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1. Introducció 

Per a aquest treball s’ha realitzat una tasca experimental dissenyada a fi i efecte de               

poder constatar si els alumnes de sisè de primària dels tres centres de Binissalem              

coneixen un vocabulari que se suposa comú, però que podria haver canviat o fins i tot                

desaparegut a causa del canvi social i intergenracional. Per tant, la idea principal és              

extreure dades sobre lèxic, paraules de diferents àmbits de la vida quotidiana que             

s’intenta esbrinar si cauen en desús.  

      S’ha dividit la causalitat d’aquest desús en tres possibles factors:  

1. El primer és la possibilitat què l’objecte d’estudi sigui un mot en vies d’extinció              

perquè l’objecte al que representa també és extint ja. Per exemple: plumier. 

2. El segon motiu és el manlleu, amb això volem dir que paraules que encara              

s’usen tenen significants diferents als que tenien, normalment per definir          

neologismes o utensilis nous amb mots existents. Per exemple: bloc. 

3. Per últim el que més ha constatat aquest estudi són mots típic de Mallorca que               

s’han vist substituïts per d’altres, bé siguin neologismes (es diferencien del           

factor anterior en que els mots als que es feia referència abans no són típics de                

l’illa sinó comuns a tota la zona de parla catalana), barbarismes (mots d’una altra              

llengua) o per altres mots del català estàndard que fins fa una generació no es               

feien servir a l’illa. Per exemple, s’ha observat un procés constant de substitució             

de vacacions per vacances quan, segons Corbera (2018), la primera es la forma             

genuïna que hauria de de prevaldre i ser promocionada. 
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1.1. Justificació 

Aquest treball va sorgir ja fa temps. Durant tots aquests anys de carrera anava              

desenvolupant aquesta idea, al principi d’una manera clara però difusa i va ser fa un               

any, quan feia les pràctiques de primer cicle, que vaig començar a perfilar i definir el                

tema que avui ens ocupa.  

Durant aquest període de pràctiques me n’anava adonant que una gran part del             

lèxic escolar que jo emprava quan cursava els estudis de primària s’havia perdut o              

s’estava perdent. Després vaig començar, en les meves converses informals amb els            

alumnes, a introduir paraules, ja no només del món escolar, sinó més d’àmbit social              

(eines, utensilis domèstics, joguines, etc), per tal d’esbrinar si les sabien o no i quin               

seria el percentatge d’alumnes que les reconeixien. 

Quan feia les pràctiques de segon cicle, em va tocar ser a sisè i ho vaig aprofitar                 

molt més. A sisè, els al·lots i al·lotes ja tenen molt més vocabulari, expressen uns               

gustos ja definits, ja tenen opinions formades sobre el català, la història i també sobre la                

política. Si bé moltes d’aquestes idees venen determinades pel que senten, veuen i viuen              

a ca seva, moltes d’aquestes idees ja tenen un dibuix personal que les fa prou               

interessants. Durant aquests tres mesos que vaig estar a l’escola hi va haver una sèrie               

d’esdeveniments que feren trontollar tot l’estat espanyol, que afectà Europa d’una           

manera directa i que, per tant s’estengué arreu del món.  

Com aleshores, aquests esdeveniments no havien d’afectar una escola pública de           

Binissalem? Binissalem, un poble que els darrers últims vint anys ha sofert un             

creixement demogràfic el qual ha arribat a doblar la xifra d’habitants. Un poble aquest              

on ens hem vist vivint de cop i volta amb gent d’altres cultures. Canyelles (2012)               

constatà que actualment hi ha a les illes més de 160 llengües. 
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1.2. Vocabulari i canvi lingüístic 

“El canvi lingüístic d’una llengua es produeix, en gran part, per tres mecanismes             

fonamentals: el canvi en el significat de les unitats lèxiques, el manlleu i la creació de                

nous mots. Tots tres mecanismes responen a estratègies diferents, per bé que les seves              

causes i objectius puguin ser les mateixes” (Junyent, C. 2000: 65). 

És evident que el català, com totes les llengües, evoluciona i canvia, està en              

moviment. El que preteníem amb aquesta feina no era tant constatar aquest fet com              

intentar esbrinar des d’on es mou i, si fos possible, saber també cap a on ho fa. 

És igualment natural que alguns mots perdin significat al quedar obsolet           

l’objecte al que fan referència, però i aquells objectes que estan encara totalment             

vigents? És justificat aquest canvi? Mots que fa només fa uns anys eren del coneixement               

de tots els alumnes de primària (els que ara són els pares dels alumnes entrevistats), i                

una generació després aquests mateixos mots, tot i estar presents a la vida quotidiana              

d’aquests al·lots, sembla que s’han extingit.  

Junyent afegeix que: “De tots els elements lingüístics, el significat és el menys             

resistent al canvi, i això és degut a diferents forces, segons Meillet”. (Junyent, C. 2000:               

65). Junyent fa així referència als treballs clàssics de Paul Jules Antoine Meillet,             

lingüísta francès de finals del s.XIX i principis del XX . 1

Les tres forces a les que es refereix Meillet són: 

1. la transmissió discontinua de llenguatge 

2. la vaguetat del significat 

3. la pèrdua de motivació 

Als que el propi Junyent afageix: 

1 Vegeu per exemple, Meillet (1921): Linguistique historique et linguistique générale ; Meillet (1925): La              
méthode comparative en linguistique historique (“The comparative method in historical linguistics”           
traduït a l’anglès per Gordon B. Ford, Jr., 1966). 
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      4. l’existència de la polisèmia 

      5. els contextos ambigus 

      6. l’estructura del vocabulari 

Al mateix article Junyent ens explica que, a vegades, considerem sinònims el que en              

realitat són varietats dialectals. Aquest és un dels punts que es volen tractar en aquest               

treball: el canvi lèxic per influència del català estàndard. 

Un tret significatiu d’aquest canvi són les diferents edicions al llarg dels anys             

dels diccionaris de barbarismes que es publiquen. Si mirem aquells que usàvem a             

l’institut a finals dels anys vuitanta de Jaume Corbera Pou veurem que molts d’aquells              

mots ara ja són acceptats degut a l’ús que se’n fa, d’altres ens pareixen arcaics ara                

mateix, totalment fora de lloc i de temps i fins i tot ridículs (això depèn molt de l’edat                  

del parlant). 

Doncs bé, aquests tipus de publicacions, com qualsevol diccionari, han anat           

evolucionant, llevant paraules en desús i afegint noves paraules. Això, a una escala més              

petita, és el que es pretén en aquest treball. Una diferència significativa però, és que               

aquí no té per què ser un barbarisme el que substitueix la paraula substituïda. Molts de                

mots que ens trobam són totalment correctes, admesos pel diccionari català. Nosaltres            

tractam de identificar aquelles formes genuïnes del català de Mallorca que es perden. 

Segons Junyent que un mot pugui tenir molts significats (és a dir, polisèmia:             

unitat lèxica amb més d’un significat) té com a una de les seves conseqüències que la                

sinonímia completa no es doni gaire bé mai.  

Pel que fa al manlleu , és molt important la capacitat de resistència d’una llengua,              

i per això és també molt important la capacitat d’atracció d’aquesta llengua. Com afirma              

Beatriu Defior (2014: XX) aquesta capacitat d’atracció és: “l’increment dels qui la tenen             

com a llengua d’identificació respecte desl qui la tenen com a llengua inicial, la qual               

cosa s’interpreta com un indicador de la vitalitat d’aquesta llengua”.  

En resum, el que es pretenia era fer entrevistes a tres generacions, avis, pares i               

alumnes de sisè. Era una idea molt ambiciosa i mala de dur a terme, alhora que                
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s’allunyava una mica del que hauria de ser aquest treball ja que el volíem orientar a una                 

edat determinada d’alumnes dels col·legis de Binissalem. Però sí que ens hagués permès             

esbrinar en quin moment generacional deixa de tenir importància aquest tret cultural i es              

permet que l’altre generació no se’n nodreixi.  

Aquest treball es durà a terme a través dels anomenats «jocs lingüístics».  

“La utilització del joc com a eina d’ensenyament-aprenentatge és cada cop més freqüent             

per part dels mestres, i l’interès creixent que va adquirint entre els docents es reflecteix               

en l’augment de la bibliografia que tracta es pecíficament aquest tema”. (Miró i             

Bonnin).  

El joc lingüístic té innumerables aplicacions com l’aprenentatge d’una segona          

llengua, l’adquisició de vocabulari, el reforç, etc. És molt eficaç per la seva metodologia              

lúdica i afavoreix la comunicació, la concentració i l’afectivitat. 

Aquest projecte agafa la idea de joc lingüístic de la tesi doctoral de Ruth Maribel               

Chávez de la Universitat de Leiden (Països Baixos). En el seu cas es tractava de               

documentar l’aprenentatge del gènere en alumnes que tenen el castellà com a segona             

llengua. Nosaltres l’adaptàrem al nostre propòsit.  
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2. Mètodes de recerca 

Primerament es va elaborar una primera llista de mots. Aquesta llista, com he explicat a               

la secció anterior, es va anar elaborant en dos anys, part dins l’aula de primària, en part                 

a casa o a llocs diferents on podia sentir algun mot que em semblàs interessant. Per                

aquest motiu, duia a sobre sempre un petit bloc i un llapis. Varen ser moltes les paraules                 

que vaig recollir d’aquesta manera i en diferents llocs: dins els cafès del poble, a la                

feina, a reunions familiars on hi havia persones majors, amb els amics, al cinema o al                

teatre (només per citar-ne qualcuns dels llocs).  

La llista va arribar a ser molt llarga i aleshores em sorgiren dos problemes. El               

primer era precisament la llargària de la llista: si volia dur a terme una sèrie               

d’entrevistes amb alumnes de primària no podia anar-hi amb una llista de més de cent               

mots, la meitat dels quals no havien sentit mai. No només pel temps que hagués hagut                

de menester per a cada entrevista, sinó per la dificultat (o impossibilitat) de mantenir              

l’atenció i concentració de l’alumnat. La psicologia estableix que la mitjana d’atenció            

d’un adult ronda els 15 minuts i amb infants és variable, però menor. 

El segon entrebanc que em trobava – aquest ja era més a nivell personal–, era la                

desconnexió entre mots. No se seguia cap fil i es canviava sovint d’àrea semàntica i de                

categoria lèxica. L’objectiu era desenvolupar una feina que tengués una línea, un motiu,             

i no un rosari de paraules a l’atzar amollats sobre un taulell quadriculat i “a veure qui                 

n’endevina més”.  

Per tant, hi havia d’haver un punt d’unió en tot allò. Per aquest motiu, vaig               

començar a agrupar les paraules en famílies semàntiques. D’aquesta manera, tenia per            

exemple: menjars, eines, feines, objectes quotidians, roba, etc. Finalment, vaig optar per            

fer servir mots específics de l’entorn escolar i quotidià i no incloure eines, menjars ni               

professions. 

  

Un cop feta aquesta selecció vaig començar a llevar les paraules d’aquests grups             

eliminats i la llista va cinquanta mots. Després encara se’n van eliminar quinze més que,               

encara que pertanyien als caps semàntics abans esmentats, tenien una dificultat           

8 



 

TFG - Joan Antoni Canals Gi 

excessiva ja per ser mots molt arcaics o per fer referència a utensilis gaire bé               

desapareguts, tot deixant-ne un total de trenta-cinc que conformen la llista final.  

 

( Vegeu annex 1) 

 

Aquest treball s’ha duit a terme en base a una sèrie d’entrevistes amb alumnes de               

sisè de primària de les tres escoles de Binissalem, dues públiques i una concertada:              

CEIP Robines, CEIP Binissalem col·legi l’Assumpció. 

La segona part de l’estudi fa referència als pares i entorn lingüístic de l’alumne i               

s’ha dut a terme mitjançant una breu enquesta dirigida als pares o tutors d’aquests. 

La llista definitiva contenia trenta-cinc paraules escollides amb cura a l’àmbit           

escolar i el casolà. Per a poder ser identificades per part dels alumnes participants, vaig               

cercar unes imatges que reflectissin els mots escollits i per últim vaig dissenyar un              

taulell enumerat de l’u al trenta-cinc ( Figura 2).  

El taulell està basat en un joc lingüístic anomenat Caminabras , desenvolupat a            2

la universitat de Leiden (Països Baixos). El taulell original estava dissenyat per a             

estudiar l’adquisició de dues llengües en bilingües d’espanyol i neerlandès, sobretot per            

membres de la comunitat llatina als Països Baixos. Originalment, un infant donava            

instruccions a un altre (Figura 1). . Aquí l’hem adaptat de tal manera que l’investigador               

adult dóna les instruccions (de fet, planteja preguntes) a l’infant. 

 

 

Figura 1: Imatges i funcionament del Caminabras 

2 Vegeu-ne un video explicatiu aquí: https://video.leidenuniv.nl/media/t/1_zmtjevb6/37363632  
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Procediment del Caminabras . Dalt esquerra: infant instructor i infant participant          
s’asseuen davant dels seus taulells. Una mampara els separa. Dalt dreta: exemple del             
taulell del Caminabras i de les fitxes de vocabulari. Baix esquerra: els participants             
interactuen i van col·locant les fitxes d’acord amb les instruccions de l’infant            
instructor. Baix dreta: exemple real del Caminabras . 

 

 

Figura 2: Imatges del taulell amb els mots de la llista i les fitxes 
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A l’hora de començar l’entrevista jo deia al participant la següent expressió:            

«amb el número 1 la paraula X», on X seria una de les 35 paraules. Els participants                 

cercaven la imatge que consideressin adient i la col·locaven sobre la casella número 1.  

Així començava el “joc” i a la tercera o quarta paraula ja el controlaven              

perfectament. He de dir també que els donava uns minuts per pegar un cop d’ull a les                 

imatges abans de començar jo a dictar els mots. Això feia més ràpid i fàcil que                

identifiquessin les paraules quan les sentien. 

L’aparell experimental era un taulell amb caselles quadrades de 6X6 cm i            

enumerades de l’1 al 35. Hi havia un taulell d’aquests a cada banda separat per una                

pantalla de cartró que impedia veure l’altra banda. A un extrem de l’aparell s’hi asseia               

el participant i tenia les fitxes amb les imatges repartides al seu voltant, a l’altra extrem                

m’hi asseia jo que anava dient les paraules de la llista per ordre i sempre dient abans el                  

numero que era cada paraula.  

Aquest tipus de joc experimental està basat amb un estudi de la Universitat de              

Leiden a Holanda. El departament d’estudis lingüística d’aquesta universitat havia          

dissenyat un programa per estudiar els diferents usos de la llengua que fan els nens               

bilingües. En el seu cas, els dos participants eren alumnes i la pantalla era un simple                

llibre obert que impedia que es poguessin copiar les respostes. Si bé ells ho feien servir                

per estudiar l’adquisició del gènere gramatical, nosaltres adaptarem la base del joc a les              

nostres necessitats.  

 

Figura 3: taulell adaptat a l’objectiu de l’estudi 

 

11 



 

TFG - Joan Antoni Canals Gi 

 

 

2.1. Procediment 

Amb el doctor Lluís Barceló varem perfilar i definir la totalitat del projecte: les parts               

que el conformaven, la durada de les sessions, la llista definitiva de paraules, el taulell i                

les imatges.  

Després em vaig redactar l’enquesta per als pares (vegeu Annex2). En aquesta            

enquesta volia que quedàs constància del hàbits lingüístics de cada família. Té tres             

parts: 

1. Informació biogràfica del pare, mare o els dos 

2. Historial lingüístic de la família 

3. Impressions personals dels pares sobre el canvi lingüístic, l’ensenyament avui en dia             

en comparació amb la seva època i una petita opinió de com o per què d’aquest canvi de                  

lèxic. 

Una vegada redactada aquesta enquesta i supervisada pel tutor, el següent pas            

fou presentar el projecte a les diferents escoles. Vaig elaborar un dossier on s’explicava              

en què consistia el treball, la finalitat del mateix, una còpia de la llista de paraules així                 

com de les fotografies i una còpia de l’enquesta als pares que signaven un consentiment               

(vegeu Annex 3). 

La reacció de les escoles fou molt positiva, totes accediren a la primera, va              

bastar una reunió amb director o directora i el cap d’estudis concertada amb antelació.  
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Després l’equip directiu contactà amb els tutors i tutores de sisè i jo havia              

d’esperar la seva cridada telefònica. Aquí va ser on el treball es va encallar una mica.                

Passaven els dies i no rebia resposta, quan a la fi vaig tenir notícies s’acostaven les                

vacances de pasqua i ho aplaçàrem per a després de festes. L’altre entrebanc fou a l’hora                

d’establir un dia i hora per fer les entrevistes. Tot i així, la cosa va anar prou fluïda i es                    

va desenvolupar amb normalitat (encara que, a la meva manera de veure, amb un poc de                

retard).  

Pel que fa a l’entrevista, s’ha fet en horari lectiu. Les diferents escoles em              

cediren un espai tranquil i ampli on dur-les a terme. Eren totalment voluntàries i se’ls               

preguntava abans si hi volien participar. Els pares també havien signat el consentiment.             

En alguns casos (CEIP Robines i CEIP Binissalem) vaig ser jo el que vaig entrar a                

l’aula i vaig explicar el que es pretenia dur a terme, mentre que a l’altra escola (Col·legi                 

l’Assumpció) fou la mestra qui ho feu.  

Les entrevistes duraven entre 15 i 20 minuts. Hi va haver alguns casos que en               

manco temps ho feren i d’altres en què hagueren de menester un poc més, en cap cas es                  

va arribar a la mitja hora.  

Jo esperava els alumnes en aquest espai que em destinava l’escola. Una vegada             

entrava l’alumne el convidava a seure i li explicava  en què consistia l’entrevista. 

Vaig creure de vital importància el remarcar varies vegades que no es tractava             

de fer res ni bé, ni malament. Jo volia que això quedàs clar i els ho deia en un to distès i                      

amable. Insistia en aquest terme: “es tracta de identificar mots, això ho feim per saber si                

encara s’usen o si ja no s’empren, si han canviat de significat, etc. No és una prova, no                  

és un examen.”. La idea era que s’ho preguessin com el que era, un joc lingüístic. 

De la mateixa manera, els explicava que si no sabien una paraula podien             

reflexionar una estona, podien pensar si els recordava a alguna altra paraula o meditar              

mirant les imatges sobre el que podia voler dir. Deixava clar també que, ja que no era                 

una prova, no calia contestar sempre; si no se sabia una paraula els feia dir la paraula                 
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“pas”, els explicava que era millor això, que no pas posar imatges sobre caselles per               

tanteig. 

Tot i els meus esforços, he de dir que em vaig trobar molts alumnes amb un alt                 

nivell competitiu que no volien deixar cap paraula sense contestar i d’altres que «per si               

de cas»  ho responien tot.  

Primer de tot, jo apuntava el nom de l’alumne i la data de naixement, l’escola i                

el dia que ens trobàvem. Després anotava els números de l’u al trenta-cinc             

consecutivament en un full blanc i al costat de cada número apuntava si la paraula que                

corresponia a aquell número era un encert o, pel contrari, una errada.  

Aquesta manera de computar els encerts i errors em permetia també fer algunes             

anotacions al costat. Per exemple: podia documentar si em semblava que aquella            

paraula l’havia endevinat, si hi havia dubtat, si confonia una paraula amb una altra que               

sonaven igual (homofonia ) o que tenien la mateixa rel (mateixa etimologia ). Això em va              

resultar molt útil a l’hora d’extreure les conclusions. Vaig poder establir paral·lelismes i             

semblances tant amb els encerts com en les errades (molts participants confonien els             

termes goma i elàstic així com també estilogàfica i plomí ). Vaig poder comparar             

alumnes d’una i altra escola o també, segons l’origen lingüístic del que provenien, així              

com del geogràfic (vegeu l’apartat sobre resultats). Gràcies a aquestes anotacions també            

vaig poder comparar totes les paraules que els alumnes havien confós, quantes vegades             

succeïa això amb cada mot i quants al·lots ho feien. Alhora, podia mirar errades per               

escoles, per gènere i per procedència lingüística, encara que això fos de manera més              

anecdòtica.  
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2.2. Sessió Experimetal  

La primera sessió es va dur a terme al col·legi CEIP Robines el divendres 6  d’abril del 

2018. Va ser a primera hora, la professora havia sortejat les places entre els alumnes que 

s’havien presentat  voluntaris a l’experiment. 

           El joc es va desenvolupar de manera molt fluïda i dinàmica. Les mesures que 

vaig prendre a partir d’unes sessions de prova foren molt encertades de cara a la durada 

de les sessions, de la rapidesa de localització dels ítems i a l’hora de prendre apunts i 

notes sobre cada sessió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 



 

TFG - Joan Antoni Canals Gi 

3. Resultats 

Els resultats es de les enquestes eren encert  o error .  

Figura 4: gràfic de mitjana d’encerts per mot

 

figura 5: gràfic d’encerts per alumnes 
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A la Figura 4 i 5 s’analitza quines són els mots que tenen un percentatge més elevat                 

d’encerts. Es pot comprovar que el mot amb manco número d’encerts és “plumier” i que               

hi ha una sèrie de mots (borrador, pissarra, xubasquer , etc.) que són coneguts per tots               3

els participants. En aquesta gràfica es veu com tres de les paraules que més interessaven               

en aquest estudi, per la seva característica de mot més inherent a la nostra varietat del                

català, com són: mariol·lo , xicra i set , tenen menys d’un 25% d’encerts. Altres paraules              

com plagueta i quartilla , que són pròpies de món escolar, es demostra aquí que estàn               

totalment en desús. En canvi, pissarra , borrador , goma , elàstic , etc. tenen un            4

percentatge del cent per cent, són mots de l’àmbit escolar que encara estan en vigor. 

 

Figura 6: gràfic de número d’encerts per alumne 

3 Aquest no és estàndard però molt usat per la població. 
4 El mot, tot i que és esborrador , s’ha demostrat que és més usat en la seva versió castellana, borrador . 
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A la figura 6 es mostra el número d’encerts per alumne. Es veu com el més comú es                  

troba entre els 20 i els 25 encerts, havent-hi només un participant per sota dels 20                

encerts i només set per sobre. Només un participant va sobrepassar els trenta encerts. 

 

 

3.1 Codificació 

Per tal que quedàs constància dels resultats de cada entrevista, una vegada acabada la              

sessió es fotografiaven els resultats abans de desfer el taulell i preparar-lo una altra              

vegada per la propera sessió. Així quedava enregistrat tot de manera visual. A més a               

d’aquest enregistrament fotogràfic, s’anaven apuntant els resultats de cada resposta dels           

participants. Així també quedava una constància gràfica de cada participant. En aquest            

enregistrament manual, a més dels resultats “correcte-incorrecte”, s’hi feien anotacions,          
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per exemple: si el participant estava distret. Tot aquest recull d’informació servia per             

comparar resultats a l’hora del recompte final. 

 

3.2 Competència Lingüística 

“ La competencia del hablante está directamente relacionada con el input recibido en 

dicha lengua. “ Chávez Verdezoto (2017 ). 

Tenint en compte aquesta afirmació s’han separat en grups tots els participants. S’han             

qualificat aquests grups segons els usos lingüístics de cada participant mitjançant           

l’enquesta que s’enviava a la família. 

 

 

 

Figura 7: gràfic segons l’idioma dels progenitors 
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A la figura 7 es pot veure com 17 participants tenen pare i mare catalano-parlants, 5 són                 

fills de parelles mixtes (català-castellà) i només 1 és fill de pares estrangers. Aquestes              

dades ens demostren que els escolaritzats als tres centres de Binissalem tenen com a              

llengua materna el català bé per les dues branques o bé només per una.  

Per tant, la majoria de mots no haurien de ser aliens a l’entorn dels participants.               

Això ens demostra que els mots que els participants no encerten sigui probablement a              

causa del desús i no de la desconeixença de dit entorn.  

Figura 8: percentatge idioma progenitors 
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A la figura 8 es mostra com el 55% dels progenitors són catalanoparlants i només un 

10% parlen castellà. Són xifres realment significatives que més de la meitat de la 

població enquestada tengui com a primera llengua el català. 

3.3 Resultats segons el Gènere 

figura 9: respostes de les enquestes familiars segons el gènere del progenitor 

 

A la figura 9 es veu que, tot i que es demanava expressament que les enquestes fossin                 

contestades conjuntament per la parella (pare/mare) si era possible, només 9 parelles ho             

han fet d’aquesta menera, essent les mares les que més responen (16 mares) i només 6                
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han estat els casos en que han respost els pares. En un cas ha contestat el tutor legal del                   

participant. 

Figura 10: gràfica d’encerts segons gènere dels participants 

 

Com veim a la figura 10 la mitjana d’encerts es un poc més elevada la de les nines que                   

la dels nins. Aquest resultat no és d’estranyar perquè si miram la taula següent d’encerts               

per escoles veurem que l’escola l’Assumpció té més nombre d’encerts que el CEIP             

Rubines i el CEIP Binissalem  i dels once participants de l’Assumpció vuit eren nines.  

 

3.4 Resultats segons escoles 

figura 11: respostes encertades per escoles 
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figura 12: percentatge per escoles 

 

A la figura 11 i 12 es pot veure com el col·legi l’Assumpció té un percentatge d’encerts superior                  
a les altres dues (CEIP Rubines i CEIP Binissalem). Aquesta dada és molt interessant perquè               
aquest col·legi també és el que té més nombre d’escolaritzats amb el català com a llengua                
familiar. 

 Es pot veure també que les dades del CEIP Rubines i Binissalem són molt semblants. Només hi 
ha una resposta de diferència (226-227). El col·legi l’Assumpció té 30 respostes més (257) si bé 
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té també un participant més que les altres dues (11 participants l’Assumpció per 10 les altres 
dues escoles). 

4. Conclusions 

El propòsit d’aquesta investigació era veure si algunes paraules de l’àmbit escolar i             

familiar havien anat desapareixent durant aquesta darrera generació. Doncs bé, podem           

afirmar sense cap mena de dubte que sí, que algunes paraules han anat disminuint els               

seu ús i no només perquè l’objecte en qüestió hagi també deixat de tenir presència a la                 

nostra societat. Hem pogut comprovar com paraules com “xicra” i “mariol·lo” han            

gairebé desaparegut del vocabulari dels subjectes entrevistats. S’ha pogut determinar          

que tots dos objectes són ben coneguts per tots els participants. Simplement se’ls ha              

atorgat una nomenclatura diferent. Un mot més modern i més estàndard per            

anomenar-los:  “tassa” i “camiseta interior”.  

Més o manco el mateix succeeix amb els mots “plumier”, “quartilla” i            

“plagueta” encara que aquests altres podrien haver sofert un canvi degut a què l’objecte              

al que fan referència si que ha canviat amb el temps. Està clar que ara ja ningú no usa                   

plomes a l’escola (quan parlam de ploma ens referim a estilogràfica ), en canvi era un               

objecte d’ús molt comú a mitjans dels anys vuitanta quan jo cursava sisè de primària.               

Ara s’ha estès la paraula “estoig” per designar aquest utensili (plumier ) i ha desbancat              

totalment l’altre mot objecte d’estudi.  

Una cosa similar passa amb “plagueta”, l’alumne d’avui en dia no reconeix            

aquesta terminació que ha estat totalment substituïda per “quadern”. Si bé abans es             

diferenciava entre quadern i plagueta (que es considerava el mateix) i bloc, ara a les               

escoles és gaire bé exclusiu l’ús només del bloc d’espiral per tant, tot i que coneixen                

l’existència del quadern no és necessària una segona terminologia per aquest objecte.  

“Quartilla” en canvi és un mot totalment en desús que gaire bé ningú no sap el                

que és. Així com abans s’emprava aquest mot per definir un full de la meitat del foli, ara                  

aquest objecte no hi és present a les escoles. Fins i tot podem afirmar que el mot “foli”                  

està començant a sofrir la mateixa pèrdua de significat a favor de “full”. Quan              
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demanava a algun alumne com anomenaven a aquest full d’unes mesures determinades            

em responien que simplement s’anomenava igual: full. 

Ara les notes es donen en un full imprès que és diferent a cada trimestre. En el                 

cas de “butlletí” – el qual per a les generacions més majors encara es diu “bolletí” (mot                 

correcte i acceptat dins l’estàndard, vegeu Corbera, 2017) – passa un cas similar si bé no                

exacte. Hi ha una quantitat considerable d’alumnes que el reconeixen perquè encara            

s’usa a segons quines escoles o bé l’han vist en altres èpoques. Ara les notes es donen                 

en un full imprès que és diferent a cada trimestre.  

D’altres mots de l’àmbit familiar o casolà, com ja esperàvem, són totalment            

desconeguts. Uns pel desús de dit objecte (escalfallits), d’altres com “escalfapanxes”           

perquè s’ha perdut el coneixement de les parts de la xemeneia (com per exemple, el               

pinta ). El mateix passa amb “llindar”, tot és un portal o un entrada, no en sabem les                 

parts (passaria el mateix si haguéssim demanat que eren les llindes o el portal; entès               

com a la pedra del terra). 

Amb la pèrdua d’assignatures com dibuix tècnic s’ha pogut comprovar com           

paraules com “plomí” “tinter” i “tira-línies” també han perdut tota presència al            

vocabulari escolar de l’alumne d’avui en dia. 

En canvi m’ha sorprès com la paraula “mina” és totalment present al vocabulari             

de l’alumnat i que no ha sofert cap tipus de mutació. Podria ser perquè encara                

existeixen llapis de plàstic recarregables amb mines. 

Podem afirmar doncs que tots tres motius de canvi lèxic que conforma aquest             

estudi es donen gaire bé per igual. Tant es perd vocabulari per la mutació de l’objecte,                

com pel desús, com per l’assimilació d’altres llengües. No es pot dir que hi hagi un                

factor predominant d’aquests tres, sí que es pot afirmar però que tot aquest procés s’ha               

produït dins els últims vint anys i es podria pensar que dins els pròxims vint s’hauran                

perdut totalment algunes de les que ara es mantenen amb percentatges tan baixos. 
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5. Reflexió 

L’actitud dels alumnes ha estat exemplar en tots els casos i escoles, la tasca que fèiem                

els interessava i els despertava la curiositat fins al punt que demanaven que era tal               

objecte o tal altre. Reien quan els hi explicava que era un determinat mot, o quin                

significat donàvem la meva generació a algun objecte que ara havia canviat de manera              

d’anomenar-lo.  

El que més em va sobtar però va ser l’actitud de l’equip directiu d’un dels               

centres on es duia a terme l’experiment. Tot just aquest equip havia llegit les bases del                

treball es va posar en contacte amb mi per tenir una reunió, m’explicaren que es sentien                

molt interessats amb aquest projecte ja que molts dels mestres de l’escola havien ja,              

d’una manera o l’altra, expressat el mateix neguit pel que fa a aquest canvi lèxic. Així                

doncs em proposaren, de cars al curs que ve, dur a terme una unitat didàctica al centre                 

on es mostri als alumnes alguns d’aquests objectes, utensilis o eines i es treballi per la                

recuperació d’alguns d’aquests mots més propis o autòctons del català de Mallorca.  

Vàrem tenir tres reunions i vàrem perfilar aquest treball, varen sorgir idees molt             

interessants com mostres d’objectes antics, concursos, el mot de la setmana, oficis i             

eines, etc., i ja més o manco definírem la durada.  

És un bon senyal que de tot aquesta feina se’n pugui treure un profit. Si bé és                 

cert que és una gota dins la mar, és també una manera d’aportar algun tipus de iniciativa                 

de conservació de l’interès per la nostra cultura.  

 

 

 

26 



 

TFG - Joan Antoni Canals Gi 

 

6. Annexes 

 

Annex 1: llista de paraules 

1.      Plagueta 

2. Butlletí 

3. Quartilla 

4. Portafolis 

5. Bloc 

6. Plumier 

7. escalfallits 

8. Estilogràfica 

9. Estoig 
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10.  Tinta xinesa 

11.  Tinter 

12.  Portamines 

13.  Llapicer 

14.  “Rotring” 

15.  plomí 

16.  escalfapanxes 

17.  Maquineta 

18.  Goma 

19.  Elàstic 

20.  Pissarra 

21.  Borrador 

22.  Quadern 
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23.  Mina 

24.  xicra 

25.  Tiralínies 

26.  Xubasquero 

27.  Caçadora 

28.  Espardenya 

29.  Set 

30.  Mariol·lo 

31.  Tac 

32.  Genollera 

33.  llindar 

34.  Retranques 

35.  Caganiu 
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Annex 2:  Questionari 

TREBALL DE FINAL DE GRAU 

ESTUDI SOBRE EL LÈXIC I LA SEVA TRANSFORMACIÓ AL 
LLARG DEL TEMPS 

  

Ens agradaria que ens ajudàs contestant aquest qüestionari, això ens servirà per treure una sèrie 
de conclusions. Aquest text, tot i que es demana el nom, serà totalment anònim a l’hora de 
publicar els resultats. Ningú tendrà accés a aquesta informació a part de mi.  

El que es vol aconseguir amb això és saber quins són els usos de la nostra llengua en el dia a dia 
de la seva família; quan temps parlen en català, amb qui ho fan, si ho fan a la feina i a casa, etc. 

Són preguntes molt senzilles on no hi ha una resposta correcta,  simplement és per recopilar 
informació. 

  

I. Informació biogràfica  

Nom i llinatges: 

Data de naixement: 

Lloc de naixement: 

Sexe: 

Lloc de residència (poble o ciutat): 

Quants d’anys  fa que hi viu aquí: 

  

  

  

  A continuació encercli la seva resposta, n’hi pot posar més d’una si ho troba necessari 
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 II. Historial lingüístic 

  

1.       Quina és la seva llengua materna? 

Català castellà ambdues d’altres 

2.       Quan anava a l’escola en quin idioma estudiava? 

Català castellà ambdues d’altres 

3.       A l’àmbit familiar, quina llengua parla? 

Català castellà ambdues  d’altres 

 4.       I a la feina? 

Català castellà ambdues d’altres 

  

III. impressions personals 

  

 1.       Pesa que els al·lots d’avui en dia parlen català millor o pitjor que vostè i la seva 
generació? 

Millor           pitjor igual 

2.       Creu que hi ha paraules que s’usaven quan vostè era petit/a i ara s’usen manco o 
gens? 

Si          no no ho sé 

3.       I vostè, creu que ha perdut vocabulari respecte als seus pares? 

Si          no no ho sé 

4.       Creu que aquests canvis de lèxic són provocats per: 

Progrés Influències d’altres idiomes 

 5.       Li agrada aquest canvi que sofreix la nostra llengua? 

Si          no m’és igual 

 6.       Pensa que totes les llengües sofreixen els mateixos tipus de canvis? 

Si          no no ho sé 
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Annex 3: consentiment  

AUTORITZACIÓ 

  

Després d’haver llegit el full informatiu sobre el treball a realizar autoritzo al meu fill/a a 
participar en les enquestes i activitats que es duguin a terme al centre. 

Firma: 
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