tocar la queda)
el sendemà
la setmana qui ve (però, sa setmana santa, sa setmana de Nadal,
etc.)
l’any qui ve
l’any passat
l’any tirurany
l’any de la pera
l’any de la gratella (però, s’any de sa picor, s’any des grip, s’any
de sa neu)
l’any sant
tot l’any
l’any + numeral (l’any trenta, l’any setanta...)
l’endeví ‘el futur’, (ah! si sabéssim l’endeví!)
la forca (antic lloc d’execucions)

aclucar l’ull = ‘dormir’
acompanyar amb el sentiment / acompanyar amb so sentiment
allargar el coll a la forca ‘consentir a una cosa a desgrat’
anar a la seua
dir-hi la seua
fer la seua ‘actuar per compte propi, sense fer cas dels altres’
sortir-ne amb la seua
veure la seua ‘veure l’ocasió propícia’
fer-ne de les seues
anar de la xeca a la Meca ‘anar d’un lloc a l’altre’
anar del cos
anar del risc a l’aventura ‘actuar sense seguretat’
anar-se’n per la quirena (s’Alqueria Blanca; sinònim de l’expressió
següent)
anar-se’n a la quinta forga
no haver-hi ningú en tota la balla
cridar a l’ordre
deixar (qualcú) a l’estacada ‘deixar-lo abandonat’
desbaratar la voga
dir allò que fa al cas
el cas és que...

donar les gràcies / donar ses gràcies
dur (qualcú) a la barra ‘portar una persona davant la justícia’
dur la doma ‘portar la iniciativa’
entre la paga
esser de l’ungla ‘esser afectat de furtar’
esser del trull, de la bulla, de la passejada, etc.
esser la salut (aquell remei li va esser la salut)
esser lè ‘esser molt bo’ (això ha estàt lè)
estar a l’aguait ‘vigilar’
estar a l’estaqueta ‘estar en un lloc o en una situació de manera
obligatòria’
estar a la flor del món ‘estar en el punt àlgid de la joventut’
estar en el serè
estar a la plena
fer de la guerra (‘garra’) pota ‘fer l’impossible’
fer la bona
fer la ronda (a una al·lota) ‘acostar-s’hi amb intencions de
conquistar-la’
fer la cort (a una al·lota) ‘íd’.
fotre-se’n de la passada
fotre-se’n de la virolla
girar-se com la fulla de l’om ‘canviar d’actitud amb facilitat’
mirar-se la feta
no haver-hi res sense la prova
no saber-ne de la missa la meitat ‘no conèixer bé una qüestió’
passar per la vaqueta (‘baqueta’) ‘passar per una situació dificultosa’
pegar-se un cop a la barra ‘acceptar una derrota contra la qual
s’ha lluitat’
pensar en l’amor de les tres taronges ‘estar absent, encortat’
per l’estil ‘més o menys igual, semblant’
per la força
per tot el cos
del tot (no ho veig clar del tot)
posar fil a l’agulla ‘iniciar una cosa’
posar una cosa contra l’altra
prendre la fresca / estar a la fresca
quedar en la (ant. en l’aer ‘en l’aire) / quedar en la com sa jaia
Miquela
quedar (un líquid) al raset
saber-ne la neta ‘saber-ho en detall’
saber-ne la prima ‘íd.’
seure en es banc de la paciència
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tenir un peu a la fossa / a sa fossa (‘estar a punt de morir’)
tenir, o dur, una cosa en el cap
trencar al davant ‘anticipar-se’
treure l’ossa ‘vomitar molt’
46.4.14. Renecs
et fotré l’arquet! ‘et pegaré, t’arribaré’
me cago en l’olla!
me cago en l’ou!
com és ver la miscla ‘com és vera la missa’
vols te fer de les ànimes i portaràs bacines!?
46.4.15. Éssers fantàstics i fórmules rondallístiques
la sirena
la dona d’aigua
la fu42
Això era i no era, bon viatge faça la cadernera, el bé que venga i
el mal que se’n vaja (es Llombards)
Per fat i fat que la mia mare m’ha comanat...

46.4.19. Locucions adverbials
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

l’aguait
l’ampla (anar vestit a l’ampla)
l’antiga (anar vestit a l’antiga)
l’enclotxa (tipus de paret)
la biorxa
la funerala
la galleta (beure)
la llentilla (sistema de pujar marès amb cordes)
la torta
les bones
les fosques
les males
les ultres

46.4.20. Falsos articles per desaglutinació
l’electricitat > la trecidat43 (cf. top. Lofra, Lanzell, Lavanor,
Lassarell, sovint apostrofats). En el nom comú, s’interpretava que hi
havia dos articles.
la sentència > l’entència (sentit en es Llombards)

46.4.16. Tabús sexuals
la mare ‘la matriu’
la cosa ‘la menstruació’ (per eufemisme), (cf. Campos ant. la regla)

46.4.21. Breu mostra incompleta de les peculiaritats de l’article
literari a altres llocs de les Balears

46.4.17. Rimes antroponímiques

a la cama44
el primer, el segon, el tercer (tocs de les campanes a Manacor)
la trona (Manacor)
fer la capa ‘presidir el dol’ (Manacor)45
dur la capa ‘presidir el dol’ (Campos)
la regla ‘menstruació’ (Campos, avui en desús)
peixets de la terra ‘tronxos de bleda fregits’ (Campos)
la canal (a Portocolom, ‘entalladura d’una peça que subjecta
l’arbre d’una nau)
pescar a la canyeta (Llucmajor)

Miquel de la mel...
Joan de la casa gran...
46.4.18. Refranys, sentències...
		
Qui se menja la pruna ha de cagar el pinyol
La mel no és feta per (a) la boca de l’ase
Per sant Andreu, sembra l’all teu
Val més un dit en es front que una quarterada a l’horta

42 Present en aquest discurs repetit, un diàleg de sentit opac que es repetia en la nostra
infància: –La fu? Qui és la fu? –Una bèstia com tu!

43 És popular la cançó: Sa Cala ja no és sa Cala / sa Cala ja és Ciutat, / han llevat es carburero
i han posat la trecidat.
44 Modalitat de pesca dels saliners, consistent en anar a peu pels llocs d’escassa profunditat per
pescar pops, traient-los de dins les barraques, ço és, de llurs amagatalls.
45 Devem les informacions d’aquests exemples manacorins a Mn. Jaume Serra.
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Qui se menja la pruna ha de cagar el pinyol
La mel no és feta per (a) la boca de l’ase
Per sant Andreu, sembra l’all teu
Val més un dit en es front que una quarterada a l’horta

42 Present en aquest discurs repetit, un diàleg de sentit opac que es repetia en la nostra
infància: –La fu? Qui és la fu? –Una bèstia com tu!

43 És popular la cançó: Sa Cala ja no és sa Cala / sa Cala ja és Ciutat, / han llevat es carburero
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herba de la roca ‘verdet’ (Felanitx)
els llimbs (Felanitx)46
l’últim ‘el darrer preu d’una venda’ (Felanitx)47
l’enqueridor (l’inquisidor). Top. figuera de l’Enqueridor (Montuïri)48
tirar una cosa a la bassa = al femer (Santa Margalida)
el cor (l’òrgan humà), patir del cor (Ciutadella) (però, té es cor
malalt)
el camp (Menorca)
dir el nom del porc (Ciutadella)
anar a l’estranger (Ciutadella) (però, s’estranger, com a individu)
la nit (Eivissa)
la catedral (Eivissa)
jugar a les cartes (Eivissa)
46.5. Aglutinació d’article

47. Gènere
47.1. Fluctuació
Hi ha fluctuació de gènere en mots com amor, color, gel, sucre.
47.2. Feminització
aljub, un aljub > una jub (top. [al]jub Tapada)
avantatge, un avantatge > una vantatge (li duia una bona vantatge)
avenc, un avenc > una venc (top. ses Vencs)
escaire, és usat com a femení (posa-la devora es nivell)
escarpre, és usat com a femení (lleva-la d’enmig)
47.3. Masculinització

Afecta, sobretot, conceptes que físicament tenen una estructura
plural, integrada per dos elements, encara que no sempre és així. Per
un fals tall, ses pinces esdevenen ses espinces, es fasser es converteix
en s’esfasser, etc. El fenomen és avui en regressió en alguns dels
exemples reportats.
barreres > esbarreres (esporàdic)
cases > escases (esporàdic)
corretjades > escorretjades
fasser > esfasser
fas > esfàs
besaces > esbeiaces
graelles > esgrelles
molles > esmolles
pinces > espinces
pulmons > espalmons (vulgar i en regressió)
sus > es-sús (donar s’es-sús) ‘inici d’una cursa’
tambor > estambor
tenalles > estenalles
teulades > esteulades
tisores > estidores
tovalles > estovalles
46 Agraïm al Dr. Josep Grimalt aquesta aportació.
47 Íd. nota anterior.
48 Devem aquesta informació al Dr. Joan Miralles.
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una nou > un anou
una gla > un aglà49
Els exemples reportats de canvi de gènere són causats per
fonosintaxi.
47.4. Diferències diacròniques i diatòpiques
El fitònim romeguer, avui masculí a l’àrea d’estudi, si hem de
jutjar per la toponímia i la ictionímia (i possiblement també per
l’antroponímia), antigament era femení: sa Romeguera, torrent d’en
Romeguera.
El fitònim arbocera, femení en es Llombards i a Santanyí, té
fluctuació de gènere a s’Alqueria Blanca i és masculí, arbocer, a
Calonge.50

49 Com a masculí, aglà, deu esser de caràcter general a Mallorca, tal vegada amb l’única excepció
d’Artà, població en la qual gla és encara femení i més fidel a l’ètim llatí.
50 També és masculí a s’Horta.
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48. Nombre

50. Possessius arcaics masculins

48.1. Singularització
calamars > calamàs (he agafat un calamàs)
es Llombards > el Llombàs (sovint en la documentació)
plors > plos (va venir amb un plos desfet)
48.2. Pluralització
Es dóna ací relació d’alguns plurals analògics:
es Bauç. És sentit encara com a plural i es troba documentat los
Baus.
calamar > calamars > calamassos
dilluns > dillunsos (freqüent)
llapis > llàpissos
sopar > sopars > sopassos
teler > telessos
vencill > (iod.) vencii > (plur.) venciis > (sing.) vencís > (plur.)
vencisos
raor ‘rasor’ (peix) > raons
cobertor > cobertons (al costat del normal cobertors)

Els possessius antics, tant masculins com femenins, només han
sobreviscut lligats als substantius de parentesc pare i mare, tot i que
del masculí de tercera persona se sentien fins fa ben poc (o es poden
sentir encara) usos fossilitzats de discurs repetit.
mon (mon pare)
ton (ton pare)
son (son pare, a son endret > a sen endret, trobar sabata de son
peu, cendre de son sedàs, a son centre)
ma (mu mare)
ta (ta mare)
sa (sa mare)
Possessiu arcaic femení mia
Frases fetes: a punt de pastora mia
Sentències: caseta mia, per pobra que sia
Cants de l’església: Oh! Maria, mare mia...
Exemples del cançoner:... i ha duita la mia amor... / la vida mia,
la vida amor, etc.
51. Morfologia verbal

Es conserven alguns plurals antics de manera residual: aqueis,
mateis, top. cocons Roigs.
49. Demostratius i indicadors de camp
S’usen com a díctics de proximitat al qui parla, i com a sinònims,
aquest i aqueix, això i i i açò, i aquí i ací, i tot i que les segones
formes dels dos darrers grups ja són purament residuals. Són díctics
de llunyania aquell / aquella; allò; i allà i allí (aquest últim només
en la frase d’origen eclesiàstic d’allí ha de venir, que expressa
incredulitat).
Això no obstant, podem donar fe de l’ús que en feia un informant
camperol santanyiner, fa anys traspassat, el qual distingia tres graus
de localització: açò i ací (prop del qui parla), això i aquí (prop
del qui escolta) i allò i allà (lluny de tots dos). No tenim anotació
referida a a l’ús que feia de aquest i aqueix.
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51.1. Aconseguir > consigar ‘arribar al punt on és algú que va
davant, en el recorregut d’un camí’. Verb format a partir d’una
metàtesi del futur simple: t’aconseguiré > te consigaré: «parteix, que
jo ja et consigaré».
51.2. Al verb usar s’ha aglutinat el pronom se i ha sorgit un nou
verb, susar, que té el significat de ‘estilar-se’, ‘estar de moda’. La frase
següent és prou il·lustrativa del canvi: «és molt diferent, quan susa
una cosa, o en susa una altra».
51.3. La tercera persona singular del futur simple del verb venir,
v[ ]ndrà, és pronunciada per algunes persones majors amb [e]
tancada: v[e]ndrà.
51.4. La tercera persona singular del PI del verb sobrar, s[ ]bra, és
pronunciada per algunes persones majors amb [o] tancada: s[o]bra.
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48. Nombre

50. Possessius arcaics masculins

48.1. Singularització
calamars > calamàs (he agafat un calamàs)
es Llombards > el Llombàs (sovint en la documentació)
plors > plos (va venir amb un plos desfet)
48.2. Pluralització
Es dóna ací relació d’alguns plurals analògics:
es Bauç. És sentit encara com a plural i es troba documentat los
Baus.
calamar > calamars > calamassos
dilluns > dillunsos (freqüent)
llapis > llàpissos
sopar > sopars > sopassos
teler > telessos
vencill > (iod.) vencii > (plur.) venciis > (sing.) vencís > (plur.)
vencisos
raor ‘rasor’ (peix) > raons
cobertor > cobertons (al costat del normal cobertors)

Els possessius antics, tant masculins com femenins, només han
sobreviscut lligats als substantius de parentesc pare i mare, tot i que
del masculí de tercera persona se sentien fins fa ben poc (o es poden
sentir encara) usos fossilitzats de discurs repetit.
mon (mon pare)
ton (ton pare)
son (son pare, a son endret > a sen endret, trobar sabata de son
peu, cendre de son sedàs, a son centre)
ma (mu mare)
ta (ta mare)
sa (sa mare)
Possessiu arcaic femení mia
Frases fetes: a punt de pastora mia
Sentències: caseta mia, per pobra que sia
Cants de l’església: Oh! Maria, mare mia...
Exemples del cançoner:... i ha duita la mia amor... / la vida mia,
la vida amor, etc.
51. Morfologia verbal

Es conserven alguns plurals antics de manera residual: aqueis,
mateis, top. cocons Roigs.
49. Demostratius i indicadors de camp
S’usen com a díctics de proximitat al qui parla, i com a sinònims,
aquest i aqueix, això i i i açò, i aquí i ací, i tot i que les segones
formes dels dos darrers grups ja són purament residuals. Són díctics
de llunyania aquell / aquella; allò; i allà i allí (aquest últim només
en la frase d’origen eclesiàstic d’allí ha de venir, que expressa
incredulitat).
Això no obstant, podem donar fe de l’ús que en feia un informant
camperol santanyiner, fa anys traspassat, el qual distingia tres graus
de localització: açò i ací (prop del qui parla), això i aquí (prop
del qui escolta) i allò i allà (lluny de tots dos). No tenim anotació
referida a a l’ús que feia de aquest i aqueix.
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51.1. Aconseguir > consigar ‘arribar al punt on és algú que va
davant, en el recorregut d’un camí’. Verb format a partir d’una
metàtesi del futur simple: t’aconseguiré > te consigaré: «parteix, que
jo ja et consigaré».
51.2. Al verb usar s’ha aglutinat el pronom se i ha sorgit un nou
verb, susar, que té el significat de ‘estilar-se’, ‘estar de moda’. La frase
següent és prou il·lustrativa del canvi: «és molt diferent, quan susa
una cosa, o en susa una altra».
51.3. La tercera persona singular del futur simple del verb venir,
v[ ]ndrà, és pronunciada per algunes persones majors amb [e]
tancada: v[e]ndrà.
51.4. La tercera persona singular del PI del verb sobrar, s[ ]bra, és
pronunciada per algunes persones majors amb [o] tancada: s[o]bra.
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51.5. La tercera persona singular del PI del verb córrer, corr, és
pronunciada per algunes persones majors amb e: corre.
51.6. La segona persona singular del PI del verb parèixer, pareixes,
coneix una variant residual pareis.
51.7. Se senten regularment canvis en les vocals rizotòniques
de determinats verbs de la primera conjugació. En els radicals dels
infinitius, presenten una vocal neutra que es flexiona i pot convertirse (segons quin sigui el verb) en [a], [e], [ ]:
assentar > jo assant
encallar > jo enquell
encetar > jo ençat
enravenar > jo enravan
espanyar > jo espeny
granar > jo gren
pelar > jo pal
soldar > seldar > jo sald
51.8. Recessió del perfet simple
A Santanyí, s’ha abandonat quasi del tot el perfet simple, no sols
en la primera persona del singular, com a la resta de Mallorca, sinó
també en les altres persones, tant del singular, com del plural. Així,
formes verbals com vengueres, sentí, diguérem, menjàreu, anaren,
s’han vist substituïdes quasi totalment per les corresponents formes
perifràstiques: vares venir, va sentir, vàrem dir, vàreu menjar, varen
anar.
51.9. Usos peculiars del verb voler + pronom + infinitiu
Encara que més pròpiament sigui un fenomen de sintaxi, volem
deixar constància d’un ús, peculiar i en decadència, del verb voler,
rere el qual s’inverteix l’ordre dels pronoms, en anteposar-se a
infinitius:
vols
vols
vols
vols

me dir tu...? (sentit en una ocasió)
te fer de les ànimes i portaràs bacines!? (sentit en una ocasió)
te fer sa punyeta!? (abans molt freqüent)
te fer trons!? (abans molt freqüent)
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A

manera de conclusió

La peculiaritat de la parla dels santanyiners, dins el conjunt dels
parlars mallorquins, no es defineix a partir d’un o de diversos trets,
sinó a través de tots els descrits anteriorment, més els qui no s’han
exposat.
Es pot dir que compartim moltes particularitats amb els parlars de
les poblacions que tenim al costat, sobretot amb Campos (deixant de
banda les palatalitzacions que ens allunyen dels veïns de la planura) i
Felanitx. Sabem que moltes característiques que sentim com a pròpies
s’enfilen pel Llevant i s’aturen en arribar a la península d’Artà.
L’homogeneïtat, dins les fronteres de l’actual terme (ses Salines
és un cas diferent) és molt acusada entre Santanyí i es Llombards
i s’afebleix un xic en arribar a s’Alqueria Blanca. Una isoglossa de
més entitat separa el parlar de Calonge de la resta dels parlars locals
i l’acosta al dels felanitxers. Tot això es veu encara reforçat amb la
informació que tenim del lèxic, per més que aquest estudi no se’n
faci ressò.
Entre els trets compartits, n’hi ha molts que tenen una gran
extensió per tota l’illa, com la supressió de la vocal final de les
esdrúixoles en –ia, la monoftongació dels segments –gua i –qua,
la vocalització de /l/ en posició de coda, el rotacisme, la caiguda
de l’alveolar sonora intervocàlica, la iodització, etc. Té uns límits
geogràfics ben coneguts el tancament parcial de la /o/ àtona en [u],
la palatatització de /k/ i /g/ en contextos determinats, etc. No hem
escrit res sobre nombroses assimilacions d’aplecs consonàntics, ja
que s’estenen per tot el territori insular.
Més característic és el pas de / / neutra a [o] tancada, en
contacte amb labial o labiodental, com ho deuen esser els casos de
centralització de la /o/ àtona, la inflexió de la / / neutra en contacte
amb palatals, la peculiar distribució de la palatalització de la /s/
inicial, la solució dels hiats i, sobretot, l’assimilació / reducció de
l’aplec –rn– i la recessió del perfet simple.
A més de totes les coses ací exposades, hem volgut mostrar també,
a partir de l’anàlisi de noticiaris publicats per historiadors, que els
repobladors que campaven per Santanyí durant els segles XIII i XIV,
els que implantaren el català a la nostra contrada, procedien en sa
gran majoria dels sectors orientals de Catalunya i que els que venien
de la part occidental eren molt minoritaris, com ho eren, però encara
més, els que arribaren d’altres contrades veïnes del continent.
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51.5. La tercera persona singular del PI del verb córrer, corr, és
pronunciada per algunes persones majors amb e: corre.
51.6. La segona persona singular del PI del verb parèixer, pareixes,
coneix una variant residual pareis.
51.7. Se senten regularment canvis en les vocals rizotòniques
de determinats verbs de la primera conjugació. En els radicals dels
infinitius, presenten una vocal neutra que es flexiona i pot convertirse (segons quin sigui el verb) en [a], [e], [ ]:
assentar > jo assant
encallar > jo enquell
encetar > jo ençat
enravenar > jo enravan
espanyar > jo espeny
granar > jo gren
pelar > jo pal
soldar > seldar > jo sald
51.8. Recessió del perfet simple
A Santanyí, s’ha abandonat quasi del tot el perfet simple, no sols
en la primera persona del singular, com a la resta de Mallorca, sinó
també en les altres persones, tant del singular, com del plural. Així,
formes verbals com vengueres, sentí, diguérem, menjàreu, anaren,
s’han vist substituïdes quasi totalment per les corresponents formes
perifràstiques: vares venir, va sentir, vàrem dir, vàreu menjar, varen
anar.
51.9. Usos peculiars del verb voler + pronom + infinitiu
Encara que més pròpiament sigui un fenomen de sintaxi, volem
deixar constància d’un ús, peculiar i en decadència, del verb voler,
rere el qual s’inverteix l’ordre dels pronoms, en anteposar-se a
infinitius:
vols
vols
vols
vols

me dir tu...? (sentit en una ocasió)
te fer de les ànimes i portaràs bacines!? (sentit en una ocasió)
te fer sa punyeta!? (abans molt freqüent)
te fer trons!? (abans molt freqüent)
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A

manera de conclusió

La peculiaritat de la parla dels santanyiners, dins el conjunt dels
parlars mallorquins, no es defineix a partir d’un o de diversos trets,
sinó a través de tots els descrits anteriorment, més els qui no s’han
exposat.
Es pot dir que compartim moltes particularitats amb els parlars de
les poblacions que tenim al costat, sobretot amb Campos (deixant de
banda les palatalitzacions que ens allunyen dels veïns de la planura) i
Felanitx. Sabem que moltes característiques que sentim com a pròpies
s’enfilen pel Llevant i s’aturen en arribar a la península d’Artà.
L’homogeneïtat, dins les fronteres de l’actual terme (ses Salines
és un cas diferent) és molt acusada entre Santanyí i es Llombards
i s’afebleix un xic en arribar a s’Alqueria Blanca. Una isoglossa de
més entitat separa el parlar de Calonge de la resta dels parlars locals
i l’acosta al dels felanitxers. Tot això es veu encara reforçat amb la
informació que tenim del lèxic, per més que aquest estudi no se’n
faci ressò.
Entre els trets compartits, n’hi ha molts que tenen una gran
extensió per tota l’illa, com la supressió de la vocal final de les
esdrúixoles en –ia, la monoftongació dels segments –gua i –qua,
la vocalització de /l/ en posició de coda, el rotacisme, la caiguda
de l’alveolar sonora intervocàlica, la iodització, etc. Té uns límits
geogràfics ben coneguts el tancament parcial de la /o/ àtona en [u],
la palatatització de /k/ i /g/ en contextos determinats, etc. No hem
escrit res sobre nombroses assimilacions d’aplecs consonàntics, ja
que s’estenen per tot el territori insular.
Més característic és el pas de / / neutra a [o] tancada, en
contacte amb labial o labiodental, com ho deuen esser els casos de
centralització de la /o/ àtona, la inflexió de la / / neutra en contacte
amb palatals, la peculiar distribució de la palatalització de la /s/
inicial, la solució dels hiats i, sobretot, l’assimilació / reducció de
l’aplec –rn– i la recessió del perfet simple.
A més de totes les coses ací exposades, hem volgut mostrar també,
a partir de l’anàlisi de noticiaris publicats per historiadors, que els
repobladors que campaven per Santanyí durant els segles XIII i XIV,
els que implantaren el català a la nostra contrada, procedien en sa
gran majoria dels sectors orientals de Catalunya i que els que venien
de la part occidental eren molt minoritaris, com ho eren, però encara
més, els que arribaren d’altres contrades veïnes del continent.
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Apèndix

DATA

Oferim ací un quadre especulatiu sobre la possible procedència
de persones relacionades amb Santanyí, documentades entre els anys
1236 i 1383 (pobladors, testimonis de contractes, etc.), i llur possible
filiació lingüística.51
La localització de cada nucli urbà està indicada, quan se situa
dins l’estat espanyol, amb el número del volum i la pàgina del
Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya (2009, 2a.
edició). Barcelona: Generalitat de Catalunya / Institut d’Estudis
Catalans.

1236
1242
1242
1242
1242
1242
1242
1242
1242
1242
1247
1247
1255
1255
1255
1255
1259
1259
1259
1259
1259
1261
1261
1264
1264
1266
1266
1266
1267
1267
1268
1270
1270
1274
1277
1277
1278
1278
1278
1279

ANTROPÒNIM

Joan Valls *
Miquel Oller de Vilafranca *
F. de Torroella de Montgrí
Arnau Taust *
Nadal d’Arigella *
Bernat Celler de Minorissa
Rogert Gabador de Creixell
Barcelona (nom de dona)
Berenguer de Gomar *
Bernat de Cellaria *
Obert de Sant Pere d’Arenys
Pere d’Arters
Pere de Pavia / Pere Llombard
Guillem Galí
Arnau de Togores
Arnau de Cruïlles *
Ser Merald de Bar
Berenguer Tornamira
Pere de Caldes
C. de Puigciuró *
Romeu de Cebrianes
Arnau d’Olmeda
Guillem Escalona
Ponç de Colomers *
Pere d’Olzet *
Bernat Escarp *
Domingo Rossell *
Berenguer Sallent *
Guillem de Tuir *
Jaume d’Oulesa *
Ramon de Pedrinyà *
Pere Cardona
Guillem de Banyoles
en Gilida
Ramon de Bellsola *
Pere Aragonès
Bernat Manresa
Bernat de Verí
Bernat de Meala *
Pasqual Montagut

POBLACIÓ

LOC.

Alt Camp
Alt Penedès / Conflent
Baix Empordà
Saragossa
Occitània (Arieja)
Bages (Manresa)
Tarragonès
Barcelonès
Noguera
la Selva (Cellera de Ter) +
Mares.? (Arenys de Munt?)
Bages (Artés)
Itàlia (Llombardia, Pavia)
Osona (Mas Galí) +
Vallès Occidental
Baix Empordà / Ripollès
Alt Urgell
Osona / Bages
la Selv. / Vall. O / Maresm.
Alt Penedès (Puigcigró)
?
?
Toledo
Baix Empordà
?
Segrià
la Selva
Bages
Rosselló (Tuïr)
Alt Pen. / B. Llobr. (Olesa)
Pla de l’Est. / Baix Empor.
Bages
Pla de l’Estany
Alt Penedès (Gelida)
Giron.? / Garr.? (Bellsolà?)
Aragó
Bages
Alta Ribargorça
?
la Garrotxa +

2-1056
?
2-1006
--------------1-494
1-305
1-118
1-4
1-271
?
1-88
------1-421
2-766
1-311
2-677
2-610
?
2-823
?
?
------1-291
1-512
1-480
2-772
------?
?
1-234
1-115
1-387
?
------1-494
------?
1-535

DIAL.

OR. C.
OR.
OR. C.
aragonès
occità
OR. C.
OR. C.
OR. C.
Occ.
OR. C.
OR. C.
OR. C.
italià
OR. C.
OR. C.
OR. C.
Occ.
OR. C.
OR. C.
OR. C.
?
?
castellà
OR. C.
?
Occ.
OR. C.
OR. C.
OR. S.
OR. C.
OR. C.
OR. C.
OR. C.
OR. C.
?
aragonès
OR. C.
Occ.
?
OR. S.
45

51 Les que porten asterisc s’han extret de la publicació de PONÇ I FULLANA (1974) i les que no
en porten de l’obra de ROSSELLÓ VAQUER (2000). El signe + rere una o més localitats indica
que hi ha altres poblacions que, igualment, podrien esser el punt d’origen de la persona en
qüestió.
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Apèndix

DATA

Oferim ací un quadre especulatiu sobre la possible procedència
de persones relacionades amb Santanyí, documentades entre els anys
1236 i 1383 (pobladors, testimonis de contractes, etc.), i llur possible
filiació lingüística.51
La localització de cada nucli urbà està indicada, quan se situa
dins l’estat espanyol, amb el número del volum i la pàgina del
Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya (2009, 2a.
edició). Barcelona: Generalitat de Catalunya / Institut d’Estudis
Catalans.

1236
1242
1242
1242
1242
1242
1242
1242
1242
1242
1247
1247
1255
1255
1255
1255
1259
1259
1259
1259
1259
1261
1261
1264
1264
1266
1266
1266
1267
1267
1268
1270
1270
1274
1277
1277
1278
1278
1278
1279

ANTROPÒNIM
Joan Valls *
Miquel Oller de Vilafranca *
F. de Torroella de Montgrí
Arnau Taust *
Nadal d’Arigella *
Bernat Celler de Minorissa
Rogert Gabador de Creixell
Barcelona (nom de dona)
Berenguer de Gomar *
Bernat de Cellaria *
Obert de Sant Pere d’Arenys
Pere d’Arters
Pere de Pavia / Pere Llombard
Guillem Galí
Arnau de Togores
Arnau de Cruïlles *
Ser Merald de Bar
Berenguer Tornamira
Pere de Caldes
C. de Puigciuró *
Romeu de Cebrianes
Arnau d’Olmeda
Guillem Escalona
Ponç de Colomers *
Pere d’Olzet *
Bernat Escarp *
Domingo Rossell *
Berenguer Sallent *
Guillem de Tuir *
Jaume d’Oulesa *
Ramon de Pedrinyà *
Pere Cardona
Guillem de Banyoles
en Gilida
Ramon de Bellsola *
Pere Aragonès
Bernat Manresa
Bernat de Verí
Bernat de Meala *
Pasqual Montagut

POBLACIÓ

LOC.

Alt Camp
Alt Penedès / Conflent
Baix Empordà
Saragossa
Occitània (Arieja)
Bages (Manresa)
Tarragonès
Barcelonès
Noguera
la Selva (Cellera de Ter) +
Mares.? (Arenys de Munt?)
Bages (Artés)
Itàlia (Llombardia, Pavia)
Osona (Mas Galí) +
Vallès Occidental
Baix Empordà / Ripollès
Alt Urgell
Osona / Bages
la Selv. / Vall. O / Maresm.
Alt Penedès (Puigcigró)
?
?
Toledo
Baix Empordà
?
Segrià
la Selva
Bages
Rosselló (Tuïr)
Alt Pen. / B. Llobr. (Olesa)
Pla de l’Est. / Baix Empor.
Bages
Pla de l’Estany
Alt Penedès (Gelida)
Giron.? / Garr.? (Bellsolà?)
Aragó
Bages
Alta Ribargorça
?
la Garrotxa +

2-1056
?
2-1006
--------------1-494
1-305
1-118
1-4
1-271
?
1-88
------1-421
2-766
1-311
2-677
2-610
?
2-823
?
?
------1-291
1-512
1-480
2-772
------?
?
1-234
1-115
1-387
?
------1-494
------?
1-535

DIAL.
OR. C.
OR.
OR. C.
aragonès
occità
OR. C.
OR. C.
OR. C.
Occ.
OR. C.
OR. C.
OR. C.
italià
OR. C.
OR. C.
OR. C.
Occ.
OR. C.
OR. C.
OR. C.
?
?
castellà
OR. C.
?
Occ.
OR. C.
OR. C.
OR. S.
OR. C.
OR. C.
OR. C.
OR. C.
OR. C.
?
aragonès
OR. C.
Occ.
?
OR. S.
45

51 Les que porten asterisc s’han extret de la publicació de PONÇ I FULLANA (1974) i les que no
en porten de l’obra de ROSSELLÓ VAQUER (2000). El signe + rere una o més localitats indica
que hi ha altres poblacions que, igualment, podrien esser el punt d’origen de la persona en
qüestió.
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1279
1280
1280
1280
1280
1280
1280
1281
1284
1285
1285
1285
1288
1292
1292
1293
1293
1294
1295
1295
1295
1298
1299
1299
1299
1299
1302
1303
1303
1308
1308
1308
1308
1309
1310
1311
1311
1312
1312
1314
1314
1314
1314
1314
1318
1322
1322
1337

Guill. Ferrer de Castell Bisbal
Guillem de Puigdorfila
Arnau d’Illa
Pere de Tovars
Esteve d’Avinyó
Bernat de Montesquiu
Berenguer Poblet *
Berenguer Segarra *
En Vallbona
Pere d’Armentara
Ferrer de Juyac
Guillem Sart
Bernat de Vilasclar *
Pere Llaneres *
Bartomeu de Capcir *
Bernat Bellmunt *
Joan de Granollers *
Berenguer d’Alella *
Berenguer de Nuç
Berenguer Vilaseca *
Pere de Castellfollit *
Jaume Vallespir *
Joan de Ripoll
Pere Bagur / Pere de Bagur*
Bernat Galcerà *
Bartomeu Bergues *
Joan Peris de Saragossa
Guillem Baulenes
Guillem Alborns
Ramon Rubiol
Guillem Balaguer
Pere de Vilabertran
Simó Lledó
Jaume Cincclaus
Guillem Estalella
Bonanat de Casals
Pere de Mas Blanc
Pere Tallà
Ramon d’Albaida
Simó d’Exea
Miquel de Canyelles
Bernat de Bellveí
Toscana (mull. d’A. Guayà)
Andreu Guayà
Mir de Palau
Joan de Leminyana
Asbert de Cortada
Nicolau de Sant Just
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Vallès Occ. (Castellbisbal)
?
Conflent
França (Thouars)
Occitània
Osona +
Conca de Barberà
Segarra
Anoia / Urgell +
Alt Emp. (l’Armentera) +
Occit. (Llemotges, Julhac)
Sardenya
Maresme (Vilasclat)
Segarra (Llanera)
Capcir
Urgell / Priorat
Vallès Oriental
Maresme
?
Tarrag. (Vila-seca) +
Garrotxa / Bages / Anoia
Vallespir
Ripollès
Baix Empordà (Begur)
Ribera d’Ebre
Berguedà (Berga)
Saragossa
Osona
Baix Empordà
Segarr. / Alt Urg. / P. Jussà
la Noguera
Alt Empordà
Alt Empordà (Lladó)
Alt Empordà (Cinc Claus)
Alt Penedès / Alt Urgell
Pla de l’Estany
Gironès
Baix Emp. (Peratallada)
Vall d’Albaida?
Saragossa (Ejea de los C.)
Garraf
Baix Penedès
Itàlia (Toscana)
Bages
Alt Empordà
Rosselló (la Minyana)
Berg. / Osona (la Cortada)
Baix Llobregat / Noguera
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1-248

OR. C.
?
OR. S.
------- francès
------- occità
1-543 OR. C.
2-1132 OR. C.
Occ.
C. Occ.
1-84
OR. C.
------- occità
------- sard
?
OR. C.
2-976 Occ.
------- OR. S.
Occ.
1-405 OR. C.
1-36
OR. C.
?
2-1121 OR. C.
?
------- OR. S.
2-741 OR. S.
1-132 OR. C.
1-352 Occ.
1-151 OR. C.
------- aragonès
2-929 OR. C.
1-25
OR. C.
Occ.
1-110 Occ.
2,1077 OR. C.
1-187 OR. C.
1-320 OR. C.
C. Occ.
2-917 OR. C.
1-272 OR. C.
1-367 OR. C.
------- ?
------- aragonès
1-277 OR. C.
1-142 OR. C.
------- italià
1-375 OR. C.
2-624 OR. C.
------- OR. S.
OR. C.
C. Occ.

1337
1338
1339
1334
1349
1349
1358
1359
1360
1360
1366
1371
1383

Bernat de Fontanes
Joan Durban
Pere de Totzó
Bernat de Finestres
Esteve Quercorch
Berenguer Canet
Nicolau Geronès
Antoni Argentó
Pere Salzet
Pericó Torrabadal
Renovard de Malbosc
Francesc Riuclau (Riuclar?)
Pere de Santiscle

Rosselló (Sant Genís de F.)
Occit. (Durban de les Cor.)
Rosselló (Tatzó)
B. Empordà / Garrotxa / +
?
Gironès / Maresme / +
Gironès (Girona)
Maresme
Alt Empordà (Saldet)
Maresme? (Badalona?)
Alt Empordà?
la Selva / Tarrag. (Riuclar)
Mares. (S I. de Vallalta) +

-------

OR. S.
occità
------- OR. S.
OR. C.
?
OR. C.
1-393 OR. C.
1-83
OR. C.
2-1066 OR. C.
?
?
OR. C.
2-845 OR. C.

LLENGUA

DIALECTE

Català
Català
Català

ORIENTAL (Central)
ORIENTAL (Septentrional)
ORIENTAL (sense definir)

53
9
1

TOTAL

DIALECTES ORIENTALS

63

Català

OCCIDENTAL

10

Català

Sense definir

TOTAL CATALANS

NOMBRE

3
76

Aragonès
Occità
Italià
Sard
Castellà
Francès

4
4
2
1
1
1

TOTAL NO CATALANS

13

INTERROGANTS LINGÜÍSTICS

12

TOTAL ABSOLUT

101

ABREVIATURES USADES
47

46
73

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

1279
1280
1280
1280
1280
1280
1280
1281
1284
1285
1285
1285
1288
1292
1292
1293
1293
1294
1295
1295
1295
1298
1299
1299
1299
1299
1302
1303
1303
1308
1308
1308
1308
1309
1310
1311
1311
1312
1312
1314
1314
1314
1314
1314
1318
1322
1322
1337

Guill. Ferrer de Castell Bisbal
Guillem de Puigdorfila
Arnau d’Illa
Pere de Tovars
Esteve d’Avinyó
Bernat de Montesquiu
Berenguer Poblet *
Berenguer Segarra *
En Vallbona
Pere d’Armentara
Ferrer de Juyac
Guillem Sart
Bernat de Vilasclar *
Pere Llaneres *
Bartomeu de Capcir *
Bernat Bellmunt *
Joan de Granollers *
Berenguer d’Alella *
Berenguer de Nuç
Berenguer Vilaseca *
Pere de Castellfollit *
Jaume Vallespir *
Joan de Ripoll
Pere Bagur / Pere de Bagur*
Bernat Galcerà *
Bartomeu Bergues *
Joan Peris de Saragossa
Guillem Baulenes
Guillem Alborns
Ramon Rubiol
Guillem Balaguer
Pere de Vilabertran
Simó Lledó
Jaume Cincclaus
Guillem Estalella
Bonanat de Casals
Pere de Mas Blanc
Pere Tallà
Ramon d’Albaida
Simó d’Exea
Miquel de Canyelles
Bernat de Bellveí
Toscana (mull. d’A. Guayà)
Andreu Guayà
Mir de Palau
Joan de Leminyana
Asbert de Cortada
Nicolau de Sant Just

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

Vallès Occ. (Castellbisbal)
?
Conflent
França (Thouars)
Occitània
Osona +
Conca de Barberà
Segarra
Anoia / Urgell +
Alt Emp. (l’Armentera) +
Occit. (Llemotges, Julhac)
Sardenya
Maresme (Vilasclat)
Segarra (Llanera)
Capcir
Urgell / Priorat
Vallès Oriental
Maresme
?
Tarrag. (Vila-seca) +
Garrotxa / Bages / Anoia
Vallespir
Ripollès
Baix Empordà (Begur)
Ribera d’Ebre
Berguedà (Berga)
Saragossa
Osona
Baix Empordà
Segarr. / Alt Urg. / P. Jussà
la Noguera
Alt Empordà
Alt Empordà (Lladó)
Alt Empordà (Cinc Claus)
Alt Penedès / Alt Urgell
Pla de l’Estany
Gironès
Baix Emp. (Peratallada)
Vall d’Albaida?
Saragossa (Ejea de los C.)
Garraf
Baix Penedès
Itàlia (Toscana)
Bages
Alt Empordà
Rosselló (la Minyana)
Berg. / Osona (la Cortada)
Baix Llobregat / Noguera
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Occit. (Durban de les Cor.)
Rosselló (Tatzó)
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?
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LLENGUA
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ORIENTAL (sense definir)

53
9
1

TOTAL

DIALECTES ORIENTALS

63

Català

OCCIDENTAL

10

Català

Sense definir

TOTAL CATALANS

NOMBRE

3
76

Aragonès
Occità
Italià
Sard
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4
4
2
1
1
1

TOTAL NO CATALANS

13

INTERROGANTS LINGÜÍSTICS

12

TOTAL ABSOLUT

101

ABREVIATURES USADES
47

46
73

Castellà
Francès

1
1

TOTAL NO CATALANS

13

INTERROGANTS LINGÜÍSTICS
I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS
TOTAL ABSOLUT

12
SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

101

ABREVIATURES USADES
ant.
antr.
gent.
cf.
interj.
iod.
men.
PI
pl.
pron.
sing.
top.
vulg.

antic / antigament
antropònim
gentilici
confer
Interjecció
iodització
menorquí
present d’indicatiu
plural
pronunciat
singular
topònim / toponímica
vulgar
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