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1   INTRODUCCIÓ. 

 

1.1 Tema i objectiu de la tesi. El llenguatge oral. 

 

 L’objectiu del present treball és estudiar la classe social dels senyors  

mallorquins i caracteritzar-ne la parla. En efecte, allò que pretenem és aprofundir en el 

coneixement d’aquest estament antigament hegemònic a Mallorca que, per causa del seu 

caràcter endogàmic i tancat, constitueix una illa dins una illa. Així, doncs, la nostra 

intenció és conèixer de més a prop el món dels senyors de Palma, en una societat 

fortament estratificada, mitjançant l’estudi del seu sociolecte1. 

 

Aquest grup ha conservat una parla noble o senyora, que, juntament amb el 

mallorquí de trona, ens forneixen un mallorquí de bella factura, ric en lèxic i amb 

paraules pròpies que els identifiquen com a classe. Aquesta varietat lingüística és el 

resultat d’una manera de viure que combina orgull de classe, tradicions i costums, cases 

a Palma i possessions a fora, amb el gran desplegament humà que això implica: 

capellans, criats, amos i pagesos en tota la seva diversitat. Els capellans usen un bell 

mallorquí, sustentat per la casa i els criats que, alhora, beuen de la pagesia, de la terra. 

 

Els senyors que vàrem poder entrevistar durant els anys 90 del segle XX, tenien 

com a primera llengua la catalana, perquè la noblesa mallorquina, a diferència de la 

d’altres regions, no es va castellanitzar fins a una època recent. És més, el fet de parlar 

un sociolecte tan definit, els ajudà a mantenir la seva identitat com a classe. La pèrdua 

de privilegis, el desprestigi social dels valors promoguts per la noblesa, la creixent 

homogeneïtzació econòmica i cultural de la societat mallorquina, producte del 

capitalisme i del procés contemporani de globalització, són algunes de les 

circumstàncies que afavoriren la decadència dels senyors. A més a més, 

l’homogeneïtzació de què parlam, que es produí en tots els àmbits, també accentuà 

l’afany de diferenciació d’aquest grup respecte de la resta de la societat a través de 

diversos factors, entre els quals destaca el llenguatge. 

                                                           

1 Entenem per sociolecte tot el conjunt de trets lingüístics associats a un estrat social; per exemple, la 
llengua de l’aristocràcia, de la classe treballadora, la dels sectors marginals,etc. (Bibiloni, 1997: Llengua 
estàndard i variació lingüística). 
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“Los mossons creían que hablar castellano o utilizar expresiones 

francesas les acercaba a la aristocracia, y andaban bien errados, 

porque el bilingüismo de ésta -que era centenario- no implicaba 

el rechazo al uso del mallorquín, sino todo lo contrario: hablar 

catellano entre ellos era -y es- considerado de muy mal tono.”
2
 

 

La pèrdua de privilegis es va anar congriant sobretot a partir de mitjans del segle 

passat, i això comportà, alhora, un sentiment de decadència com a classe, que propicià 

un tancament en ells mateixos i un reforçament de l’endogàmia provinent del s. XVI: 

Canamunt i Canavall i ses Nou Cases foren pactes familiars que es reflectiren en la 

política matrimonial i que ajudaren a reforçar llurs senyals d'identitat: llenguatge, 

receptes, costums, etc
3
. De fet, el fideïcomís4, que s’havia utilitzat des de l’època de 

Justinià per tal d’evitar que el patrimoni sortís de la família, començà a qüestionar-se al 

segle XVIII, a causa de l’obstrucció que suposava el tràfic econòmic de les terres, i 

arribà gairebé a desaparèixer durant el segle XIX. Segurament, la desaparició d’aquesta 

institució té molt a veure amb l’inici de la decadència de la noblesa. Tal com explica 

Antònia Morey, els membres de la noblesa, a partir de les desvinculacions, accedeixen a 

petites porcions de terreny, ja que les grans extensions i les possessions són en mans 

d’advocats, mercaders, comerciants, alguna societat mercantil, etc.5 

  

Per una altra banda, els valors promoguts per la noblesa, com la religiositat o la 

distinció denotada per la seva manera de fer, que ajudaven a col·locar-se en una posició 

social superior a les altres, són de cada vegada més desprestigiats per l’ascens social del 

laïcisme i per la igualació de riqueses entre les classes socials. Al mateix temps, la 

tendència global cap a una única cultura, fortament marcada pel model cultural 

                                                           

2 P. de Montaner. Lo que el siglo se llevó dins “Mallorca artística, arqueològica, monumental” . Palma: 
1991. p. 23.  
3 P. de Montaner i E. Porqueres. Subendogamias en el Mediterráneo: los ejemplos mallorquines de la 
aristocracia y de los judíos conversos dins “Memòries de l’Acadèmia Mallorquina d’Estudis 
Genealògics”. Núm. 6. 1994. 
4 “s.v. fideïcomís: Disposició segons la qual una persona, en testament o capítols matrimonials, deixa tots 

els seus béns o una part a una altra persona amb l’encàrrec de conservar-los i transmetre’ls a un 
tercer” (DIEC). 

5 A. Morey Tous. Noblesa i desvinculació a Mallorca als segles XVIII i XIX. Les repercussions de la 
legislació desvinculadora sobre els patrimonis nobiliaris. Barcelona: Ed. l’Abadia de Montserrat, 1999. 
p. 335. 
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anglosaxó, fa que la societat en general ja no consideri envejables els trets distintius de 

la noblesa. Això ho sintetitza J. Mª Llompart amb les següents paraules: 

 

“De tota manera, ademés hi ha coses curioses, és una classe que 

ha tengut bastanta consciència darrerament de sa seva pròpia 

decadència; i d'això sí que n’hi ha un testimoni literari: això que 

parlàvem d'en Victorià Ramis d'Ayreflor, d'aquestes narracions, 

que me pareix que se diu Cendres al vent, on hi ha realment un 

sentiment de decadència de sa classe aristocràtica, a vegades 

reflectit d'una manera molt fina, molt delicada i amb molta 

veritat. Per exemple, jo record aquella que és sa història d'una 

tia, que sempre ha estat sa tia, que a vegades és sa senyora de la 

casa, però que, clar, llavors, quan es nebot se casa, i que acaba a 

una residència per a ancians, que allò és molt maco, i està molt 

ben vist; i ademés és molt de veres. Sa tia Noreta, me pareix que 

se titula.”
6
 

 

Totes les circumstàncies esmentades fins ara (la pèrdua de privilegis, el 

desprestigi social del seu sistema de valors i l’homogeneïtzació econòmica i cultural de 

la societat mallorquina) condicionaran la parla d’aquests nobles, i es materialitzarà en 

una sèrie d’actituds. I és que el llenguatge verbal no és tan sols una de les maneres que 

hom té per a comunicar-se, sinó que és, principalment, la manifestació d’un univers 

simbòlic mental condicionat socialment i culturalment.
7
 

 

A continuació, enumeram les premisses i les hipòtesis que, al nostre parer, són 

les que s'han de tenir en compte per tal d’abordar l’estudi i la caracterització del 

llenguatge propi dels nobles mallorquins: 

 

                                                           

6 Entrevista realitzada per mi mateixa a Josep Maria Llompart (1993). La transcripció d’aquesta entre-
vista no és totalment fidedigne respecte de la seva manera de parlar, ja que té un interès purament 
informatiu. 
7 Aquesta idea prové de l’anomenat relativisme lingüístic, la formulació moderna del qual es coneix com 
a hipòtesi de Sapir-Whorf. El lingüista i l’antropòleg l’enunciaren en dues proposicions: la llengua és un 
producte social i el sistema lingüístic en què som educats i pensam des de la infància, influencia la nostra 
manera de percebre el món que ens envolta. Endemés, els mateixos sistemes lingüístics reflecteixen el 
medi on s’han originat. 
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 1. La seva edat  

 

Tots els entrevistats superen els seixanta anys de vida. Són persones que han 

viscut gran part del segle XX i els canvis vertiginosos que s’hi han produït. El pas d’una 

societat tradicional, gairebé rural, a una de globalitzada i bolcada en la tecnologia ha 

marcat la vida d’aquestes persones. La seva infància, això és, el seu moment de 

socialització més important, d’adquisició del llenguatge i de culturalització, va 

transcórrer abans d’aquests canvis. Com és lògic, el món que ens transmeten a través de 

la història oral i de la llengua que utilitzen es veu irremeiablement influït per aquest fet. 

 

El mallorquí considerat més ben parlat és el de principis del segle XX
8
, a la 

culminació del qual s’havia arribat de la mà de personatges tan importants per a la 

nostra cultura com Mn. Alcover, Mn. Costa i Joan Alcover. I aquesta és la llengua que 

els entrevistats varen aprendre. De vegades, la conservació de la puresa d’aquesta parla 

pot produir-se per la separació de l’entorn catalanoparlant, com en el cas de Jordi  

Dezcallar Blanes
9
, que sortí de Mallorca abans de la Guerra Civil i, gràcies a l’ajuda de 

llibres, diccionaris i lectures, va mantenir un parlar prou incontaminat fins a la seva 

tornada. Això mateix ocorregué a Mariano d’Oleza, religiós teatí que va partir de l’illa a 

l’època de la postguerra, romangué quaranta anys a Amèrica Llatina, i que, en tornar, 

encara conservava el mallorquí de la seva joventut. 

 

JDB. “Perquè jo encara me'n record des mallurquí que se 

parlava antes, que és es que jo parl; jo parl com antes de sa 

guerra. No he perdut, a pesar d'estar fora d'aquí; com que domés 

vaig estar a Catalunya i he estat per l'Empordà i tot això.” 

 

2. L’existència d’una veritable pruïja de parlar correctament  

 

Un segon factor d’especial rellevància a què ens hem de referir per estudiar el 

parlar dels senyors, és que ells mateixos consideren que usar un bon mallorquí és un 

signe de distinció, d'aristocràcia, de classe, com ho és també el fet de vestir-se de 

                                                           

8 Sempre que utilitzem el mot segle ens referirem al segle XX. 
9 Aquest llinatge el trobarem en diverses ocasions. Els senyors mateixos, a l’hora de referir-s’hi, en diuen 
els Catlar, malgrat que, en rigor, hauríem de dir Descatlar. Vegeu l’apartat 1.1.2. 
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manera elegant sense fer-ne ostentació: “cal anar ben vestits, però invisiblement ben 

vestits”. El llenguatge, segons aquest precepte, ha d'ésser senzill i clar. A més a més, 

pensen que cal evitar l’ús de paraules castellanes i principatines
10

. De tota manera, no 

passa el mateix amb el francès, ja que aquesta llengua estrangera era -i és-, entre tota 

l'aristocràcia europea, el màxim exponent de la distinció. Per això, adopten en el seu 

parlar alguns gal·licismes, que no són considerats de “mal gust”. Però no sols és 

important usar un lèxic adequat i correcte: la fonètica també haurà de ser acurada segons 

“la norma del bon parlar mallorquí”, que sembla ser el d'abans d'haver patit la Guerra 

Civil, la immigració massiva i el boom turístic dels anys cinquanta.  

 

JZC. “Però si me fas dir quantes vegades més te va castigar, idò 

per ventura cap més, però me renyava moltes de vegades, 

perquè trobava que parlava malament es mallurquí: ‘Pep, això 

no és així, com parlau en es col·lègit, però qui tens alrededor que 

te parla així?’; mun pare, jo...; correccions constants. Avui en 

dia tu sents a dir a tothom: ‘jo faig nosa aquí, me n'he d'anar, jo 

faig...’; mai: ‘jo faç nosa aquí, jo faç falta.’” 

 

3. La convivència amb els majors 

 

La convivència íntima amb les persones majors de la família és un tercer factor 

essencial per al manteniment d’una parla rica i genuïna. Els fills, quan es casaven, 

vivien a la casa gran (en la planta noble en el cas del major) o als estudis. I, encara que 

no fos així, tenien molt de contacte amb els seus majors, ja que l'avi i l'àvia eren les 

persones de més respecte i poder de la família. Dinaven, sopaven, berenaven i feien 

activitats en comú, passaven temporades a fora, caçaven i viatjaven plegats. Aquesta 

circumstància permetia la transmissió de llur sociolecte sota la tutela de la família: de 

pares a fills, de ties fadrines a nebots, d'avis a néts o, fins i tot, a renéts.  
                                                           

10
 Evidentment, sempre se’n senten algunes. De fet, a alguns barbarismes, ja els trobam en el segle XVIII. 

Per exemple, sovint trobam el mot antes, castellanisme que l’ús pràcticament ha normalitzat, o la forma 
después. (Pere de Montaner i M. José Massot: “Com se celebraven les noces de l’aristocràcia mallorquina 
i què s’hi servia al primer terç del segle XVIII” (en premsa). Vidal Alcover, al pròleg de Desbarats, 
afirma que: “ ni entre els aristòcrates es dóna la llengua amb tota la seva puresa.” Amb tot, Vidal Alcover 
explica que els castellanismes són un signe de classe social baixa: “la gent que diu papà i mamà en lloc 
de mumpare i mumare és evident que no pertanyen a l’aristocràcia ni tan sols a una família socialment 
digna [...]. Aquests [els botifarres] no diuen encara xofer, com els burgesos i la resta, sinó que conserven 
la pronúncia francesa [...]; igualment diuen onclo on els altres diuen tio.”   
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La gran diferència d'edat entre els germans és, sens dubte, un altre fet destacable: 

en alguns casos, hi havia fins a 23 anys de diferència entre uns i altres, cosa que 

facilitava la transmissió de fórmules i costums antics que ells s'havien encarregat de 

conservar sense canvis. 

 

4. La relació amb el clergat  

 

Un altre dels motius que contribuïen a la conservació i a la transmissió d’aquest 

sociolecte de generació en generació era la relació constant amb el clergat. Si fem una 

mica d’història, veiem com els membres de l’Església, igual que els nobles, reben molt 

malament els corrents progressistes del segle XIX, perquè volen preservar el seu status 

econòmic i rebutgen l'abolició del Tribunal de la Inquisició
11
. La instrucció acadèmica i 

religiosa era a càrrec de membres de l'Església. A més a més, en molts de casos, vivien 

a la mateixa casa de Ciutat i acompanyaven els senyors quan anaven a fora. Àdhuc, 

molts eren de la família. Els capellans usaven un model lingüístic molt correcte i 

admirat, l’anomenat mallorquí de trona, amb el qual feien els seus sermons. Per això, 

parlar com ells indicava més categoria social. 

 

JDB. “Es frares de Sant Francesc tenen un mallorquí-català 

preciós, perquè era literari, bo. Jo me'n record de petit que me 

feia goig sentir-los predicar... Com predicaven i com xerraven!” 

... 

VRA. “En canvi, en aquestes cases de cavallers, a totes hi havia 

un capellà i aquest capellà, a part de sa seva funció de dir missa 

cada dematí perquè l’oïssin les senyores de la casa, durant es dia 

dedicava unes hores a donar estudis an es fiis de la casa: els 

ensenyava a llegir, els ensenyava un poc de lliteratura, una mica 

d'història; i això també feia que tenguessin un llenguatge més 

cult que no sa gent des poble. Aquest capellà viatjava amb ells, 

anava a ses possessions quan anaven a fora. Venia a esser un 

membre més de sa família.” 

 

                                                           

11 Barceló (1964): El segle XIX… 
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5. El tracte amb els criats 

 

  Cal esmentar, endemés, que el personal del servici a la casa de Ciutat tenia un 

pes decisiu per a la pervivència d'aquest món: els infants, des de la seva naixença, eren 

pràcticament sempre en mans de dides, tetes, criades i criats, i tots aquests eren de 

poble. D’aquesta manera, aprenien de primera mà un mallorquí ben vitenc. Els criats, 

tot i això, sabien la diferència que hi havia entre el parlar senyor i el parlar pagès, i així 

els ho transmetien. S’ha de remarcar la importància d’aquest col·lectiu dins la família i 

en el fet que vivien a la casa i sovint hi morien, per la qual cosa eren tractats gairebé 

com si fossin un més de la casa. Seguien els senyors en els trasllats a les possessions i 

alguns els acompanyaven en llurs viatges, tant a la Península com a Europa. Els 

entrevistats en destaquen que són, generalment, molt ben parlats. 

 

L’Arxiduc opinava que la noblesa mallorquina no estava tan allunyada dels seus 

servidors com altres nobleses europees i que hi havia un cert paternalisme en aquest 

comportament. Els senyors tenien a la seva disposició, al llarg de moltes generacions, 

autèntiques dinasties de servents.
12

 

 

PMS. “Noltros sempre hem tengut servici des pobles, sobretot 

d'allà a on teníem ses finques. I de nins, primer se pot dir que 

vàrem aprende es mallorquí que no es castellà, perquè ses tetes i 

ses dides i tot això eren mallorquines [...]. Ni els senyors ni els 

criats deien cap mala paraula, eren molt ben parlats.” 

 

6. El fet de tenir possessions a fora 

  

El fet que els senyors tenguessin possessions a fora de Ciutat, contribuïa a 

l’existència d’una parla molt rica, gràcies al contacte amb la ruralia. En efecte, l’any 

1860, vint anys després de les desvinculacions, només dotze famílies nobles es 

repartien, com a mínim, una cinquena part de l’illa. Les hectàrees que posseïen 

oscil·laven entre gairebé 8.000 (el comte de Peralada), 6.000 (el marquès de Vivot), 

4.000 (el marquès del Palmer), 3.000 (el marquès de la Romana), 2.500 (el marquès de 

                                                           

12 P. de Montaner. “Lo que el siglo...”.Op. cit., p. 21. 
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la Torre), i 1.500 (el comte de Formiguera, els Verí, els Quint-Zaforteza, la marquesa de 

Campo-franco, els comtes d’Aiamans i d’España i el marquès d’Ariany).  

 

Els senyors vivien per temporades a les seves cases de Palma i d'altres a les 

finques, la qual cosa suposava un costós trasllat de menatge i criats en carruatges
13

. 

Això fomentava encara més el tracte amb els pagesos i el món rural, amb l'enriquiment 

que comportava a nivell de lèxic i de coneixements fonètics. 

 

Hem de dir, a més, que els nostres entrevistats són bons narradors, cosa que 

evidencia la influència de la cultura popular pròpia d'aquest món i d'una època en què 

predominaven l'oralitat i la conversa, perquè, evidentment, la cultura visual no era tan 

important com ho és ara. Fins i tot hi ha un cas en què es fa palesa la forta empremta de 

la cultura popular: Mariano Oleza acaba la frase com l’ha començada
14

. 

 

        7. El fet de romandre aïllats 

 

         En el cas d’una de les entrevistades, una monja de clausura, l’aïllament és un clar 

condicionant per a la conservació de la parla pura. De fet, les relacions endogàmiques 

dels membres d’aquesta classe social contribuïren a la formació d’un grup molt tancat i 

diferenciat de la resta de la societat. Alguns autors, com Josep M. Llompart
15

, deien que 

la conservació del llenguatge era una conseqüència d’aquest distanciament:   

 

“Bé, un tret d'incultura, sa conservació des llenguatge, amb so 

sentit de que així com ses classes mitjanes s'han relacionat amb 

s'exterior, han rebut totes ses influències exteriors, en canvi, a 

ses classes aristocràtiques, ses classes inferiors, ses classes 

rurals, per exemple, com que no han tengut aquests contactes, 

han pogut conservar d'una manera més pura es llenguatge; és 

simplement això.” 

 

                                                           

13 P. de Montaner. “Lo que el siglo...”.Op. cit., p. 20. 
14 J. Vidal i Alcover.‘Les nou cases de Mallorca’, dins Dues Rondalles farcides i altres narracions. 
Manacor: Ed. Gràfiques Miramar, 1980 (Col. Tià de sa Real). p. 103. 
15 Entrevista realitzada per mi mateixa a Josep M. Llompart (1993). 
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Aquest aïllament tenia, al seu torn, uns efectes determinats sobre l’educació que 

rebien els infants d’aquesta classe social. Ara bé, aquest és un tema controvertit. 

Freqüentment, s'ha afirmat que el senyor mallorquí és molt pagès, usant aquest terme 

com a sinònim d'incult. En l’àmbit de l'alta noblesa, hi havia la tendència que els fills no 

fessin estudis superiors si podien viure de rendes. De tota manera, hi havia excepcions, 

i, per tant, no podem afirmar-ho absolutament. Endemés, hi ha una gran diferència entre 

el nivell d’instrucció que rebien els fills i el que es donava a les filles. Aquestes, 

majoritàriament, eren instruïdes a ca seva en primeres lletres i francès en lloc d’anar a 

un col·legi. Així, doncs, tampoc no tenien gaires influències externes ni tractaven amb 

altres grups socials. En la literatura popular, sovint hi trobam referències a aquesta 

“incultura” fruit de l’aïllament: 

 

“Es doblers i ses amors, 

allà on són, se demostren. 

Ses lletres poc hi importen; 

basta parèixer senyors.”
16

 

 

A tall de síntesi, l’objectiu d’aquest treball és posar en evidència la riquesa 

lingüística i cultural que ha estat conservada fins avui per aquesta classe social ben 

delimitada i, encara ara, molt tancada en si mateixa. Un estudi d’aquest tipus ens pot 

ajudar a valorar la riquesa de la nostra llengua i a donar-nos una visió més àmplia i 

detallada d’aquesta classe social que tant ha influït en el decurs de la nostra història i 

que, malauradament, tant desconeixem. 

 

1.1.1. Sobre els conceptes de senyor, botifarra, aristòcrata  i noble  

 

Abans d’encetar el present estudi, creiem que és ben necessari incloure unes 

breus explicacions dels termes de senyor, botifarra
17

, aristòcrata i noble, perquè 

apareixen contínuament al llarg del treball i cal aclarir-ne el significat a fi d’evitar 

confusions.  

                                                           

16 R. Ginard Bauçà. Cançoner Popular de Mallorca. Palma: Ed. Moll, 1981. Vol. III.   
17 Sobre els termes de botifarra i mosson, vegeu l’apartat 2.2.2.a.  
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 Per començar, farem referència als senyors, protagonistes indiscutibles de la 

nostra investigació, motiu pel qual és important conèixer i saber identificar a qui ens 

referim quan usam aquest terme. Segons la GEM, senyor és un “terme de cortesia que 

tradicionalment s’aplicava a aquella persona que gaudia de riquesa o consideració 

social. A Mallorca hi havia distints grups que rebien aquest tractament, com nobles, 

mercaders, pagesos benestants i professionals liberals. Els nobles hi afegiren (s XVIII) 

don a continuació (senyor don). Els pagesos de mà major, propietaris de terres valorades 

en més de 1.000 lliures, eren denominats senyors pagesos o senyors de possessió. Els 

descendents d’antics mercaders, els professionals del dret, els doctors en medicina i 

altres professionals eren denominats, despectivament, senyors mossons o senyors de 

mitja mà. Cada tipus de senyoriu, noble, pagès i mossó duia associat un comportament. 

El senyoriu pagès es caracteritzava per l’antigor dels usos, les tradicions i 

l’honorabilitat. Els nobles es distingien de la resta de senyors per la seva forma de 

mantenir uns rituals de diferenciació social, com les cerimònies de naixements, noces i 

defuncions. Fins i tot tenien una manera de parlar diferent i els tractaments familiars 

eren distints dels de la resta de la població. Els mossons foren sovint ridiculitzats 

perquè, a diferència dels pagesos, volien imitar els usos dels nobles. A mesura que 

avançà el s XIX, el tractament de senyor es generalitzà cada vegada més. Els nobles 

adoptaren un tractament alternatiu, el de vossa mercè, que mai no havia estat privatiu de 

l’aristocràcia. Els pagesos, antics membres de la mà major després convertits en 

hidalgos, adoptaren el de vós i la burgesia ciutadana el de vostè. Des de mitjan segle 

XIX, es produí un canvi social i econòmic que tengué com a conseqüència un 

progressiu igualitarisme. D’aquesta manera, la concepció tradicional i estamental de 

senyor s’anà perdent de forma progressiva. El terme ha persistit vinculat a la propietat, 

tot i que s’ha generalitzat i, actualment, s’aplica a qualsevol persona amb la qual no es 

té gaire relació”.  

 

A diferència del que apareix a la GEM, Pere de Montaner18 explica, però, que ja al segle 

XVI a Mallorca hi havia una dotzena de cases nobles que es distingien de la resta de la 

societat perquè llurs membres rebien el tractament de Don, la qual cosa els atorgava la 

categoria de nobles (titulus dompni sive titulus nobilitatis).  

                                                           

18 P. de Montaner. “La estructura del brazo noble mallorquín bajo los Austrias” dins Estudis Baleàrics 
27. Palma: 1988. p. 15.  
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 Veiem, per tant, que en aquesta definició s’inclouen altres termes que també 

comentarem, com els de noble, aristòcrata i mossó. Aquest darrer terme és usat pels 

nobles de manera despectiva per a referir-se als burgesos enriquits que intenten 

comportar-se com a grans senyors. A tot això, cal afegir que, realment, són senyors 

aquells que, a més de sentir-s’hi, són considerats com a tals per la resta de la societat. A 

més a més, destacam que usam aquest terme per a referir-nos a la classe noble 

exclusivament.  

 

 Un altre concepte que cal aclarir és botifarra, que, tal com exposa la GEC, hom 

empra per fer referència als membres de la noblesa mallorquina. La GEM defineix 

conjuntament els mots botifarra i maulet (tom 2): “noms que reberen a Mallorca els 

partidaris de Felip V i de Carles d’Àustria, respectivament, durant la Guerra de 

Successió. […] Els partidaris de Felip V, a Mallorca, reberen el nom despectiu19 de 

botifarres (encara que ells mateixos no ho consideren pejoratiu) terme derivat de 

botifler. […]”. A través de les entrevistes veurem, també que fins els informadors 

mateixos usen aquest terme per parlar del seu grup, encara que això no vol dir que 

siguin partidaris de l’esmentat rei. Malgrat tot, els entrevistats coneixen l’origen del mot 

en qüestió.    

 

 El següent terme sobre el qual parlarem és el d’aristòcrata. A la GEM no hi ha 

cap entrada per a aquest mot. A la GEC, se’ns remet a aristocràcia: “classe o grup 

privilegiat que deté el poder aristocràtic. Estament noble. […]”. En aquest cas, hem de 

considerar que aristòcrata i noble tenen, més o manco, el mateix sentit, per la qual cosa 

els usarem indistintament. Ara bé, cal remarcar que no tots els senyors són aristòcrates i 

que ells mateixos no es refereixen a la seva classe social amb aquest terme.  

 

 Tal com hem esmentat unes línies més amunt, usarem el mot noble per referir-

nos als senyors. Ara bé, no és sobrer incloure’n una breu definició (GEC): “dit de 

l’individu que, per naixença o gràcia del sobirà, pertany a una classe social considerada 

distinta de la de simples ciutadans i que gaudeix de preeminències hereditàries”. També 

pot ser definit com el “tractament honorífic donat als magnats, barons o títols, i a llurs 

fills i descendents i, en general, a tots els qui gaudien de privilegi de noble” (GEC). 

                                                           

19 Encara que ells mateixos no ho consideren pejoratiu.  
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 A banda d’aquestes paraules, totes usades per a designar els membres de 

l’estament de la noblesa, n’hi ha una altra que, tot i no fer referència al grup en qüestió, 

és ben necessari esmentar: xueta
20

. Els xuetes són els descendents de jueus conversos a 

Mallorca, que patiren fortes discriminacions i un important rebuig social. Es distingeix 

entre els xuetes d’orella alta i els xuetes d’orella baixa. Els primers són aquells amb 

més poder econòmic, refinats, que semblen grans senyors. Una altra denominació que 

de vegades s’aplica a aquest grup és la de perruques, que té l’origen en el fet que sis 

diputats xuetes es presentaren davant el rei Carles III, i hagueren de vestir-se com a 

senyors i posar-se perruca. Hi ha autors que consideren que els perruques només són els 

descendents d’aquestes sis persones, mentre que uns altres no estableixen cap tipus de 

diferència entre els perruques i els xuetes d’orella alta.   

 

1.1.2. Contextualització històrica 

 

  Per a començar aquesta contextualització històrica, cal fer una breu referència a 

la divisió de la societat de l’època medieval, perquè aquesta es manté pràcticament 

sense canvis durant l’Edat Moderna. Sabem que, a l’Edat Mitjana, la societat estava 

formada per tres braços -l’eclesiàstic, el militar i el reial- i que aquests estaven 

subdividits, al seu torn, en estaments. El braç militar estava format per l’estament dels 

nobles pròpiament dits, el dels cavallers i els donzells, i el dels ciutadans militars21. El 

braç reial, el conformaven l’estament dels mercaders, el dels menestrals i l’estament 

forà -mà major, mà mitjana i mà menor-22. Tot això ens interessa, perquè els membres 

de la noblesa mallorquina provenen d’algun d’aquests grups. N’hi ha que descendeixen 

d’antics ciutadans d'immemorial, com els Villalonga o els Gual; d’antics cavallers, com 

els Dezcallar (abans Descatllar); de dinasties de juristes, com els Verí; d’antics 

mercaders, com els Zaforteza (Safortesa) i els Dameto, i, finalment, n’hi ha que tenen 

un origen pagès23, com els Truyols24. 

                                                           

20 Sobre el concepte de xueta,  vegeu l’apartat 2.2.1. 
21

 Segons Armand de Fluvià, a Catalunya, els ciutadans honrats tenien, des del Rei Catòlic, la condició de 
militars, però formaven part del braç reial.  
22 A. Morey Tous. Noblesa i desvinculació... Op. cit.  
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Segons Josep Ramis d’Ayreflor,
25

 el terme ciutadà no té el sentit de ‘persona que 

viu a una ciutat’, sinó que fa referència a un braç de la noblesa a Aragó, Catalunya, 

Mallorca i València. Aquest estament dels ciutadans era dividit, a la vegada, en dos: el 

primer, d’immemorial i de conquesta, i el segon, de privilegi. Segons el dit autor, els 

ciutadans d’immemorial, ho eren per llur origen, abans d’obtenir el privilegi o de ser 

considerats cavallers. La majoria de nobles mallorquins provenen d’antics ciutadans 

d’immemorial, segons ho afirmen Ramis d’Ayreflor i Pere de Montaner26; l’aristocràcia 

vella mallorquina és la que es formà abans del segle XV i l’adscripció d’aquest grup als 

estaments nobiliaris es denomina d’immemorial. A banda d’aquests ciutadans 

immemorials, n’hi havia d’altres que ho aconseguien per privilegi o concessió reial, o 

per tenir el grau de Doctor en facultat Major, fet que els permetia dur a terme oficis per 

a l’estament dels ciutadans. Cal afegir a tot això que no hi havia cap tipus de diferència 

entre els ciutadans militars i els honrats, sinó que tots eren ambdues coses.  

 

Els ciutadans de Mallorca havien d’ocupar càrrecs i gaudien de nombroses 

prerrogatives. En el Gran i General Consell hi havia un gran nombre d’individus que 

pertanyien a l’estament dels ciutadans. A més, dos dels sis jurats del Regne de Mallorca 

eren també ciutadans. A partir de l’any 1448, setze dels vuitanta-quatre consellers 

havien de pertànyer al dit estament. En el 1614, Felip II (III de Castella) redueix el 

nombre de consellers a setanta-dos, amb la qual cosa només hi ha dotze llocs per als 

ciutadans. Més endavant, Felip V disposà que només una cinquena part dels regidors 

dels Ajuntaments fossin ciutadans. Endemés, els càrrecs de batle, veguer, clavari i tauler 

eren triats entre els ciutadans i els cavallers. Però no sols tenien càrrecs polítics, sinó 

que també ocupaven els principals llocs de poder en l’organització militar fins al nou 

govern de Felip V. Molts d’aquests, a part de tenir els esmentats  oficis, eren admesos 

en tots els cossos i ordes militars: de Santiago, de Calatrava, d’Alcàntara i de Montesa. 

També eren admesos en les diferents Maestranzas de Caballería.  

                                                                                                                             

23 P. de Montaner. “Els orígens de l’aristocràcia vella mallorquina. Un estat de la qüestió” dins Afers: 
fulls de recerca i pensament. Vol. 9, núm 18. 1994. Pàgs. 405-425. 
24 Al Corpus d’antropònims., de J.Miralles, hi trobam dues formes: Truyol i Truyols. Sembla que les 
dues formes convivien al mateix temps, ja que en el 1336, les trobam a dos documents diferents.  
25 J. Ramis d’Ayreflor i Sureda. Alistamiento Noble de Mallorca del año 1762. Palma: Ed. Amengual y 
Muntaner, 1911. 
26 P. de Montaner. “Els orígens de l’aristocràcia...” Op. cit., p. 407. 
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A continuació, feim una breu història dels llinatges dels nostres entrevistats, a fi 

de conèixer-ne l’origen i aclarir que no tots vénen de la Conquesta, com molts d’ells 

mantenen encara avui.  

 

 

  

En primer lloc, comentem el llinatge Dameto. Aquest fou fundat a 

Mallorca per Nicolino Dameto, florentí establert a Palma, on es casà 

amb Catalina de Montsó. Apareix documentat des del 134827 i se sap 

que fou síndic a Aragó (1365). Va tenir almenys dos fills, Paganino i Nicolino Dameto i 

de Montsó, ambdós ciutadans de Mallorca. Els seus descendents foren, a partir de 1442, 

senyors feudals de les terres de Bellpuig i s’Alqueria Blanca. Albertí Dameto Cotoner 

era cavaller de l’Orde de Santiago, i, com a compensació pels serveis oferts a la Corona 

en defensa de la vila d’Artà, Felip III (IV de Castella) li atorgà el títol de marquès de 

Tornigo al Milanesat; per un altre decret, de 17 de desembre de 1637, li permutà pel 

marquesat de Bellpuig a Mallorca. Dia 17 de gener de 1638 se li atorgà la jurisdicció 

civil i criminal de la vila d’Artà. La majoria dels descendents d’aquesta branca són 

cavallers que pertanyen a diferents ordes de cavalleria. El seu escut és partit: d’argent i 

de gules. L’any 1990, el representant de la casa era Nicolau Dameto i Squella, el nostre 

entrevistat, enginyer de mines. Actualment, Ferran Dameto Cotoner és promotor i 

advocat, i està lligat a diverses empreses agrícoles. És propietari del Golf de Ponent i 

del Golf de Son Térmens i presideix l’Associació d’Empresaris Subministradors 

d’Aigua Potable de les Illes Balears. La casa pairal del llinatge es troba al carrer de Sant 

Feliu a Palma (actual Can Quint).  

                                                           

27 Malgrat tot, ja apareix al monedatge de morabatí de la parròquia de Sant Nicolau de 1336, en què la 
seva esposa, Catalina Montsó, fa un pagament de vuit sous, així com també ho fan els seus dos fills, 
Nicolí i Obertí. (1997, J. Miralles i Montserrat: Corpus d’antropònims mallorquins del segle XIV, pàg. 
225. 

Font: GEM 
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Els Dezcallar
28
 són també d’una antiga família de la noblesa 

baronial mallorquina. Aquest llinatge descendeix del conseller reial 

Ramon Descatllar, que testà el 1209 a Catalunya, i de la seva esposa 

Guillema de Castelló. El seu fill Galceran continuà la línia catalana 

dels senyors del Catllar. Un altre dels seus fills, Ponç, governador d’Elna, fundà la casa 

mallorquina del seu llinatge quan vengué a Mallorca com a capità del comte-rei Alfons 

III. Els seus descendents són cavallers (molt lligats a la Maestranza de la Real de 

Caballería de Valencia) i militars, i alguns exerciren càrrecs polítics. El 1442, Pere 

Descatlar obtengué el títol honorífic de senyor de la Bossa d’Or, que consisteix en el 

dret d’encunyació de moneda, dret que conservaren fins al 1801, quan morí el darrer 

senyor de la Bossa d’Or. Ferran VII atorga a Jordi Descatlar i Santandreu el marquesat 

des Palmer el 1817. El seu escut és de gules, un llebrer d’argent corrent posat en bada; 

la bordura, de peces d’argent. Al Corpus d’antropònims mallorquins del segle XIV de 

Joan Miralles, ja trobam tres membres d’aquesta família en les llistes d’homes d’armes 

de la part forana, que daten del 1359; són Guillem Catlar, Pere Catlar i Bernat Catlar, 

que es troben inscrits dins el llistat de Massanella. Guillem Catlar, a més, també apareix 

dins el de Mancor. Com veiem, aquest cognom adoptava en el segle XIV la forma 

Catlar, no Descatlar,  Descatllar (que és la forma correcta) o Dezcallar, com trobam 

sovint. Lligada al llinatge Dezcallar, hi ha la casa pairal primitiva, Can Catlar, situada al 

carrer del Sol, a Palma. Avui en dia encara està relacionada amb el marquesat des 

Palmer. Avui, un dels descendents de la família és Jordi Dezcallar de Mazarredo, 

ambaixador d'Espanya als Estats Units, que ha ocupat molts càrrecs en política i ha estat 

director del Centre Nacional d'Intel·ligència.  

  

 

 

 

 

                                                           

28 Descatlar ve de la forma des Castellar, originària del llatí CASTELLARE.  
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Els España són de “família gascona establerta a Mallorca el 1793. El 

seu cognom original era Espagnac
29

, abans Espanhac, i es 

castellanitzà oficialment com a España el 1817” (GEM). Lluís XV 

els concedí el marquesat d’Espagnac el 1757. Marie-André 

d’Espagnac fou el fundador de la branca peninsular de la família. Ferran d’España i 

Truyols fou comte d’Espanya i Gran d’Espanya, cavaller de l’Orde de Malta. El 1990, 

el cap de família és Ferran d’España i Morell, successor en els mateixos títols des del 

1953.  El seu escut és d’argent, amb un lleó de gules armat i lampassat d’atzur; la 

bordura de sinople amb sis escudets d’or amb una orla de gules. La casa pairal del 

llinatge és la posada de la Cartoixa, al carrer de la Portella de Palma.   

 

Font: GEM  

 

Els Gual són “una de les famílies més antigues de la noblesa 

mallorquina. Els seus membres ja figuren com a ciutadans de 

Mallorca al final del s XIII. La seva filiació continuada començà 

amb el ciutadà Pere Gual, jurat pel seu estament el 1400, i la seva 

esposa Magdalena Desmur, germana i hereva del jurista Arnau Desmur, que 

fideïcometé, el 1425, a favor dels Gual, motiu pel qual els primogènits de la línia major 

es cognominaren Gual-Desmur. […].” Un dels descendents de la línia dels Gual-

Desmur es casà amb Magdalena d’Olesa i donà origen a la casa de Talapi, possessió 

que aportà la dona. El 1603, Elisabet Gual i d’Olesa es casà amb Francesc de Berard i 

Fuster i donà origen a la casa dels Berard. El 1585, la possessió fideïcomissa de Son 

Térmens ingressà en el patrimoni dels Gual. “Respecte a la branca fundada per Vicenç 

Gual i Vives de Canyamàs, cal dir que aquest (1791-1849) es casà amb Concepció 

Doms i Doms, fiduciària dels Torrella, i donà origen als Gual de Torrella” (Pere de 

Montaner, a GEM, tom 6). La casa pairal era al carrer de Sant Jaume, a Palma. Un dels 

nostres entrevistats, Joaquim Gual de Torrella Truyols, es va presentar el 1979 a les 

eleccions al Senat pel Partit Carlí, però no hi fou elegit. Fou vicepresident de 

l’Acadèmia Mallorquina d’Estudis Genealògics. Joan Gual (de Torrella) Guasp és 

                                                           

29 La cursiva és nostra. 
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empresari, restaurador i promotor. Actualment, és el president de la Cambra de Comerç 

i propietari d'una empresa de restauració (Menú). 

 

 

Font: Alistamiento Noble 

 

 A la GEM no hi ha cap entrada dedicada al llinatge Mayol amb 

aquesta forma, però sí que apareix amb la forma Mallol. A més, hi 

ha una entrada dedicada al nostre entrevistat, Martí Mayol 

Moragues, escriptor i llicenciat en història. A l’obra de J. Ramis 

d’Ayreflor, únicament trobam una referència als Mayol de Bàlitx, a Sóller. Ara bé, no 

cal confondre aquests amb els Mayol als quals nosaltres ens referim. D’aquests darrers, 

únicament podem donar la informació que ens aporta el testimoni oral30.  La casa pairal 

és al carrer dels Apuntadors, a Palma. L’escut és d’or, un dextrogir vestit d’atzur 

empunyant un raïm pampolat de sinople. 

 

 

Font: Son  Moragues, Valldemossa 

 

 Els Moragues són una “família de la noblesa mallorquina. 

Descendeix de Guillem Moragues, documentat cap a 1230 i que, 

segons els cronistes, era originari de Jaca (Aragó). La genealogia 

continua amb un altre Guillem Moragues, ciutadà, que comprà (1350) l’alqueria de 

Biniforani (Bunyola)” (GEM). Entre les cases principals d’aquesta família que es 

conserven destaquen can Moragues del Racó, a Palma, i la d’Alcúdia. Pel que fa al seu 

escut, aquest és d’or, una morera de sinople.  

                                                           

30 Segons el nostre entrevistat, el besavi de son pare, Martí Mayol, va ser batle de Palma en temps 
d’Isabel II. De tota manera, a la GEM no figura cap batle de Palma amb aquest nom. En canvi, sí que 
trobam un Manuel Mallol Bauçà com a batle de Palma entre el febrer de 1866 i el setembre de 1868, quan 
va ser destituït per causa de la revolució espanyola del 1868. Aquest mateix, segons conta l’entrevistat, 
demanà un rei d’armes, per tal de certificar els seus vuit llinatges. També conta que la seva padrina 
paterna va casar-se amb el propietari de Can Raió de Sencelles; és la possessió més gran del terme, tal 
com apareix a la GEM. L’any 1860 tenia 356 quarterades d’extensió i Llorenç Reyó n’era el propietari. El 
1995, la propietària era Rosa Alabern Montis i l’extensió era de 219 quarterades. Explica, a part d’això, 
que la seva padrina es tornà a casar amb Martí Mayol, que li va donar Llucalcari i Son Macià de Manacor. 
Llucalcari és un llogaret del terme de Deià, però no trobam cap referència als Mayol a la GEM. Per altra 
banda, Son Macià, llogaret agregat al terme de Manacor, té una població de  350 habitants (l’any 1991) i 
una superfície de 73,7 km2 . A la GEM figura Martí Mayol Gelabert com a propietari d’aquestes terres el 
1919, però les va haver de vendre per a poder pagar els deutes que tenia amb el Banc de Crèdit.   
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Font: Alistamiento noble 

 

Els Montaner (i no Muntaner) són una “família de la noblesa 

mallorquina documentada sistemàticament amb la forma 

Montaner31. El 1232, Ramon Montaner fou armat cavaller. Adquirí 

nombrosos béns, molts dels quals els obtengué per donacions reials i 

del comte Nunó Sanç, i el seu patrimoni es formà bàsicament a Bunyola. […] El s. XV, 

els seus descendents renunciaren a l’estament dels cavallers i s’adscriviren al dels 

ciutadans. […] Pel que fa a la branca menor, l'única subsistent el 1993, succeí als 

comtats de Peralada i Savallà, pel matrimoni de Pere de Montaner i Gual amb Josepa 

Sureda i Fortuny, títols que el 1993 són aportats, respectivament, per Pere de Montaner i 

Cerdà i per Pere de Montaner i Sureda, cavaller de l’Orde de Malta” (Pere de Montaner, 

a la GEM, tom 11). La branca major, marquesos del Reguer des del 1739, s’extingí i la 

representació passà als comtes de San Simón. Pere de Montaner i Cerdà té negocis 

relacionats amb el món dels serveis i del turisme. La casa pairal de la família és a can 

Savellà, núm. 2, a Palma, i rep diverses denominacions: can Vivot, can Sureda, can 

Peralada i cal Marquès de Vivot. El seu escut és quarterat en sautor: primer i tercer d’or, 

quatre pals de gules; segon i tercer d’atzur, un mont floronat d’or. 

 

Font: GEM  

    

Tot seguit, fem referència al llinatge Morell, el genearca del qual fou 

Bernat Morell, que el 1343 arribà a Mallorca i fou nomenat alcaid 

d’Alaró pel rei Pere IV. El seu descendent, Joan Morell Gili, comprà 

l’alqueria de Pastoritx, la principal propietat del llinatge. El seu fill, 

ciutadà i després veguer i conseller, es casà amb Margalida de 

Lozano, d’una important família de cavallers menorquins. Els descendents d’aquest 

llinatge foren ciutadans militars i més tard, cavallers. Fins a l’any 1968, el casal 

Solleric, també denominat can Morell, fou la casa pairal del llinatge, heretada al darrer 

terç del segle XVIII dels Vallès d’Almadrà, marquesos de Sollerich. Llur escut és 

d’argent, un llenç de mur de cinc merlets d’atzur. 

 

                                                           

31 La cursiva és nostra. 
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Font: Alistamiento noble 

 

Continuem amb el llinatge Oleza, que trobam escrit de dues 

maneres: Olesa i Oleza. Al Corpus d’antropònims mallorquins del 

segle XIV, hi apareixen també dues variants amb diftongació de la 

vocal inicial: Aulesa i Auleza. Tal com diu Pere de Montaner32, 

Jaume d’Olesa participà de la Conquesta el 1229 i el seu descendent, també Jaume, era 

secretari reial el 1280. Els seus béns formaven part dels que se segrestaren als enemics 

del rei Alfons. La família Olesa enllaça amb cavallers (els Santmartí, cavallers o 

donzells des dels inicis del Regne de Mallorca), però també amb ciutadans i mercaders 

(els Pacs o els Sanglada). El seu escut és de gules, una rosa d’argent. Aquest llinatge no 

té entrada a la GEM, però sí que n’hi ha una de dedicada al nostre entrevistat: Marià 

d’Oleza i Ramonell, religiós i escriptor, que professà a l'orde teatí i fou ordenat de 

prevere. Va esser destinat a l’Argentina, on residí des de 1951 fins a 1989. Va esser 

provincial de la Província Espanyola  i va escriure diversos llibres. La casa pairal és can 

Olesa, situada el carrer d’en Morei i declarada, el 1973, monument històrico-artístic. 

 

Font: GEM  

  

Els Ramis d’Ayreflor són una “família de la noblesa mallorquina que 

pertanyia a la mà major i accedí al braç noble amb la concessió de la 

ciutadania militar devers el 1660. Ha ocupat, des del s. XIV, càrrecs 

i oficis privatius d’alt estament. Originària de Catalunya, té com a 

fundador Berenguer de Ramis, casat amb Elisabet de Montsó, que 

s’establí a Muro poc després de la Conquesta” (GEM). Miquel Ramis d’Ayreflor i Gili 

(1476-1540) ja era anomenat així, perquè era propietari d’aquesta possessió. L’actual 

casa de la família és al carrer de Can Fonollar, a Palma. L’escut d’aquest llinatge és 

d’or, un dextrogir vestit d’atzur, empunyant un ram d’olivera de sinople. A la GEM 

trobam també una entrada dedicada al nostre entrevistat, Victorià Ramis d’Ayreflor i 

López-Pinto, escriptor que conreà la poesia amorosa i de temes populars i narracions 

breus. Era afeccionat a la genealogia i deixà inèdites unes Notas histórico-familiares. 

 

 

                                                           

32 P. de Montaner. “Els orígens de l’aristocràcia...”. Op. cit., p. 421. 
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Font: Alistamiento noble 

 

El llinatge Rotten pertany a una família noble del Valais, a Suïssa. 

Antoine de Rotten, mariscal de camp de l’exèrcit espanyol, vengué a 

Mallorca i el seu fill es casà amb Dionísia Gual i de Salas. Així, 

fundaren a Mallorca la casa del seu llinatge i l’esmentada Dionísia 

fou marquesa de Campo. El nostre entrevistat era marquès de Campofranco i la família 

continuava essent coneguda com a Pueyo, llinatge dels primers marquesos. Antoni de 

Pueyo i Dameto (1659-1725) era polític i partidari dels Borbons. Fou desterrat a 

Barcelona, però tornà a Mallorca i va ser tancat al castell de Bellver. Un cop acabada la 

guerra, Felip V el recompensà amb el càrrec de regidor del nou Ajuntament de Palma 

(1715) i amb el marquesat de Campofranco. 

 

Antoine de Rotten fou “militar suís. Passà al servei de Ferran VII d’Espanya. El 

1823 fou nomenat governador militar i capità general interí de Barcelona, els darrers 

mesos de govern constitucional. Intentà la resistència a les tropes franceses que 

assetjaven Barcelona, però finalment s’acollí als termes de la capitulació, lliurà la ciutat 

(octubre de 1823) i s’exilià a Gènova.”  La casa pairal del llinatge és can Pueyo, situat 

al carrer de can Pueyo, a Palma. L’escut de la família és tercejat en pal: primer d’atzur, 

amb una estrella d’or al cap; segon d’argent amb un raïm pampolat de sinople; i tercer 

de gules, amb una estrella d’or a la punta. 

 

Font: GEM    

 

Els Zaforteza, llinatge que trobam al Corpus d’antropònims amb 

dues formes, Sa Fortesa i Sa Forteza, provenen d’una família de 

mercaders establerta a Mallorca arran de la Conquesta. L’iniciador 

del llinatge a l’illa fou Bernat Saforteza, el besnét del qual fou 

nomenat Príncep dels Mercaders per la seva gran fortuna. El 1382 havia ascendit a 

l’estament ciutadà i adquirí les cavalleries de Santa Margalida i Hero. Posteriorment, 

Jaume Joan Safortesa i March obtengué el privilegi de cavaller el 1478 i Pere Antoni 

Safortesa i de Serralta obtengué el privilegi de noblesa el 1558. Pere Ramon de 

Safortesa i Unís es casà amb Catalina de Quint i aquest matrimoni donà lloc a la línia 
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dels Quint Saforteza, que acabà enllaçant amb la línia principal del llinatge. La branca 

dels Comtes de Santa Maria de Formiguera es formà amb Pere Ramon Saforteza i de 

Villalonga, que fou el primer titular des del 1632 per mercè del rei Felip III (IV de 

Castella). El seu fill, Ramon Saforteza Fuster, és qui es coneix popularment com el 

Comte Mal. En el segle XV es va fomar la casa de Saforteza de Tagamanent. En el 

1577, la línia principal s’uní amb la dels Quint Saforteza. Tomàs Burgues Saforteza, 

que morí el 1713, es destacà, durant la Guerra de Successió com a partidari de 

l’Arxiduc, que li atorgà el títol de marquès del Verger (1708). Tomàs Burgues Saforteza 

i de Berga (mort el 1772) heretà els importants vincles dels Berga, que incloïen la 

possessió d’Alfàbia i Can Berga a Palma. El nostre entrevistat, Josep Zaforteza i Calvet, 

fou polític i encara ara advocat. Va ser senador per Mallorca, president de La Caixa de 

les Balears i d’Editora Balear. També fou magistrat de la sala civil i penal del Tribunal 

de Justícia de les Illes Balears. Des del segle XVIII, la casa pairal del llinatge és la 

dessusdita can Berga, situada a la plaça de Santa Catalina Tomàs, a Palma. Les armes 

dels Safortesa són de gules, tres flors de lis d’or. 

   

Font: Alistamiento noble 

 

Tampoc no apareix a la GEM el llinatge Sancho de la Jordana, però 

sí que en trobam una breu referència a Alistamiento noble. S’hi 

exposa que l’autor d’aquesta casa, Pere Sancho, Jutge major de la 

Universitat d’Artà el 1458, pare de Jaume, Pere i Joan, que formaren distintes branques. 

Bernadina Sancho, hereva de Pere Sancho, es casà amb Joan Font, ciutadà militar de 

Mallorca, i donaren lloc a la casa Sancho-Font. Aquesta família té provada la seva 

qualitat, indirectament, en la Real Maestranza de Saragossa.33 Antoni Gili explica que 

els Sanxo eren antics senyors pagesos i que Jeroni Sureda de la Jordana, el 1616, ven a 

Jaume Sanxo la possessió de la Resclosa, “baix alou i directe domini de Jeroni d’Homs 

(d’Oms), donzell de Mallorca”. Més endavant, el 1625, Antoni Bosc, curador de 

l’heretat de Jeroni Sureda de la Jordana, ven a Jaume Sanxo de Pula, fill de l’esmentat 

Jaume Sanxo, la possessió de la Jordana.34 L’escut és d’atzur, una banda d’argent 

                                                           

33 J. Ramis d’Ayreflor i Sureda. Alistamiento Noble... Op. cit. 
34  A. Gili i Ferrer. Artà en el segle XVII. Palma: Ed. Documenta Balear, 2003. pp. 194-197.  
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acompanyada al cantó sinistre del cap de dues estrelles d’argent, i al cantó destre de la 

punta d’una becada d’argent 

 

Font: Arxiu del Regne de Mallorca  

 

Els Sureda són “família noble de Mallorca. El seu fundador fou el 

capità Arnau Sureda, natural de Sureda (el Rosselló), que 

acompanyà Jaume I a Mallorca en la segona expedició (1231). […] 

Es casà amb Margalida de Tornamira, filla del noble català 

Berenguer. Els seus fills donaren lloc a les distintes línies dels 

Sureda. […] El 1903, passaren a Joan Miquel Sureda i de Verí, marquès de Vivot, els 

títols de comte de Savallà, de comte de Peralada, amb Grandesa d’Espanya i de 

vescomte de Rocabertí, a més de la grandesa d’Espanya” (Josep Mascaró a la GEM, 

tom 17). Aquesta casa s’extingí agnatíciament i la seva representació passà als 

Montaner pel matrimoni de Josepa Sureda i Fortuny amb Pere de Montaner i Gual. La 

casa pairal de la família és can Sureda, situada vora el pla del Carme o la Rambla, a la 

parròquia de sant Jaume. El seu escut és d’or, una surera de sinople. 

 

 

Font: GEM  

 

Els Torrella també són una “família de la noblesa mallorquina. Des 

del s XI tenia la juridicció de Torroella de Montgrí (Catalunya). El 

1228, Bernat de Torrella de Santaeugènia, més conegut com a 

Bernat de Santaeugènia, assistí a les Corts Catalanes on es decidí la 

conquesta de Mallorca. En aquesta empresa, hi portà vint cavallers, 

mentre que el seu germà Guillem de Montgrí n’aportà altres deu i formaren una mainada 

de trenta. A més, el bisbe de Girona, Guillem de Cabanelles, oferí trenta cavallers, que 

posà sota el comandament del seu nebot, Guillem de Torrella, cosí de Bernat de 

Santaeugènia. En total, la casa de Torrella participà en la conquesta de Mallorca amb 

seixanta cavallers i els servents corresponents. El 1235, intervengué en la conquesta 

d’Eivissa. Guillem de Montgrí i el seu germà Bernat de Santaeugènia demanaren a 

Jaume I la conquesta d’Eivissa per al seu llinatge. Guillem de Montgrí fou senyor 
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d’Eivissa fins a la seva mort […] Des de  1979, és cap de la casa Joaquim Gual de 

Torrella Truyols” (GEM). Pere de Montaner35 afirma que els Torrella són al 

Repartiment, ja que les relacions entre els individus que intervingueren en la Conquesta 

i els membres del llinatge mallorquí són clares per poder considerar-los d’una mateixa 

estirp. La darrera casa pairal dels Torrella fou can Torrella, situada al carrer de Sant 

Jaume, de Palma. Devers el 1860 s’hi sobreposà una nova façana, l’única part de la casa 

que es conserva després d’haver estat enderrocada el decenni de 1970. 

  

Font: GEM  

 

La família Truyols, que no figura en el Repartiment de l’illa, és 

originària de Manacor i el 1242 apareix documentat un Berenguer 

Truyols. Els seus descendents36 adquiriren sa Mola i la Torre des 

Fangar, de Manacor. Inicialment, pertanyien a l’estament de mà 

major i ascendiren quan foren nomenats cavallers. El 1500 s’instal·laren a Palma, i a 

mitjan segle XVI, es formaren diverses branques d’aquesta família. El 1707, Nicolau 

Truyols i Dameto rebé el títol de marquès de la Torre del Fangar. Més endavant, aquesta 

casa es dividí en dues branques: la principal fou continuada per Francesc Truyols i de 

Villalonga, Francesc Truyols i  Dezcallar i Francesc Truyols i Salinas. Ferran Truyols 

Coll fou polític i militant carlí des dels anys trenta. Va ser batle de Puigpunyent i diputat 

provincial. També va ser president del Partit Carlí de les Illes. Els Truyols tenien una 

gran quantitat de possessions, des de Son Vida fins a la de Santa Ponça. Els nostres 

entrevistats vivien a can Truyols, al carrer de Sant Roc, de Palma; és anomenada també 

cal Canonge Ferragut. La casa més coneguda del llinatge és ca la Torre, al carrer de la 

Portella, a Palma, on actualment hi ha el Col·legi d’Arquitectes de les Balears.  L’escut 

d’aquest llinatge és de gules, un trull d’or. 

  

 

                                                           

35 P. de Montaner. “Els orígens de l’aristocràcia...”. Op. cit., p. 414. 
36 Nicolau Truyol [sic], que adquirí sa Mola, apareix a la llista d’homes d’armes de la Part Forana, 
concretament a Manacor, datada de 1359 (1997, J. Miralles: Corpus d’Antropònims…, pàg. 427). 
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Font: GEM  

 

Els Villalonga són de família noble originària del Llenguadoc. 

Arribaren a Mallorca durant la Conquesta: Arnau de Villalonga 

(Vilallonga) hi participà amb les tropes de Guillem de Montcada. A 

mitjan segle XIV, Bernat de Villalonga s’establí a Binissalem i 

originà la branca d’aquest poble, així com les de Lloseta i Alaró. La línia principal fou 

continuada per Pere Villalonga, jurat i mercader. El seu besnét, Joan Príam de 

Villalonga i de Puigdorfila, va ser nomenat cavaller pel rei Ferran el Catòlic i adquirí la 

torre de Canyamel. Francesc de Villalonga i Martí (mort el 1558) donà origen a la 

segona línia de la família, que se subdividí en diverses branques. La primera d’aquestes 

branques la fundà Gregori de Villalonga i Desclaper37; la segona, Francesc de 

Villalonga i Desclaper i la tercera, Príam de Villalonga i Desclaper, el fill del qual 

participà en les lluites nobiliàries del segle XVII i encapçalà el bàndol dels Canavall. 

Posteriorment, amb el matrimoni de Príam de Villalonga i Brondo i Onòfria Mir i 

Morrelles, es fundà la branca denominada Villalonga-Mir. A finals del segle XVIII, 

Francesc Marià de Villalonga i de Bordils es casà amb Joana Escalada i de López-

Salgado i donà origen a la branca dels Villalonga-Escalada. Per una altra banda, 

Francesc de Villalonga Trullols es casà amb Maria Rossinyol i Desclaper i així, es creà 

una nova branca: els Villalonga-Aguirre (Antoni Marimon a la GEM, tom 18). Francesc 

de Vilallonga i Fàbregues fou polític i un dels impulsors de la reorganització del Partit 

Republicà de les Balears. A l’inici del segle XX, era un dels principals dirigents de la 

Unió Republicana. El 1901 i el 1920 fou elegit regidor de l’Ajuntament de Palma. Va 

ser batle de Palma d’octubre de 1931 a juny de 1932. La casa pairal de la família 

Villalonga Escalada és can Escalades [sic], a Palma. L’escut de la família és truncat: 

primer de gules, un castell d’argent; i segon escacat d’or i de sable. 

 

 A tall de síntesi, doncs, veiem que només alguns nobles provenen de llinatges 

que arribaren a Mallorca arran de la Conquesta el 1229: els Torrella, els Oleza, els 

Villalonga i els Montaner. Pel que fa a la resta de llinatges, n’hi ha que descendeixen 

d’antics ciutadans, com els Dameto, els Gual, els Moragues o els Morell; de cavallers, 

                                                           

37 En aquest treball, adoptam la forma Desclaper en comptes de Desclapé, per consell del Dr. Joan 
Miralles i Montserrat. 
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com els Dezcallar; de mercaders, com els Saforteza i, fins i tot, de l’estament de mà 

major, com els Truyols i els Ramis d’Ayreflor. 

 

Cal afegir  també que, a finals del segle XIX, els nobles tenien un gran poder 

immobiliari, tant a foravila com a Palma,
38
 perquè eren propietaris de grans possessions 

per tot Mallorca i de casals pairals a Palma. A finals dels anys 90 del segle XX, però, les 

grans possessions han estat parcel·lades i ha minvat el nombre de nobles propietaris de 

finques. Malgrat tot, continuen mantenint un gran poder immobiliari. Algunes de les 

posssessions que encara pertanyen a aquestes famílies nobles són Defla (lligat als 

España), Vinagrella (del llinatge Safortesa), Son Vivot (dels Montaner),  la Jordana, 

dels Sancho de la Jordana, i es Rafal, del marquès de Campofranco, entre moltes 

d’altres.  

 

Hem comprovat també que alguns senyors foren partidaris dels partits carlins, 

com Joaquim Gual de Torrella o Ferran Truyols Coll. Endemés, cap als anys 3039, a 

l’època de la segona República i a la Guerra Civil, alguns nobles foren dirigents 

d’organitzacions polítiques com UD (Unión de Derechas), APA (Acción Popular 

Agraria), que s’integraren posteriorment a la CEDA (Confederación de Derechas 

Autónomas). Hi ha també qualque cas, com els Villalonga Escalada, que manifesten les 

seves preferències republicanes. De fet, Francesc de Villalonga i Fàbregues fou dirigent 

i militant dels partits republicans. 

 

Actualment, aquests personatges tenen relació amb els negocis turístics i amb el 

sector de serveis en general, com Joan Gual de Torrella Guasp, Pere de Montaner  

Cerdà i Fernando Dameto Cotoner. A més, n’hi ha que fan feines diverses, qualificades 

i no qualificades, a diferents entitats.  

 

                                                           

38 A l’època de l’Arxiduc Lluís Salvador, un gran nombre de possessions de l’illa eren de famílies de 
senyors, i encara que a l’actualitat algunes d’aquestes es mantenen, moltes han estat parcel·lades o 
venudes. 
39 La bibliografia de la segona República  i la Guerra Civil és molt àmplia. Hi destacam les aportacions 
de J. Massot i Muntaner, Miquel Duran Pastor (1936 a Mallorca), David Ginard i Arnau Company, que 
dirigí la col·lecció La Guerra Civil, poble a poble. A més, cal citar el col·leccionable que sortí al Diario 
Baleares el 1986, Memòria Civil. Vegeu també la GEM. 
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1.2   Metodologia. 

 

 1.2.1   Origen i desenvolupament del treball 

 

La transmissió de coneixements de generació en generació s’ha produït, 

tradicionalment, per via oral. D’aquesta manera, doncs, gran part de la història es troba 

inserida dins la cultura oral de cada poble. Sabem que, per exemple, en les societats 

africanes, en les quals fins fa ben poc no hi havia escriptura, la història oral ha estat allò 

que els ha fet generar el seu concepte de qui són i qui han estat. D’altra banda, a 

Occident, molts estudiosos han aprofitat tota aquesta informació provinent dels relats 

orals i l’han contrastada amb les fonts escrites. Alguns historiadors de l'Antiguitat com 

Heròdot, Tucídides i Polibi també se’n serviren, com ho feren també Ramon Llull i 

Voltaire. Indubtablement, la història oral ens permet de conèixer fets, costums i fins i tot 

persones que els llibres d’història escrita no han recollit. Mercè Vilanova ja apuntava 

que “la font oral possibilita la introducció, en les nostres anàlisis i relats, de les majories 

fins ara mantingudes en el silenci”
40
. Ens aporta, al cap i a la fi, nou material per tal de 

seguir aprenent del passat i de construir el futur. 

 

A partir de la dècada dels seixanta del segle XX, arran de l’aparició d’avenços 

tecnològics que faciliten la recollida de dades de les fonts orals, creix l’interès per 

desenvolupar un mètode d’obtenció d’informació d’origen oral. Així, la Oral History 

Association nord-americana entén la història oral com un “mètode per a recollir un 

corpus d’informació històrica en forma oral, generalment enregistrat en cinta 

magnètica”
41
. No obstant això, aquesta informació, obtinguda gràcies a l’enregistrament 

de la font oral, haurà de ser contrastada amb la historiografia escrita, de la qual no ens 

hem d’oblidar, i, d’aquesta manera, podrem gaudir dels avantatges que la modernitat 

ens ofereix. 

 

 Allò que ens aporta la història oral, ho definí molt bé Felip Munar: 

 

                                                           

40 J. Miralles i Montserrat. Pròleg de La història oral. Qüestionari i guia didàctica. Palma: Ed. La 
finestra, 1985. p. 9. 
41 J. Miralles i Montserrat. Op. cit., p. 15. 
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“Copsar el valor de la paraula tot conformant vivències i 

experiències de vida, veure-la reflectida en les cares d’un 

poliedre, interpretar-la en l’espai i en el temps, confrontar-la 

amb les representacions escrites que ens han pervingut, salvar 

aquesta paraula d’un oblit assegurat; vet aquí la grandesa i la 

misèria de l’oralitat: la complexitat de la interpretació i de les 

possibilitats que ofereix la paraula viva i, paradoxalment, 

l’exigu cabal de què podem -o fem- ús a l’hora d’interpretar 

l’esdevenir”.
42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

A Mallorca, són nombrosos els estudiosos que s’han interessat per l’obtenció 

d’informació històrica a través de la font oral enregistrada. Destaquen, entre molts 

d’altres, Joan Miralles, Gabriel Janer Manila, Joan Llabrés i Jordi Vallespir, Sebastià 

Trias Mercant, Marià Torres, Arnau Company i David Ginard.                         

 

  El nostre objecte d’estudi, els senyors de Palma i llur parla, va requerir un 

mètode específic per a obtenció de la informació, ja que l’endogàmia del mateix grup 

social i el seu caràcter hermètic dificultaven la realització de les entrevistes. A part 

d’això, l’existència d’una gran partida de tabús també complicà la nostra tasca. Cal 

subratllar, doncs, que la feina més complicada fou poder entrar dins aquest grup tan 

tancat i enregistrar les converses mantengudes amb alguns dels seus membres. 

Evidentment, per aconseguir-ho, fou necessari tot un procés de preparació previ que 

explicam tot seguit. 

 

 En primer lloc, abans de començar les entrevistes, ens posàrem en contacte amb 

diverses persones d’aquesta classe social, encara que no formassin part d'una primera 

noblesa, perquè ens facilitessin un llistat de possibles informadors, d’aquells que 

consideraven més adequats per al fi que perseguíem. A més a més, també ens dirigírem 

a altres persones, relacionades amb aquesta classe social, que, per la seva tasca 

intel·lectual, entenien el tipus de treball que ens proposàvem fer i que ens podien 

informar sobre els llinatges i personalitats més representatives per a la correcta 

                                                           

42 Munar (2001): “Les fonts orals, a mig camí cap al futur”, a Fonts orals..., pàg. 31. 
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realització d'aquest estudi
43

. Aleshores, aquestes mateixes persones ens introduïren en 

aquests cercles i ens han acompanyat sovint en les converses.  

 

Aquest llistat previ de possibles informadors es revisava a mesura que es 

formalitzaven les entrevistes, perquè, en algunes ocasions, aprofitàrem el consell d'un 

dels personatges informants per a modificar-lo. Altres vegades, acudírem a persones de 

molt diversa procedència i condició, que, sense ésser enregistrades, ens orientaren amb 

els seus coneixements sobre aquesta matèria. Precisament fou un d'aquests contactes qui 

ens va assenyalar la conveniència d'investigar els convents de clausura, que, des de 

temps immemorials, són seu i recés de monges de la noblesa. Finalment, en altres 

ocasions, utilitzàrem una entrevista de suport perquè ens obrís camins, tant en el terreny 

bibliogràfic com en el pràctic. 

 

Com hem esmentat anteriorment, un dels obstacles més importants és el 

tancament d’aquesta classe social, la qual cosa fa que, freqüentment, els personatges 

que hi pertanyen siguin inaccessibles. Això ens obligà a trobar la manera adequada 

d’atansar-nos-hi. Una de les estratègies que seguírem és fer-nos acompanyar per una 

senyora major, relacionada per llaços de parentiu amb els senyors inclosos en el llistat, 

que prèviament ens havia anunciat i, que, amb les seves paraules, havia explicat als 

entrevistats què ens proposàvem. D'aquesta manera, aconseguírem que se’ns obrissin les 

portes d'un parell de les cases més tancades i barrades de Palma. A continuació, calia fer 

que els informadors se sentissin còmodes, motiu pel qual solíem organitzar una mena de 

tertúlia entre el grup familiar, la senyora acompanyant i l’autora d’aquest treball. Amb 

aquest sistema, no es trobaven enfront d'una persona desconeguda armada amb un 

aparell que enregistrava tot allò que deien, perquè això els hauria fet desconfiar -cosa 

absolutament normal si tenim en compte llur avançada edat i tarannà-.   

 

De tota manera, ens trobàrem també amb algunes persones que no acceptaren 

ésser entrevistades i s’hi oposaren fermament. Els motius d’aquestes negatives poden 

ser diversos: en algun cas, pot haver-hi com a causa principal una mala experiència amb 

un periodista; d’altres vegades, es pretén ocultar una greu taca de la família; una altra 

raó possible és voler impedir que llur arxiu familiar estigui a l’abast de la Universitat. 
                                                           

43 En arribar al llistat dels entrevistats, es podrà comprovar que no sempre ha estat possible parlar amb 
determinades persones.  
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Per un altre costat, n’hi va haver que intentaren evitar l’entrevista tot posant excuses de 

mala salut; en aquesta situació, però, calia seguir insistint i provar-ho per diferents vies. 

 

Ens varen aconsellar que, entre els entrevistats, hi hagués dos representants de 

cada família o llinatge, i consideràrem que era apropiat que fossin de sexes diferents, ja 

que, generalment, les senyores de la noblesa no han estudiat carrera universitària, no 

han fet feina, i, a moltes, no els ha estat permès d'anar a col·legi, sinó que han hagut 

d'estudiar a casa seva amb una institutriu. A més a més, hem de puntualitzar que és més 

difícil d'aconseguir una entrevista d'una senyora tota sola que una d'un home sol, perquè 

aquests sempre actuen de manera més desinhibida i no estan tan sotmesos a la pressió 

social. 

 

Per tal de crear un ambient relaxat en què els informadors se sentissin a gust, 

intentàrem organitzar la conversa en grups de dues o més persones, de tal manera que 

l’entrevistador es diluïa i perdia protagonisme. Així mateix, l’ús de cadires baixes, la 

col·locació de costat i la formulació de les preguntes únicament destinades a orientar la 

conversa, generava un clima de major confiança que afavoria l’entrevista. Alhora, ens 

permeté de superar la barrera del “secretisme”, del qual parlarem posteriorment. 

 

A l’inici de l'entrevista, la gran majoria dels personatges informants estaven en 

guàrdia, francament a la defensiva; fins i tot, en algun cas, ens escometeren amb 

diatribes sobre la llengua o el catalanisme. Passada una bona estona, però, cobraren 

confiança i començaren a obrir-se. És de suposar que aquest recel inicial és motivat per 

la temença de trobar, a casa seva mateix, una persona crítica amb el seu tarannà, que vol 

furgar en la seva intimitat, sobretot considerant que la nostra és una societat petita on 

tots ens coneixem. Malgrat tot, la nostra actitud personal pretén ésser d'interès i simpatia 

envers unes persones que han viscut uns anys fonamentals de la història de Mallorca, en 

una època de canvis profunds. És important destacar també que els entrevistats 

pertanyien a un moment en què predominava un model cultural basat en l’oralitat, la 

qual cosa els convertia, en general, en uns extraordinaris informants.  

 

Per a aquestes converses, utilitzàrem les preguntes del qüestionari inclòs al final 

d’aquest treball (vegeu l’apartat 8.1). Però sovint -i d'això depèn l'èxit de l'entrevista- el 

personatge informant seguia el fil del seu record. Aleshores, procuràvem respectar les 



36 

 

bornades de la seva memòria, únicament demanant algunes precisions. D'aquesta 

manera, aconseguírem molta més espontaneïtat i autenticitat, aspectes que redunden en 

un millorament de la qualitat i quantitat dels fets que ens contaren. 

 

Un detall significatiu que cal esmentar és la gran quantitat de temps dedicat a la 

preparació i realització de les entrevistes. Òbviament, l’entrevistador no ha de tenir gens 

de pressa, perquè és essencial que es creï un ambient distès per tal que l’informador se 

senti còmode. Així, pot passar que, després de tres hores de conversa, l’informant 

vulgui continuar amb l’entrevista. Tot i això, no és aconsellable seguir el mateix dia, 

sinó que és més convenient deixar-ho per un altre moment. Aquesta solució té un 

avantatge prou important, perquè ens dóna un marge de temps suficient per a revisar el 

material enregistrat. Així, podem comprovar si resten encara punts per aclarir o 

determinats temes sobre els quals cal insistir. 

 

Per descomptat, tot entrevistat pretén donar una imatge prestigiosa de la seva 

classe social, de la seva família i d’ell mateix, així com també dels fets viscuts, que 

cadascú interpreta segons la seva manera de ser. Cal, doncs, saber llegir entre línies i fer 

una valoració de la persona i de la seva situació per a conduir la conversa. N'hi ha 

alguns que formen part del segon nucli d'entrevistes encara no transcrites, que han sortit 

de la seva classe social per diversos motius, els testimonis dels quals contrasten amb 

aquest primer grup, on hem intentat reflectir predominantment una primera noblesa –les  

famílies que han format part de ses Nou Cases
44
.  

  

El mitjà utilitzat per a fixar aquestes converses és l'enregistrament amb un 

magnetòfon a fi de poder fer-ne la transcripció i dedicar-nos, posteriorment, al seu 

estudi. Pel que fa a les transcripcions gràfiques de les converses
45
, cal anotar que  hem 

optat per transcriure-ho literalment, d’acord amb el que ens recomanà un dels dos 

directors d'aquest treball, el Dr. Miralles. El nostre propòsit, doncs, ha estat transcriure 
                                                           

44 A Mallorca, després de la Guerra de Successió, en què s’enfrontaren els botiflers i els maulets, 
s’intentà cohesionar l’alta aristocràcia illenca. El 1727, el capità general, marquès de Casafuente, forçà la 
unió dels principals llinatges de l’illa: Zaforteza, Verí, Sureda, Sureda de Sant Martí, Berga, Cotoner, 
Salas, Dameto i Togores. Aquestes famílies es comprometeren, a través del pacte denominat de les Nou 
Cases, a continuar amb les seves pràctiques endogàmiques. A més, aquest pacte suposava la consagració 
de l’alta aristocràcia illenca i la circulació restringida dels seus béns. [(1997) Antònia Morey Tous: La 
composició de la noblesa…, pàg. 154].  
 
45 Vegeu l’apartat 1.2.1.1 per als criteris de transcripció. 
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les entrevistes totalment i literalment, exceptuant alguns casos en què aquestes tenen un 

caràcter purament informatiu i, per tant, s’han transcrit normalitzades. Segons el nostre 

parer,  des d'un punt de vista lingüístic, aquesta serà una feina més útil de cara al futur i, 

a més, ens dóna una visió més amplia dels temes a tractar. Només voldríem  afegir que, 

si, d'aquestes transcripcions, més endavant en féssim històries de vida, hauríem de refer-

les i escriure-les de manera normativa, com fan els historiadors orals italians. 

 

Per tal de facilitar el procés de transcripció i poder passar les entrevistes 

directament a l’ordinador, intentàrem utilitzar un transcriptor (Microcassette 

transcriber), però no funcionà, perquè les cintes, ja enregistrades, perdien molta 

audibilitat quan les passàvem a cinta petita. Tot i això, els anys de pràctica -

començàrem a fer entrevistes l’any 1991- ens permeteren passar el contingut de la cinta 

enregistrada a l’ordinador aturant l’aparell manualment.  

 

D’entre el material necessari per a la realització de les entrevistes, cal esmentar-

ne el següent: un aparell enregistrador petit i de bona qualitat, juntament amb tres o 

quatre cintes de diversa durada, sense oblidar-se de les piles. També convé dur un 

quadern per a prendre notes, a fi de no interrompre l’entrevistat mentre recorda. Això 

ens permet esperar la pausa adequada per poder intervenir, amb la seguretat de no 

deixar res pendent. De tota manera, com veurem al llarg del treball, els mateixos 

silencis poden aportar-nos, al seu torn, bastant informació. Hem d’assenyalar, finalment, 

la conveniència de tenir un qüestionari a mà, que ens serveix per a conduir la conversa, 

però no per a seguir-lo punt per punt. En tot moment, hem de tenir present l’ego de 

l’entrevistat: cal aconseguir que se senti satisfet i afalagat de ser l’objecte de l'entrevista. 

Per això, hem d'incidir en el fet que cal orientar les preguntes cap a la temàtica que 

connecta millor amb el tarannà de l’entrevistat, la qual cosa contribueix a crear un clima 

de confiança.  

 

Després d'ordenar, analitzar i donar coherència a tot aquest material, el podem 

oferir de dues maneres diferents: bé com a històries de vida en què transcrivim les 

entrevistes per extens, bé per temes o blocs de continguts, que és el que escollírem. Per 

tant, segons el grau d’interès informatiu de les dites entrevistes, aquestes han estat 

transcrites totalment o parcialment. Tot plegat, ens donarà una visió rica i plena d'una 
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època ja a punt de desaparèixer des d'una òptica privilegiada i, fins avui, pràcticament 

desconeguda, la de la classe dominant: els senyors.  

 

No obstant això, hem de dir que coneixem els límits d’un treball que té moltes 

possibilitats. Per exemple, en aquesta primera fase, ens hem centrat en l'edat de 60 anys 

per endavant, amb la intenció de fer, en una segona etapa, un mostrari de persones de 30 

a 50 anys aproximadament, per tal d’esbrinar les diferències lingüístiques i culturals 

entre ambdues generacions. Igualment, en una tercera fase, pretenem comparar el cas 

mallorquí amb el que passa a altres llocs del Mediterrani, com a Sicília, on sembla que 

hi ha, dins el mateix context social, situacions semblants des del punt de vista del 

registre. Malgrat tot, la riquesa de material recollit i la limitació forçosa d’un treball 

d’aquestes característiques ens obligaren a deixar-ho, de moment, en unes altres mans. 

En tot cas, posam a l’abast de tothom un material únic i exclusiu, gairebé impossible de 

tornar a replegar, perquè pràcticament tots els entrevistats ja han mort a hores d’ara. 

 

Per acabar, caldria fer un darrer apunt en aquest apartat de la metodologia, referit 

a les citacions i referències a la bibliografia. Pel que fa a les citacions durant el treball, 

seguirem el sistema americà i citarem, en notes a peu de pàgina, el nom de l’autor, l’any 

de publicació i les primeres paraules del títol. Al final del treball (vegeu l’apartat 7), hi 

ha la llista de les referències bibliogràfiques on apareix tota la informació completa de 

cada obra.  

 

1.2.1.1.  Criteris de transcripció de les entrevistes 

 

Per a transcriure gràficament les entrevistes realitzades ens hem basat sobretot 

en el criteri seguit per Josep A. Grimalt i Jaume Guiscafrè en l’edició crítica de l’Aplec 

de Rondalles Mallorquines d’En Jordi d’es Racó, de Mossèn A.M. Alcover
46
. Hem 

intentat escriure els textos normativament sempre que ens ha estat possible, perquè hem 

procurat mantenir-hi l’essència d’oralitat, de manera que no hi hagués grans canvis en el 

parlar dels entrevistats, que és el nostre objecte d’estudi. Així i tot, hi ha una sèrie de 

qüestions que caldria aclarir: 

 
                                                           

46 J. A. Grimalt i J. Guiscafrè. Aplec de Rondaies Mallorquines d’En Jordi d’es Racó d’Antoni Alcover. 
Vol. I. Palma: Ed. Moll, 1996. vol. I. pp. 28-30.  
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1. Hem transcrit els pronoms adverbials hi i ho de manera normativa, tot 

i que els entrevistats pronuncien hei i heu en determinats contextos.   

2. Hem escrit les paraules esdrúixoles acabades en -ia com història, amb 

la terminació correcta, encara que les pronunciïn sense la -a, histori. 

3. En els casos dels pronoms febles else o elsi, amb aquesta vocal 

epentètica, hem mantengut la forma else en els casos en què el mot següent 

comença en consonant, mentre que hem adoptat la forma normativa els quan 

la paraula següent comença en vocal. 

4. Hem usat la preposició an en lloc de en, quan ha estat necessari. 

Davant pronom relatiu o interrogatiu, hem transcrit an-a (an-a què). 

5. Hem transcrit la forma ambe, quan amb precedeix un pronom relatiu o 

interrogatiu (ambe  qui). 

6. Hem puntuat els textos d’acord amb les pauses i vacil·lacions dels 

entrevistats. 

7. Hem transcrit de manera normativa les formes amb rotacisme: bisbe 

en lloc de birbe. 

8. Hem respectat les formes en què la l molt velar en contacte amb una 

labial passa a u: auba. 

9. Hem mantengut aquelles paraules en què la o àtona es tanca en u: 

mallurquí, tuthom. 

10. Hem transcrit les formes ioditzants: fii .  

11. Hem mantengut els mots en què la [´] en contacte amb una palatal 

esdevé i: quixal per queixal. 

12. Hem transcrit les formes hipercorrectes en què hi ha palatalització de 

la l a principi de mot: lliteratura. 

13. Hem mantengut les formes mun i mu dels possessius de primera 

persona en lloc de les correctes mon i ma. Mun pare, mu mare. 

14. Hem respectat l’africació del so [Z ] en els casos adients: passetjar. 

15. Hem respectat els casos en què, per fonètica sintàctica, s’elideix la 

vocal inicial d’un mot: hi’ via. En canvi, però, hem escrit va anar en 

comptes de va’nar, perquè l’escriptura normativa no n’afecta la pronúncia.   

16. Hem transcrit les formes que, tot i no ser normatives, apareixen 

documentades al DCVB: sebre, nigú. 
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17. Hem mantengut els barbarismes i els vulgarismes de la conversa. 

Únicament hem posat entre cometes aquells que contenen algun fonema 

inexistent en català: “jamón”, “jefe”. No els hem posat en cursiva, perquè ja 

marcam així el mot concret que tractam; d’aquesta manera, doncs, no 

confondrem els barbarismes amb les paraules que conformen el lèxic dels 

senyors.     

 

1.2.2. Estructura 

 

Per acabar, fem referència a l’estructura del present treball escrit, organitzat en 

quatre apartats, que enumeram i explicam breument a continuació:  

 

1. En la introducció, hem exposat les hipòtesis inicials del treball, la metodologia 

seguida i un llistat de les persones que poguérem entrevistar, així com també hi hem 

inclòs un repàs als estudis fets sobre el tema del llenguatge dels senyors. Hem exposat, 

també, la bibliografia, les fonts documentals i les fonts orals de les quals ens hem servit 

per a l’elaboració del present estudi. 

 

2. El segon apartat s’organitza, al seu torn, en dos punts:   

 

2.1. En el primer punt, hem fet una molt breu referència a alguns aspectes 

generals de la parla dels senyors.  

2.2. La segona part està dedicada als aspectes formals: la fonètica i la 

morfosintaxi. 

 

3. El tercer gran apartat és el que dedicam al lèxic quotidià dels senyors, 

organitzat en diferents apartats segons la temàtica. En primer lloc, hem citat la paraula 

en qüestió, juntament amb la transcripció fonètica. A continuació, hem inclòs la 

definició de cada terme segons els següents diccionaris: 

 

El DIEC
47
 ens aporta la informació normativa de la paraula.  

                                                           

47 Institut d’Estudis Catalans (1995): Diccionari de la Llengua Catalana. 
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El DECat
48 se centra en l’etimologia de la paraula, cosa que, en molts casos, ens 

aportarà dades curioses.  

 

El DCVB
49
 ens aporta un glossari més extens de termes, i inclou, a més, molta 

informació dialectal.  

 

En els casos en què ho hem considerat adient, hem consultat també el D.Ag
50 per 

tal de complementar la informació obtinguda. 

 

Cal dir que, sovint, les definicions de diccionari s’escapen del significat que els 

senyors donen a cada paraula. Hem cregut oportú, però, tenir en compte allò que surt als 

diccionaris per tal de veure en quina mesura el seu ús particular s’acosta o es distancia 

de l’accepció normativa. Evidentment, tenim ben present el fet que mai no podem 

copsar el significat total que un mot té per a cada persona, ni donar per suposat que les 

persones, pel fet de pertànyer a una mateixa classe social, perceben exactament el 

mateix de tot allò que els envolta. Tot i això, a causa del tancament de classe, podem 

observar que, en el cas dels senyors, els referents sí que solen ser els mateixos, cosa  que 

no ocorre en altres classes socials, més difoses i heterogènies. D’altra banda, no hem 

dubtat a consultar altes fonts si ho hem trobat escaient, bé per manca d’informació als 

diccionaris, bé perquè la naturalesa de la paraula així ho requeria. Després de les 

definicions dels diccionaris, hem recollit alguns dels fragments en què els entrevistats 

usen o expliquen la paraula en qüestió. Finalment, hem anat comentant, terme per 

terme, els aspectes que hem considerat més rellevants.  

 

El darrer punt d’aquest tercer apartat està dedicat a un dels temes més 

interessants: les paraules tabú. Aquest aspecte concret ens ajuda a comprendre millor 

l’univers simbòlic d’aquesta classe social. És a dir, hem fet referència a aquelles 

paraules problemàtiques que són rebutjades i substituïdes per d’altres considerades 

menys “ofensives”. En un grup social tan tancat i tan estricte pel que fa al manteniment 

de la seva pròpia idiosincràcia, aquestes paraules -i conceptes- són de gran importància.        

                                                           

48 Joan Coromines (1980): Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. 
49 Alcover i Moll (1930-1962): Diccionari Català-Valencià-Balear. 
50 Aguiló (1914-1934): Diccionari Aguiló: materials lexicogràfics aplegats per Marian Aguiló i Fuster; 
revisats i publicats sota la cura de Pompeu Fabra i Manel de Montoliu. 
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4. Al quart apartat hem tractat, a través de les informacions obtingudes a partir 

de les entrevistes, què pensen els senyors vers les altres maneres de parlar, tan diferents 

de la seva, que identifiquen la resta de classes socials. Defineixen la seva parla a través 

d’allò que no són, d’allò que no diuen i d’així com no parlen. Farem referència, per tant, 

als altres sociolectes de Palma, al parlar pagès i a les altres llengües (el castellà, el 

francès, l’italià i l’alemany). 

 

5. A continuació, i per acabar, afegirem les conclusions del treball, un glossari 

de termes que no es troben documentats al diccionari normatiu o que tenen un significat 

especial, l’apèndix documental i la bibliografia, que hem ordenat per matèries.                                                                                                                                                                   

 

1.2.3   Els personatges entrevistats 

 

Tots els entrevistats pertanyen a la classe de senyors mallorquins, protagonistes 

del nostre estudi. El món que han viscut és força desconegut per la majoria dels seus 

conciutadans, perquè constitueixen una mena de comunitat molt tancada i reduïda. La 

seva és una política de marcar diferències, però combinada amb una sobrietat extrema. 

A aquests fets hem d’afegir la constant de l’edat que tenien quan realitzàrem les 

entrevistes (entre 1991 i 1995): tots eren majors de 65 anys. La seva història de vida és 

la història de la societat i la cultura mallorquines del segle XX -amb tots els canvis que 

s’hi han esdevingut-, vista a través d’una perspectiva poc usual. De fet, un dels objectius 

d’aquest treball és que, per primera vegada, siguin els mateixos senyors qui parlin 

directament i ens contin, a través de la paraula -i dels silencis- les seves vivències, les 

seves opinions sobre tot tipus de temes i les seves preocupacions. Aquesta és, doncs, la 

gran novetat del present treball, perquè, prèviament, s’han publicat estudis dedicats a 

aquesta classe social i, fins i tot, alguns escriptors han volgut reflectir aquest món a les 

seves obres, però tot és observat des d’un punt de vista extern. Per tant, és a través de la 

seva pròpia paraula enregistrada que fem aquest estudi. Llur parla, cap a la qual 

enfocam el treball, ens permet descobrir tot un món, vist des del seu jo, que molt sovint 

ens sorprendrà. 

 

El factor de més pes a l’hora de considerar si una persona pertany o no a la 

classe dels senyors, és que ell mateix s’hi senti i que els altres també l’hi incloguin. És 
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per això que podem parlar d’una classe social, d’unes persones que per cultura, tarannà, 

educació i llenguatge, entre d’altres coses, es reconeixen com a integrants d’un mateix 

grup, d’una mateixa “família”. A través de les entrevistes hem pogut també comprovar 

que els fet de ser descendents de grans terratinents del temps de la Conquesta o de 

pertànyer a una ordre nobiliària, religiosa o militar, són factors importants perquè es 

puguin considerar senyors. Entre ells es coneixen -i com hem dit, es reconeixen- , més 

que per cap altre terme, per la pertinença a una casa, a una espècie de dinastia: Ca la 

Torre, Can Dameto, Can Rotten, etc. 

 

Endemés, hem d’assenyalar que, com diu Pere d’Alcàntara Penya, molts 

d’aquests llinatges senyors han desaparegut avui: 

 

      “Oh, Senyor! Quantes famílies  

       mortes sense successió!  

       Can Net el comanador,  

       els Sales, els Santacílies,  

       Can Torrella de Borneta,  

       Can Ferrandell, can Pujades,  

       Can Moranta, Can Dureta,  

       Bergues, Serraltes, Sanglades,  

       Sunyers, d’Oms i Desclapers!  

       Senyors tots de bandolina.”
51
 

 

La seva classe, pròpiament endogàmica, comprèn unes pautes o normes que tots 

ells han de mantenir per seguir essent reconeguts com a senyors i per diferenciar-se dels 

que no ho són, sobretot en una època de major estratificació social i de predomini 

d’unes classes sobre les altres, circumstància que ells estigueren interessats a conservar. 

Aquestes pautes són de comportament, de costums i de manera de parlar. Dins aquesta 

classe social, és molt important el paper dels educadors i corregidors, principalment el 

dels senyoravis, que influeixen notablement en els més petits de la casa. 

 

                                                           

51 Aquest fragment pertany al poema “La Colcada”, premiat als Jocs Florals de Barcelona el 1861. 
Aparegué per primer cop a la revista L’Ignorància l’any 1881 i formà part del recull Poesies en mallorquí 
popular, publicat el 1892 a Palma.   
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Com ja hem dit, l’educació que reben nins i nines és diferent, tot i que igualment 

estricta. Els nins són escolaritzats des de petits i, a vegades, aprenen a muntar a cavall, 

cosa que pot servir-los en un futur. Normalment, les nines no són escolaritzades i reben 

instrucció a casa seva mateix per part dels seus familiars, de les tetes, institutrius, i 

mestres que viuen o van a ca seva. Cal dir, però, que molts dels entrevistats varen viure 

una infància i una joventut marcades per la Guerra Civil i per la Dictadura franquista, i 

que això degué influir en la seva formació i potser contribuí a accentuar les diferències 

entre ells. De fet, són molts els casos en què els nins també reben instrucció dins ca 

seva, moltes vegades per part d’un capellà.  

 

En realitat, el valor de l’educació formal no sembla que fos cabdal per a aquestes 

cases, i ho demostra el fet que hi ha pocs senyors que tenguin estudis superiors. Mentre 

que els nins han d’esser els administradors de les seves finques, les nines aprenen 

treballs de la casa, i està més ben vist que no surtin gaire. De tota manera, no podem fer 

una generalització absoluta, perquè sempre ens trobarem amb excepcions. 

 

La vida d’aquestes famílies transcorre entre la casa a Palma i les possessions als 

pobles, segons l’època de l’any. El viatge des de Palma a les possessions (i a la inversa) 

constitueix un vertader ritual, del qual participen també les persones al servei dels 

senyors. El fet de tenir terres a fora de Ciutat és un dels trets que més els defineix, ja 

que tots tenen contacte amb la pagesia i amb el món rural, cosa que no ocorre als altres 

ciutadans. Això els serveix per a diferenciar-se, sobretot, de les classes que van 

ascendint i que, tanmateix, els senyors no volen considerar com a persones de la seva 

casta.  

 

Els homes d’aquesta classe social, com hem dit, es dediquen principalment a 

l’administració de les seves terres i a les activitats de lleure. Molts d’ells pertanyen al 

molt exclusiu i aristocràtic Casino ses Mines
52
 i al Círculo Mallorquín

53
, van a La Veda

54
 

                                                           

52Alguns dels nostres entrevistats (MMM, VRA, AVBE, AMV, FVM i JDB) ens parlen del 
Casino Ses Mines, que apareix al registre d’associacions a l’inventari del Govern Civil, actualment a 
l’Arxiu del Regne de Mallorca. Aquesta societat, oberta entre el 1905 i 1963, estava situada al carrer de la 
Unió, damunt el que era la Granja Reus, on actualment hi ha C&A. Era estrictament aristocràtic i només 
hi entraven homes, que havien d’esser senyors. Aquests havien de ser presentats per un soci numerari i 
després, la seva incorporació havia de ser acceptada per la meitat dels socis en Junta. De fet, només 
podien accedir-hi aquells amb llinatges d’antics cavallers o de ciutadans militars. Per exemple, entre els 
anys 30 i 40, els fills de Joan March no hi foren admesos i els donaren bolla negra. En aquest casino, s’hi 
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i al Líric
55
, on es reuneixen. Molts tenen alguna cosa a veure amb l’estament militar o, 

fins i tot, n’han estat membres. Això no obstant, alguns dels fills poden fer-se capellans, 

encara que, si han de tenir ofici, aquest és el de missèr. Així doncs, no poden fer-se 

notaris ni tampoc, per exemple, metges. L’hereu de la casa és el cavaller, que tant pot 

ser canonge com militar. Per un altre costat, els “bordets” també tenen un cert status 

dins la família. 

 

Les dones, com hem dit anteriorment, no solen sortir molt de casa seva, i tampoc 

no es relacionen amb persones d’altres classes socials. Aprenen a cosir, a dur la casa -tot 

i que, si tenen servici, no s’hi dediquen- , a oir missa i la majoria d’elles es dedica també 

a la caritat. Per una altra banda, n’hi ha moltes que es fan monges. A part d’això, hi ha 

també una gran proporció de fadrines, la qual cosa és del tot normal en una classe social 

tan endogàmica
56
. Com és natural, aquestes juguen un paper molt important dins la 

família pel que fa al manteniment dels costums i les tradicions.  

 

De tota manera, cada casa és un món, també pel que fa a la llengua. En aquest 

sentit, els Dameto, per exemple, són considerats, fins i tot per altres entrevistats, molt 

conservadors. Quant als Torrella, mantenen una actitud ferma en relació a la prohibició 

de l’ús de la llengua castellana a casa. Tots, això sí, demostren un gran interès a 

preservar la seva llengua. Podem suposar que la parla de les senyores és més 

conservadora, ja que romanen més aïllades, especialment quan es tracta de les que es 

fan monges.  

                                                                                                                             

reunien únicament els homes, majoritàriament vells, per jugar i conversar. A part d’això, un entrevistat 
ens conta que, per Carnaval, Ses Mines posava un vagó del tren a Palma. Hem de dir que aquesta 
associació no figura a la GEM i l’única informació que n’hem trobat ha estat la que ens han donat els 
entrevistats.  
53 Societat recreativa fundada a Palma el 1851 per fusió del Casino Balear i el Liceu Mallorquí. Reuní els 
burgesos sorgits del comerç i les professions liberals i l’aristocràcia de caràcter agrícola. La seva 
decadència començà a les dècades de 1950-60, quan pertànyer a una societat deixà de ser un símbol de 
classe. Actualment, continua les activitats culturals i socials (Gran Enciclopèdia de Mallorca, tom 3). 
54 Societat recreativa fundada a Palma al darrer terç del s XIX. Estava situada al passeig des Born i 
organitzava diferents actes socials, com joc, balls i tertúlies. En el decenni de 1970, l’entitat es fusionà 
amb el Veloç Sport Balear. Encara es manté en actiu al carrer de Miquel dels Sants Oliver (Gran 
Enciclopèdia de Mallorca, tom 18). Segurament el local d’aquesta societat estava ubicat al costat del 
Club Cívico-Militar Es Fortí, situat a l’edifici on posteriorment hi hauria el Cine Born (actual Zara).  
55 Edifici construït per Jaume Alenyar Guinard i Gaspar Bennàssar Moner que s’inaugurà el primer de 
febrer de 1902. S’hi feien representacions teatrals i d’altres espectacles, com concerts, òpera, sarsuela, 
varietats i circ. Va funcionar com a centre popular de tots els espectacles fins que fou enderrocat el 1968 
per situar-hi l’Hort del Rei (Gran Enciclopèdia de Mallorca, tom 7). 
56 Com també és un fet que hi hagi hagut llinatges desapareguts per manca de fills mascles que el 
perpetuassin.   
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Al nostre parer, el sociolecte dels senyors és la punta de l’iceberg de tot un 

sistema social i cultural que ha perviscut -això sí, transformant-se- durant molts de 

segles de la nostra història. L’estudi del llenguatge a través de la història oral és una de 

les maneres que tenim per conèixer de més a prop aquesta classe social i que ens pot 

aportar noves perspectives sobre aquesta mateixa. 

 

Ja per acabar, oferim a continuació un llistat dels informadors, les entrevistes 

dels quals tenim transcrites, tots ells senyores i senyors de Palma. Per tal de facilitar la 

seva identificació, hem ordenat alfabèticament les sigles que els assignàrem i hem 

apuntat el nom de cadascun. Aquestes sigles ens serviran durant tot el treball per 

identificar a qui pertanyen els fragments de les entrevistes que reproduïm57. 

 

AEL- Dona Aina Maria España i Le-Senne (1923-1999) 

Nasqué a Palma el 1923, vivia al carrer Miramar. Estudià al Col·legi del Pont d’Inca i, 

abans de casar-se, passà temporades a Porreres (sa Torre). Es casà amb Joan Miquel 

Rotten (JMRS) i no tengueren fills. L’entrevistàrem el 16 d’abril de 1991, a l’edat de 

seixanta-vuit anys.   

 

AMV- Dona Antònia Morell i Villalonga (1908-1998) 

Neix a Palma l’any 1908. Es va casar amb D. Josep Villalonga i Blanes, amb qui tengué 

dos fills. Era cunyada, per tant, d’Antònia Villalonga i Blanes. L’entrevistàrem dia 12 

d’abril de 1991, quan tenia 83 anys.  

 

ATD- Don Antoni Truyols i Dezcallar. De Ca la Torre (1915-1992) 

Nasqué a Palma l’any 1915. Era marquès de Ca la Torre, fill dels Srs. Francesc Truyols 

i Villalonga i Maria Dezcallar i Montis. Estiuejaven a Santa Ponça i a Son Vida. Era 

cotxer de la galereta de la Misericòrdia. Es va casar fora del seu estament i va quedar 

vidu. Morí l’any 1992. L’entrevista fou  realitzada l’11 de març de 1991, quan tenia 76 

anys.  

 

 

 
                                                           

57 Per indicació del Dr. Joan Miralles i Monserrat, catalanitzam tots els noms dels protagonistes i dels 
seus familiars, malgrat que entre ells s'usassin en la forma castellana. 
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AVB- Dona Antònia Villalonga i Blanes (1899-1999) 

Nasqué a Palma l’any 1899. Era germana del Sr. Rafel Villalonga i Blanes, que fou 

President de la Diputació i de Sa Nostra. Va passar èpoques a Puigpunyent (Son 

Forteza) i a Vilafranca (es Pagos). Era fadrina. Fou entrevistada el 12 d’abril de 1991, a 

l’edat de 92 anys. 

 

AVBE- Don Antoni Villalonga i Ballester de can Escalades (1901-1994) 

Nasqué a Palma l’any 1901, al carrer dels Apuntadors. Era fill del Sr. Francesc 

Villalonga i Escalades i es va distanciar de la noblesa tradicional per les seves idees 

republicanes. Vivia al carrer d’en Quint. Estudià a Monti-sion i després a l’Institut 

Ramon Llull. Féu estades a Son Servera, entre Lloret i Pina. Treballà a l’arxiu de 

l’Ajuntament de Palma. Era casat amb Amèlia Morey i Ferrer. L’entrevistàrem a 

principis d’octubre de 1991. 

 

CTD- Dona Carme Truyols i Dezcallar. De Ca la Torre (1911-1991) 

Nasqué a Palma, al carrer de sa Portella, l'actual Col·legi d’Arquitectes, l’any 1911. 

Vivia al carrer de Sant Roc, 3, de Palma. Era fadrina i germana del Sr. Antoni i de la 

Sra. Maria Truyols i Descatllar. Dedicà la seva vida, juntament amb la seva germana, a 

obres de caritat i a cuidar un germà seu canonge. Estiuejaven a Santa Ponça i a Son 

Vida. L’entrevista fou  realitzada l’11 de març de 1991, quan tenia 80 anys. Morí el 

mateix any. 

 

FSMC- Dona Francisca de Sales Morell i Cotoner (1915) 

Neix a Palma l’any 1915. És filla de Faust Morell i Tacón, missèr de l’Estat, i de Pilar 

Cotoner i Verí. No anà a escola. És vídua d’Antoni Villalonga i Cotoner, amb qui 

tengué un fill. Viu a temporades a Pollença (Can Bosc). L’entrevistàrem el 21 de 

desembre de 1991. 

 

IDS- Dona Isabel Dameto i Squella (1922-1997) 

Nasqué l’any 1922 a Palma al carrer de la Samaritana. Era germana de D. Nicolau  

Dameto i Squella (NDS). De fadrina, pasava llargues temporades a Menorca i a 

Bunyola (s’Extremera). No anà a cap col·legi, perquè sempre va assistir a classes 

particulars amb un capellà o una mestra. Era casada amb Ramon Sancho de la Jordana i 

Fortuny (RSJ), amb qui visqué al carrer de l’Almudaina, on també va néixer el seu fill 
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Pere. Era una persona molt religiosa. Morí el 1997. L’entrevistàrem el 26 d’octubre i el 

4 de novembre de 1994, a l’edat de 72 anys. 

 

JDB- Don Jordi Dezcallar i Blanes (1917-2009)  

Neix l’any 1917. És fill de Jordi Dezcallar i Montis, Delegat d’Hisenda, i de Maria 

Concepció Blanes i Tolosa, i nét del marquès del Palmer. Estudià als Jardins d’Infància 

de les monges de la Puresa i a Sant Agustí. Ingressà l’any 1935 a l’Acadèmia Militar de 

Saragossa. És fadrí. Des del 1943 fins al 1961, visqué a Barcelona, després romangué 

dos anys a Àfrica i, més tard, dos a Sevilla. És Cavaller de l’Orde de Malta i membre 

del Club Anglès. L’entrevistàrem el 22 de març de 1991, quan tenia 74 anys.   

 

JGT- Don Joaquim Gual de Torrella i Truyols (1916-2005) 

Nasqué a Palma al carrer de Sant Jaume, a Can Torrella, l’any 1916. Era fill de Xim 

Gual de Torrella i Villalonga i de Joana Truyols i Villalonga. Vivia al carrer de Ticià. 

Fou membre de la Unió de la Noblesa Mallorquina i vicepresident de la Reial Acadèmia 

Mallorquina d’Estudis Genealògics, Històrics i Heràldics. Féu estades a Santa Ponça, a 

Binissalem (Borneta) i a Canet. Es casà amb Pepa Massanet. Era mestre i historiador 

aficionat; el seu arxiu està dipositat a l’Arxiu del Regne de Mallorca. Morí l’any 2005. 

L’entrevistàrem l’abril de 1991, quan tenia 75 anys. 

 

JGTT- Don Joan Gual de Torrella i Truyols (1929-2002). De Can Torrella  i de Ca 

la Torre  

Neix al carrer Sant Jaume de Palma l’any 1929, germà de l’anterior. Era descendent dels 

Torrella de la Conquesta. Pertanyia a l’ordre militar de Calatrava i a la Unió de la 

Noblesa Mallorquina. Fou secretari del Banc d’Espanya a Palma. Es casà amb Aina Le 

Senne. Eren freqüents les seves anades a Alcúdia i a l’Albufera. En el moment en què li 

realitzàrem l’entrevista, el 27 de març de 1994, tenia 65 anys. 

 

JMRS- Don Joan Miquel Rotten i Sureda (1917-2005) 

Nasqué al carrer Can Pueyo l’any 1917. Tenia el títol de Marquès de Campofranco, 

d’origen suís. Estudià als teatins, a l’Escorial i, després, a Saragossa. Era membre de la 

Unió de la Noblesa Mallorquina. Va estar afiliat a Acció Popular de Gil Robles, la dreta 

republicana. Visqué dos anys a Suïssa. Tenia finques a Banyalbufar (es Rafal) i  
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Establiments (Son Gual). Era casat amb la seva filla de cosina, Aina España i Le Senne, 

amb qui no tengué fills. Fou entrevistat el 16 d’abril de 1991 i morí l’any 2005. 

 

JZC-Don Josep Zaforteza i Calvet (1927). De Can Berga  

Neix a Palma al carrer dels Àngels el 17 de juliol de 1927. És fill del militar Pascual 

Zaforteza i Villalonga i de Remeis Calvet i Ramon, que es mudaren al carrer de Can 

Granada. Viu a can Fortuny, al carrer del Call. Passa temporades a sa Coma (Génova). 

Estiueja temporades a Vinagrella (Llubí). Estudià als teatins i a Monti-sion i féu la 

carrera de Dret. És magistrat de l’Audiència, fou president de Sa Nostra i director del 

Diario de Mallorca. Formà part del Consell Social de la UIB. És casat amb Pilar 

Fortuny i Maura. L’entrevistàrem el 24 d’octubre de 1994. 

 

Els Zafortesa eren mercaders originaris de Cardona i, arran de la Conquesta 

feudal, donaren una branca a Mallorca, que, al darrer terç del segle XIV, es convertiria 

en una de les principals cases baronials de l’illa. Ja al mateix segle XIII, enviava 

membres a fundar cases a Eivissa i a Sardenya, illes on ben prest ingressaren a 

l’estament cavalleresc.
58  

 

MDA- Dona Matilde Dezcallar i Alomar (1910-1999) 

Nasqué l’any 1910 i en el moment de l’entrevista (8 de març de 1991) tenia 81 anys. Era 

germana de Pere Dezcallar i Alomar (PDA), amb qui compartí residència. Entrà als tres 

anys als Jardins d’infància de la Puresa i, als cinc, passà al Sagrat Cor, on estudià fins 

els setze anys. Practicà sempre la caritat entre els pobres i malalts, i era fadrina. 

 

MDTM- Sor Maria Dolors Truyols i Moragues (1924-2009) 

Neix a Palma, al carrer de la Cavalleria, l’any 1924. És filla de Ferran Truyols i 

Villalonga i de M. Dolors Moragues i Morell. És monja tancada de les Tereses de Ciutat 

des de 1974. Ha fet estades a Son Vida, Santa Ponça i Puigpunyent. L’entrevistàrem el 

6 de novembre de 1994. 

 

 

 

                                                           

58 P. de Montaner. “Els orígens de l’aristocràcia...”. Op. cit., p. 418. 
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MMM- Don Martí Mayol i Moragues (1916-1997) 

Nasqué a Palma al carrer de ses Caputxines l’any 1916. Pertanyia a la família de 

senyors pagesos de Llucalcari, Son Mallol, Moreió i Son Macià. Vivien a Sencelles. 

Estudià a l’Institut, als frares franciscans d’Inca, a Eivissa i després al Col·legi Sta. 

Maria del Collell, a Banyoles. Es llicencià en Filosofia i Lletres, i estudià Història a 

València, on obtingué el grau de doctor. Fundà el “Liceo Español” i va escriure diverses 

obres de teatre. Era casat amb M. Antònia Mir, de Can Mir, de qui se separà sense tenir-

hi fills. L’entrevistàrem el 18 d’octubre de 1994. 

 

MO- P. Mariano Oleza i Ramonell (1909-2000) 

Nasqué l’any 1909 a Palma. Era fill de Josep Olesa i España. Fou religiós teatí, orde del 

qual va esdevenir Provincial. També fou historiador. Visqué quaranta anys a 

l’Argentina. Estiuejava a sa Cabaneta i a Muro. Estudià als agustins, a la Missió, i 

després als teatins. L’entrevistàrem el 6 de novembre de 1992, quan tenia 83 anys. 

 

MTD- Dona Maria Truyols i Dezcallar (1908-1997). De Ca la Torre 

Nasqué a Palma l’any 1908. Era fadrina. Vivia al carrer Sant Roc, 3, de Palma. Tenia 83 

anys a l’hora de l’entrevista (11 de març de 1991). Era germana del Sr. Antoni i de la 

Sra. Carme, de qui ja hem donat una breu referència. Estiuejaven a Son Vida, a Santa 

Ponça, a Sa Porrassa, a Son Caliu i a Ses Bugaderes. 

 

NDS- Don Nicolau Dameto i Squella (1925-2005) 

Nasqué a Palma el 1925. Tot i que el marquesat de Bellpuig està lligat als Dameto (que 

arribaren de Florència als inicis del segle XV), ell no ostentà aquest títol. Era fill de 

Nicolau Dameto i Rossinyol, Maestrant de la Reial Maestrança de València i de Josepa 

Squella i Rossinyol. Era Cavaller de l’Orde de Malta i de la Reial Maestrança de 

València. Visqué catorze anys a Madrid mentre estudiava. Fou doctor enginyer de 

mines. Quedà vidu de M. del Carme Truyols i Moragues, néta del marquès de la Torre. 

Morí l’any 2005. Li férem l’entrevista el mes de març de 1991, quan tenia 66 anys. 

 

NMC- Don Nicolau Morell i Cotoner (1919-1998) 

Nasqué a Palma l’any 1919. Va viure també a Pollença, a Can Bosc. Fou escolaritzat als 

agustins. Estudià de missèr a Barcelona. Quedà vidu de Leonor Vivó i Squella, de 



51 

 

Ciutadella. Fou Cavaller de l’Orde de Calatrava i membre de la Unió de la Noblesa de 

Mallorca. L’entrevistàrem el juliol de 1992, a l’edat de 73 anys. 

 

PDA- Don Pere Dezcallar i Alomar (1912-2002) 

Nasqué a Palma el 1912. Era fill dels Srs. Guillem Dezcallar i Montis i Maria 

Concepció Alomar i Bosch. Era germà de Matilde Dezcallar, amb qui vivia. Era fadrí. 

Cursà els seus primers estudis als Jardins de la Infància de les monges de la Puresa. Féu 

el Batxiller i continuà a s’Escola de Comerç, cursà el Peritatge i el Professorat 

Mercantil. Entrà a la Companyia del Ferrocarril de Mallorca, on treballà durant 

quaranta-quatre anys. Estava relacionat amb els pobles de Selva (finca des Rafal Vell) i 

sa Indioteria. Morí l’any 2002. L’entrevistàrem el 8 de març de 1991, quan tenia 79 

anys.  

 

PMS-Don  Pere de Montaner i Sureda. Comte de Zavellà (1917-2005) 

Nasqué a Son Vivot (Inca) l’any 1917. Era fill de Pere d'Alcàntara Montaner i Gual i de 

Josepa Sureda i Fortuny. Vivia a Palma, a Can Vivot. Cavaller de l’Orde de Malta, de 

l’Orde de Calatrava i de la Real Maestranza de València. Estudià a Sant Francesc 

d’Inca. Va ser oficial provisional de Marina durant la guerra, seguí la carrera militar, es 

retirà jove essent comandant d’Infanteria de Marina i després féu d’administrador de les 

seves finques. Es casà amb Maria Alonso i Llopis, alacantina. Morí el 2005. Fou 

entrevistat el 30 de setembre i el 4 d’octubre de 1994, quan tenia 77 anys. 

 

RSJ- Don Ramon Sancho de la Jordana i Fortuny (1920-2008) 

Neix a Palma l’any 1920, encara que el tronc familiar prové d’Artà (Can Jordana). És 

fill de Pere Sancho de la Jordana i Sureda i de Maria Teresa Fortuny i Moragues. 

Estudià a València, Valladolid, Granada i Barcelona. És llicenciat en Dret a Granada, 

assessor fiscal per la Universitat de Alcalà de Henares, gestor administratiu, membre de 

la Reial Acadèmia d’Estudis Genealògics, Històrics i Heràldics, autor d’una Adarga 

Mallorquina i Cavaller de Malta, Orde de la qual és secretari a la Delegació de 

Mallorca. Es casà amb Isabel Dameto i Squella (IDS). L’entrevistàrem el 26 d’octubre i 

el 4 de novembre de 1994, quan tenia 74 anys. 
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VRA- Don Victorià Ramis d’Ayreflor i López-Pinto (1927-1991) 

Nasqué al carrer de l’Almudaina de Palma el 1927 i no té títol nobiliari. Fou escolaritzat 

als agustins, a Monti-sion i féu els estudis de missèr a Deusto i València. Va estar casat 

amb Maria Forteza, però era vidu en el moment de l’entrevista. Fou funcionari de 

l’Ajuntament de Palma, i es dedicà a escriure poesia i prosa. Li férem l’entrevista el 27 

d’abril de 1991.  Morí el mes següent a Puigpunyent, on residia. 

 

1.2.4   El parlar dels nobles. Precedents. Altres estudis. Estat de la qüestió. 

 

Un dels treballs més destacables dedicat a l’estudi del sociolecte de les classes 

altes és Noblesse Oblige
59
, publicat per Nancy Mitford, en el qual es fa referència al 

parlar propi de l’aristocràcia anglesa. Se’ns explica com aquest conjunt de persones es 

distingia de la resta de la societat gràcies a la seva parla, que els caracteritzava i els 

definia com a grup. La societat anglesa estava dividida, bàsicament, en tres estaments: 

classe alta, classe mitjana i classe baixa. Dins aquest context, hom hi diferenciava dues 

maneres de parlar: el language U i el language non-U. El primer era el que s’atribuïa a 

les classes aristocràtiques, i el segon, a la resta de la població. Una de les mostres més 

representatives a l’hora de distingir aquest parlar noble (al qual es refereixen amb els 

termes de “correcte” o “apropiat”) era la pronunciació de certes paraules, que variava 

segons l’estament social. Tot i això, els canvis no afectaven només l’àmbit oral, sinó 

que l’escriptura també presentava diferències importants. A més a més, hem de dir que 

en anglès existeixen, encara avui, indicadors lingüístics de classe. 

 

A part d’aquest estudi, no n’hem trobat cap altre referit al parlar senyor d’altres 

indrets del món, llevat del que esmenta Pere de Montaner en un article publicat a la 

Revista de Catalunya
60

. En aquest, s’anomena el cas de Nàpols i Sicília, en què existeix 

també un llenguatge noble diferenciat de les altres classes socials.  

 

En el cas de Mallorca, ha estat molt important l’aportació de Jaume Vidal i 

Alcover, recopilada per Pere Rosselló i Bover, i apareguda a la revista Estudis Baleàrics 

l’any 1993. Bàsicament, es dedica a analitzar el llenguatge que diferencia els senyors 

                                                           

59 N. Mitford (ed.). Noblesse Oblige. Oxford: Ed. Oxford Language Classics, 2002. (Ed. original 1954). 
60 P. de Montaner. “Ésser noble a Mallorca” dins Revista de Catalunya. Núm. 22. Setembre, 1988.  
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dels mossons. D’altra banda, ofereix interpretacions molt acurades sobre les relacions 

socials entre classes. També documenta en profunditat termes sociològics dels quals ens 

podrem servir en el nostre estudi. Igualment, ens han resultat molt útils les aportacions 

del mateix Pere de Montaner, que esmenta múltiples trets de la parla dels senyors 

mallorquins
61
 i els compara amb els de les altres classes socials, especialment els dels 

mossons. Ambdós autors consideren que les classes socials ciutadanes són tres: senyors, 

mossons i xuetes.
62

 

 

Per un altre costat, ja dins el camp de la literatura, cal afegir que alguns 

escriptors, provinents o no de la noblesa, han volgut reflectir aquesta manera de parlar a 

les seves obres. És el cas del mateix Victorià Ramis d’Ayreflor, com ens explica Josep 

Maria Llompart
63
:  

 

“De tota manera, ademés hi ha coses curioses; és una classe que 

ha tengut bastanta consciència, darrerament, de sa seva pròpia 

decadència, i d'això sí que hi ha un testimoni literari, això que 

parlàvem d'en Victorià Ramis d'Ayreflor, d'aquestes narracions, 

que me pareix que se diu Cendres al vent, on hi ha realment un 

sentiment de decadència de sa classe aristocràtica, de vegades 

reflectit d'una manera molt fina, molt delicada i amb molta 

veritat. [...] S'obra d'en Victorià és prou maca, prou maca. I es 

llenguatge, sí, també, es llenguatge també és molt tocat i posat, 

molt bé. Molt pur, per altra banda.”
64  

 

Als treballs de l'escriptor Guillem Cabrer, tampoc no trobam indicis d’aquest 

llenguatge, tot i que era un bon coneixedor de l’ambient aristocràtic. El recrea 

especialment a El Minotaure i a Merlot. Llorenç Villalonga, per la seva banda, tracta el 

tema de la noblesa d’una manera elegíaca a Bearn i esperpèntica a Mort de Dama, però 

no aconsegueix reproduir de manera encertada aquesta parla, tot i usar termes com 

senyor avi. Així ho explica Josep Maria Llompart: 
                                                           

61 P. de Montaner. “Lo que el siglo...”.Op. cit., p. 16.  
62 A aquesta classificació, hi podríem afegir la classe mitjana acomodada, la mitjana normal, entre 
d’altres. No les podem obviar, però tampoc no podem incloure-les dins aquest apartat. 
63 Entrevista realitzada per mi mateixa a Josep Maria Llompart (1993). 
64 Entrevista realitzada per mi mateixa a Josep  Maria Llompart (1993). 
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“El que passa és que Llorenç Villalonga, el seu llenguatge era 

més aviat pobre, i ademés no va tenir mai cap interès ni cap 

preocupació en recollir... Sí, ell recollia els costums de 

l'aristocràcia, les formes de vida de l'aristocràcia, però de cap 

manera el llenguatge. El llenguatge d’en Llorenç Villalonga és, 

el de tota sa seva obra, és un llenguatge mediocre, gris, sense 

una expressivitat lingüística especial.”
65
 

 

De fet, passa el mateix a La Senyora, d'Antoni Mus:  

 

“Ah, La senyora! La senyora d'en Toni Mus, no! No,  perquè en 

Toni Mus també li passa com an en Villalonga, que tampoc era 

un homo que conegués d'una manera especial es llenguatge de 

s'aristocràcia.”
66
 

 

 Per tant, podem concloure que, a pesar de ser coneixedors d’aquesta parla, cap 

d’ells no la reproduí fidelment a la seva obra literària. Malgrat tot, hem d’assenyalar 

que, actualment, tant els xuetes com els nobles, apareixen freqüentment a les novel·les 

d’autors joves com Pau Faner o Biel Mesquida. 

 

1.3   Justificació de la bibliografia, fonts documentals i fonts orals 

 

Per a la realització del present treball, hem consultat moltes i diverses fonts 

documentals: llibres de memòries, d’història documental i d’història oral. Ens han estat 

ben útils, per altra banda, els manuals de llengua i les obres de ficció. 

 

Abans d’encetar aquest estudi, per tal de situar-nos a l’època i al món de què 

parlen els entrevistats, ens va ser prou profitós llegir els llibres de creació literària que 

fan referència a l’ambient en què vivien els aristòcrates mallorquins. Fins i tot, ens ha 

resultat molt útil llegir les memòries d’alguns autors de la primera meitat del XX, 

sobretot aquelles en què es tracta l’àmbit social que ens interessa. 
                                                           

65 Entrevista relitzada per mi mateixa a J. M. Llompart (1993) 
66 Entrevista realitzada per mi mateixa a J. M. Llompart (1993) 
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Per un altre costat, el Dr. Joan Veny ens ha proporcionat una ajuda inestimable 

pel que fa a l’estudi de la varietat dialectal mallorquina i en els seus llibres hem trobat 

una font abundantíssima de dades en relació a aquest aspecte. Ens hem basat, sobretot, 

en el treball Processos de normalització lingüística: l’extensió d’ús social i la 

normativització
67

. A més a més, hem tengut presents les recomanacions i els 

suggeriments de dom Josep Massot i Muntaner durant tot el procés d’elaboració del 

treball.  

 

Nogensmenys, hi ha dos llibres que es poden considerar pilars bibliogràfics 

d’aquesta tesi: el de Nancy Mitford i el de Jaume Vidal Alcover. Mitford, en el recull 

d’articles Noblesse Oblige, mostra com la noblesa anglesa parla un sociolecte 

diferenciat de les altres classes i com realment utilitza aquesta praxis per diferenciar-se 

socialment. Encara que no sigui un estudi de concepció unitària, és un conjunt d’assaigs 

ben documentat i és l’únic treball específic sobre la parla de les classes altes que hem 

trobat, deixant de banda el de Vidal Alcover. Pel que fa al nostre àmbit cultural, Jaume 

Vidal Alcover és l’estudiós que més es va interessar per la manera de parlar dels 

senyors mallorquins. Les seves principals aportacions es troben en una sèrie d’articles 

publicats sota el títol de Classes socials i llenguatge
68

, que tenen el gran valor de ser el 

treball de referència, fins al moment, sobre aquesta qüestió. 

 

Per una altra banda, cal destacar els nombrosos articles de Pere de Montaner, 

juntament amb alguns d’Aina Le-Senne. Són d’una gran utilitat, perquè aporten una 

gran quantitat de dades interessants sobre la classe social nobiliària, a la qual pertanyen 

ambdós autors, i per tant, en són alhora uns grans coneixedors. De fet, un dels punts de 

partida d’aquest treball és el corpus d’articles de Pere de Montaner, especialment el 

titulat “Sobre la història de la noblesa mallorquina”, que aparegué publicat a la Revista 

de Catalunya l’any 1988. 

 

Respecte de les obres que tracten el període i el tema que ens ocupa, cal 

esmentar les de Pere Fullana i Isabel Peñarrubia, que donen llum sobre el s. XIX i fan 

                                                           

67 Vallverdú [et al.] (1991): Processos de normalització... 
68 J. Vidal i Alcover. Classes socials i llenguatge. Sèrie d’articles, a cura de Pere Rosselló i Bover. Mallorca: Ed. 
IEB, 1993. 



56 

 

algunes referències a aquest grup, tot i que un poc més accidentals. D’altra banda, els 

dos assaigs d’Antònia Morey són cabdals per comprendre les repercussions dels canvis 

econòmics del XIX sobre la noblesa. També ens han estat molt útils altres estudis 

generals i algunes monografies de caràcter històric referits a Mallorca. Entre els 

primers, cal destacar algunes obres de Miquel dels Sants Oliver i de Diego Zaforteza 

Musoles. Pel que fa a estudis particulars de la història de la Guerra Civil espanyola a 

Mallorca, posam de relleu les aportacions de Dom Josep Massot i Muntaner, el qual ja 

hem esmentat. 

 

Els estudis de la Universitat de Barcelona i els seus treballs de les fonts orals se 

solen fixar en les classes més humils, mentre que el nostre estudi deixa aquesta línia per 

aproximar-se a una classe social benestant, que es troba en perill d’extinció i és molt 

representativa d’una idiosincràcia més aviat arcaïca i conservadora i, a més, conserva el  

bon parlar mallorquí. A través d’aquesta, ens arriba de primera mà la Mallorca d’un 

temps. 

 

Per fer aquest estudi, seguim l’escola de la història oral que iniciaren i 

desenvoluparen a Mallorca el Dr. Joan Miralles i Montserrat i el Dr. Sebastià Serra i 

Busquets. Dins de l’escola catalana, ens basam en l’orientació que proposa la Dra. 

Mercè Vilanova. 

 

 Hi ha una part de la bibliografia, que resta amagada i lluny de les citacions 

directes, que respon a la necessitat de notar les diferències que té la parla dels senyors 

en relació amb les altres parles. Per això, hem hagut d’escollir un estàndard lingüístic i 

l’hem trobat en els clàssics de l’Escola Mallorquina, especialment Joan Alcover i 

Miquel Costa i Llobera, així com també en mossèn Antoni Maria Alcover i Miquel dels 

Sants Oliver, tots prototipus del bon parlar. 

 

Tot passant a les obres de ficció estrangeres, El Guepard de Giovanni Tommaso 

di Lampedusa, Los Virreyes de F. de Roberto i Une enfance sicilienne d’Edmond 

Charles Roux han estat molt adequats per contextualitzar la nostra feina, perquè palesen 

que Sicília i Mallorca no sols tenen molt a veure en el transcurs la història, sinó també 

en la intrahistòria, en la vida quotidiana. D’entre les obres de ficció d’autors 

mallorquins, destacaríem les de Llorenç Villalonga, Guillem Cabrer, Victorià Ramis 
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d’Ayreflor i Jaume Vidal i Alcover. Si bé aquestes creacions gairebé no reflecteixen cap 

tret de la parla dels senyors, sí que ens donen les coordenades de la seva manera de 

viure. L’obra de Pere d’Alcàntara Penya, poeta i dramaturg costumista, és l’única que 

narra temes socials, com fan, per exemple, “La Colcada”, on es fixen en l’imaginari 

mallorquí els noms dels fundadors de l’estirp catalana, i “El pi”, on també es fa 

referència a l’estament noble, encara que en un to crític. 

 

Dels llibres de memòries o autobiogràfics, és especialment interessant A private 

life, de Mary Hillgarth, perquè durant la Guerra Civil era la dona del cònsul britànic a 

Palma i es va relacionar amb els senyors mallorquins. També dins aquest grup podem 

incloure La isla del segundo rostro, d’Albert Vigoleis Thelen, que és un llibre de 

memòries novel·lades que reflecteix la seva vida a Mallorca en el moment de la Guerra 

Civil. Fa referència a les famílies nobles que va conèixer, motiu pel qual ens ha estat de 

gran ajuda. 

 

 El darrer punt d’aquest comentari crític de la bibliografia és el dels llibres sobre 

els aspectes sumptuaris de la vida dels senyors que hem estudiat a l’apartat de lèxic, el 

més llarg de tota la tesi. És ben escàs el nombre d’estudis monogràfics que podem 

trobar en els àmbits de la joieria, la indumentària, els mobles i la locomoció que eren 

propis de la Mallorca de finals del s. XIX i principis del XX. Un poc més abundant és la 

bibliografia sobre la cuina mallorquina, ja que hem pogut consultar un nombre suficient 

de receptaris a partir del segle XVIII, la qual cosa ens ha servit per contrastar les 

informacions orals. 

 

 De totes les fonts orals enregistrades, n’hi ha vint-i-quatre de transcrites i tretze 

sense transcriure. Les primeres han estat escollides per la representativitat dels llinatges 

dels informants i per la riquesa informativa que aporten. Aquestes són: 

 

  1- Dameto i Squella, Isabel (26 d’octubre i 4 de novembre de 1994) 

  2- Dameto i Squella, Nicolau (4 i 11 de març de 1991) 

  3- Dezcallar i Alomar, Matilde (8 de març de 1991) 

  4- Dezcallar i Alomar, Pere (8 de març de 1991) 

  5- Dezcallar i Blanes, Jordi (22 de març de 1991) 

  6- España i Le-Senne, Aina (16 d’abril de 1991) 
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  7- Gual de Torrella i Truyols, Joaquim (abril de 1991) 

  8- Gual de Torrella i Truyols, Joan. (27 de març de 1994) 

  9- Mayol i Moragues, Martí (18 d’octubre de 1994) 

  10- Montaner Sureda, Pere (30 de setembre i 4 d’octubre de 1994) 

  11- Morell i Cotoner, Francisca de Sales (21 de desembre de 1991) 

  12- Morell i Cotoner, Nicolau (juliol de 1992) 

  13- Morell i Villalonga, Antònia (12 d’abril de 1991) 

  14- Oleza i Ramonell, P. Mariano (6 de novembre de 1992) 

  15- Ramis d’Ayreflor i López-Pinto, Victorià (27 d’abril de 1991) 

  16- Rotten i Sureda, Joan Miquel (16 d’abril de 1991) 

  17- Sancho de la Jordana i Fortuny, Ramon (26 d’octubre i 4 de  

  novembre de 1994) 

  18- Truyols i Dezcallar, Antoni (11 de març de 1991) 

  19- Truyols i Dezcallar, Carme (11 de març de 1991) 

  20- Truyols i Dezcallar, Maria (11 de març de 1991) 

  21- Truyols i Moragues, Sor M. Dolors (6 de novembre de 1994) 

  22- Villalonga i Ballester, Antoni  (5 i 6 d’octubre de 1994) 

  23- Villalonga i Blanes, Antònia (12 d’abril de 1991) 

  24- Zaforteza i Calbet, Josep (24 d’octubre de 1994) 

 

 Les fonts orals sense transcriure són: 

 

 1- Aguiló i Aguiló, Maria (1920-1997). Entrevista realitzada dia 11-3-

1991. 2 cintes de 90’. 

 2- Alcover i Sureda, Dolors (1902-1997). Entrevista realitzada dia 21-10-

1994. 1 cinta de 90’. 

 3- Alcover i González, Rafael (1926-2000). Entrevista realitzada dia 18-

4-1995. 3 cintes de 60’. 

 4- Ferrer de Sant Jordi i Montaner, Magdalena i Pilar (1944). De Can 

Formiguera. Entrevista realitzada dia 24-3-1995. 1 cinta de 90’ i 1 cinta 

de 50’.  

 5- Fortuny i Coll, Sor Catalina (1922). Entrevista realitzada dia 3-11-

1994. 1 cinta de 60’. 
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 6- Frontera i Homs, Pau (1917-2005). Entrevista realitzada dia 25-4-

1995. 1 cinta de 90’ i 1 cinta de 50’. 

 7- Fuster i Villalonga, Dolors (1903-2002). “Ca la Gran Cristiana”. 

Entrevista realitzada dia 4-5-1996. 1 cinta de 90’. 

 8- Llompart i de la Penya, Josep Maria (1925-1993). Entrevista 

realitzada el 1993. 1 cinta de 60’. 

 9- Massot i Muntaner, Josep (1941). Entrevista realitzada dia 15-12-

1994. 1 cinta de 90’.  

 10- Morell i Fortuny, Catalina (1917). Entrevista realitzada dia 10-11-

1994. 2 cintes de 90’.  

 11- Pomar i Pomar, Lluís Maria (1917-2009). Entrevista realitzada dia 

29-4-1995. 3 cintes de 60’. 

 12- Ribas de Pina i Sureda, Maria Antònia (1909-2002). Entrevista 

realitzada dia 22-11-1994. 2 cintes de 60’ i 1 cinta de 90’. 

 13- Zaforteza i Sureda, Pilar (1936). Entrevista realitzada dia 8-11-1994. 

2 cintes de 60’.  
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2   CARACTERITZACIÓ DEL PARLAR DELS NOBLES A MALLOR CA.  

 

2.1   Aspectes generals. 

 

L’objectiu d’aquest treball és estudiar la llengua, el nostre instrument de 

comunicació més important que, com la mateixa espècie humana, es troba en contínua 

variació. Tot citant Payrató, direm que “les llengües varien en funció del temps i de 

l’origen geogràfic i social dels parlants i dels contextos en què s’utilitzen”
69

. El punt 

central d’aquest estudi és la variació diastràtica o social, que, evidentment, està 

immersa dins la variació diacrònica o temporal i la diatòpica o geogràfica. Endemés, 

hem de tenir en compte la variació diafàsica (el registre), ja que la situació 

comunicativa condiciona l’ús d’unes determinades formes lingüístiques. En les 

converses enregistrades la varietat estilística és col·loquial, ja que es tracta de contextos 

amb un nivell de formalitat no gaire elevat. A part d’això, hem de destacar-ne el 

caràcter oral, que dóna lloc a una major espontaneïtat i vivacitat. 

 

Ens referirem a la parla dels nostres informadors com a dialecte o varietat 

dialectal que presenta un conjunt de característiques lingüístiques que la fan associable 

a un grup de parlants o usuaris. És en llur varietat social, generacional i geogràfica, on 

posarem l’èmfasi del nostre estudi: “qualsevol llengua no es manifesta realment sinó a 

través de les seves varietats.” 

 

La classe social dels senyors és un grup que segueix unes normes molt rígides  

pel que fa a l’ús de la llengua, la qual cosa els permet conèixer-se entre ells i 

diferenciar-se dels altres. En algunes ocasions, els entrevistats han fet referència a tota 

una pedagogia sobre com parlar correctament transmesa, sobretot, a través dels pares i 

dels senyors avis. Aquestes regles de què parlam són més o menys secretes. Tot i que 

alguns membres d’aquesta classe social les difonguin per tal d’evitar la publicitat 

contrària al secretisme propi d’aquest estament, allò més normal és que no siguin 

divulgades. Aquest fet ens ha dificultat, en certa mesura, l’elaboració del present estudi. 

De totes maneres, creiem que, en general, hem pogut superar aquest entrebanc per 

                                                           

69 LL. Payrató. Català col·loquial. València: Ed. Universitat de València, 1988. (Biblioteca Lingüística 
Catalana). p. 52. 
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diversos motius: perquè gaudíem d’una bona relació amb ells, s’han sentit adulats, hi ha 

hagut intermediaris o, simplement, no se n’han adonat.  

 

Com ja hem esmentat a l’apartat de la introducció, cal afegir que una llengua no 

és tan sols una manera de comunicar-se, sinó que el mateix fet de fer-ne ús implica la 

transmissió de tot un univers simbòlic. Els integrants d’aquesta classe social són senyors 

en la mesura que són considerats com a tals per la resta de membres del seu grup i per la 

societat en general. Precisament, la llengua és un dels elements que més clarament els 

identifica i els defineix com a grup. A través d’aquest factor construeixen, dia a dia, la 

seva identitat. Per tant, l’estudi de llur parla ens permet conèixer de ben a prop aquesta 

classe social, perquè se’ns mostren maneres de pensar, de fer i d’actuar que únicament 

podem descobrir mitjançant la història oral.
70   

 

2.2   Aspectes formals. 

 

Existeixen, a nivell formal, alguns trets característics propis de la parla dels 

senyors que remarcarem tot seguit. Cal advertir, però, que no es repeteixen sempre en 

tots els entrevistats, sinó que apareixen adesiara.  Així doncs, a continuació analitzarem 

els aspectes més distintius de la seva parla, aquells que, de manera més evident, els 

delaten com a senyors.  

 2.2.1  Fonètica 

 a- Tancament de la o àtona en u 

En primer lloc, hem de fer constar que, com en alguns pobles de Mallorca,  en el 

llenguatge dels senyors hi ha la tendència a pronunciar [u] la o àtona, sobretot quan la 

vocal tònica és una i o una u (en mots com custum, mallurquí...). Aquesta vocal tancada 

                                                           

70  “Estos nobles, para quienes la pureza de sangre primaba sobre todo lo demás, presentaban un aspecto 
solemnemente críptico, con sus añejas tradiciones, su propia y acentuada manera de hablar mallorquín 
(una “lengua noble” que identificaba -e identifica, aunque ya menos- al aristócrata), su insuperable 
tendencia a la endogamia, y las múltiples y curiosísimas peculiaridades que distinguían a unos de otros 
llinatges y que iban desde lo picante de las sobrasadas que hacían en sus fincas a la duración de los lutos. 
Para un forastero al mundo de esa nobleza, reconocer esos detalles era difícil, mientras que ellos- y sus 
servidores- los conocían de memoria y se diría que casi por ciencia infusa” (1991, De Montaner: “Lo que 
el siglo...”, pàg. 19). 
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actua tancant la o, tendència que ja s’observa en català antic71. De tota manera, hi ha 

una  peculiaritat important a destacar: aquest pas de o>u  no ocorre sempre, sinó que hi 

ha paraules com conill i coixí en què la majoria dels entrevistats mantenen la o tònica.72  

 

JDB. “Però jo veia gent de sa meva generació que parlaven un 

castellà horrorós, perquè jo encara me’n record des mallurquí 

que se parlava antes.” 

... 

JDB. “Después hi ha sa gent que te diu: ‘no, aquí és mallurquí i 

tal’, també, és una manera de sortir per la “tangente”... Saben 

perfectament que, si aquí no mos aferram an es mallurquí, 

desapareix. És una desaparició més lenta, però més lenta, perquè 

no té gramàtica ni té res. I es mallurquí antigament aquí, en 

aquestes cases, se parlava un mallurquí hermós, rural, perquè, 

clar, sa gent s’educava en contacte amb la pagesia, que eren es 

criats, i tota sa gent surtia de la pagesia, i tal.  A posta es senyors 

conversaven aquest mallurquí tan... rústic, que és hermós 

perquè... comparat amb es catalinero i aquestes coses de ses 

barriades; això és com es barceluní i es madrilenyo mateix: 

desmereix davant es castellà serio i bo, passa a totes ses capitals 

i a tots puestos. Vol dir ‘ferrar-se en això des mallurquí és dir 

‘bueno, això, que se’n vagi al garete tot, per un altre camí.’” 

... 

JDB. “Perquè mun pare parlava es castellà amb sa mare, i es 

mallurquí, amb son pare. I noltros també, perquè jo, amb es 

germans parlava mallurquí, i amb mun pare, parlava mallurquí, i 

amb mu mare, parlava castellà, i amb ses germanes, que eren ses 

dues petites, parlava en castellà. I mu mare també, mu mare clar; 

son pare era mallurquí, però sa mare era americana, i mu mare 

                                                           

71 F. de. B. Moll. Gramática histórica catalana. Madrid: Gredos, 1952. 
72 Creiem que els nostres entrevistats saben que aquesta tendència o>u és una marca distintiva del seu 
parlar i, per això, intenten mantenir-ho. De tota manera, avui en dia, a Palma, s’està perdent aquest tret 
fonètic, amb la qual cosa els entrevistats, segurament de manera inconscient, pronuncien o on haurien de 
dir u: és el cas de VRA, que diu custum, però pronuncia mallorquí. Aquells que millor mantenen aquest 
tret fonètic són NDS, JDB i JZC.  
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mos va parlar s'inglès, i es francès, i a ca mun pare tenien 

“institutrices.” 

... 

JZC. “Però si me fas dir quantes vegades més te va castigar, idò 

per ventura cap més, però me renyava moltes de vegades, 

perquè trobava que parlava malament es mallurquí.” 

... 

NDS. “Això no deixa que jo no sia molt partidari,  me sap greu a 

vegades fer colque falta; procur no fer-ne si escric en mallorquí! 

Però hi ha hagut aquesta custum d'escriure en castellà perquè era 

sa llengo oficial.” 

... 

NDS. “No era custum posar tovaies es dematí; posaves es plat. 

Això, sa mançanilla, dins un plat, i un altre plat per s'ensaïmada, 

i un altre pes quemuiar, que supòs que ja saps què era, i llavò un 

sotacopes que hi posaven es tassons o, si tenien custum de beure 

una copeta de vi o de moscatell, o de malvasia.” 

... 

NDS. “I jo me recorde, a jo encara de petit, llavò era custum, ara 

pentura no... Enconar, saps què és enconar?” 

... 

NDS. “Una altra cosa curiosa d'aquestes custums que dèiem 

s'altre dia de si deixar una cuera o tot això: sempre que hi 'via 

quemuiar, te posaven una cuera devora es quemuiar.” 

... 

NDS. “Sí, adient, és es qui no tenim custum de dir, no dic que 

estiga mal dit, supòs que estarà ben dit.” 

... 

NDS. “Avui en dia també n'hi ha colcun que n'ha après de dir-

ne, però no era custum, no en solien dir.” 

... 

CTD. “A ca nostra hi 'via sa custum, la senyoràvia sempre si hi 

'via un... que ara aquesta gent que se'n va per barriades, i 

s’arriben que no se coneixen, i llavò vivien pes barrio antic.” 
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... 

NDS. “Ja sé que és un tronc cumú, que tots surten des llatí, i que 

aquí varen venir es catalans!” 

... 

NDS. “Un mateix idioma, que va tenir un mateix tronc cumú 

que ha tengut dues branques, i una és sa modalitat catalana 

actual, i s'altra és sa modalitat mallorquina actual.” 

... 

NDS. “Noltros deim custums, no costums. És curiós perquè, en 

canvi, en lloc de dir cunii, també deim conii.” 

... 

AEL. “[...] conii i coxí. Però a moltes bandes deien cunii i cuxí.” 

... 

JGTT. “Es conii que també és que és com... no ho sé, és que el 

consideraven com una carnota.” 

... 

MMM. “Ara no sé; m'ha fuit es conii... Ah! Que vaig veure una 

revista que se deia Mediterránea.” 

... 

AVB. “Un plat que feien llavò; allà caçaven molt, i coniis, 

coniis amb ceba, coniis rostits, coniis amb suc de llanti.” 

... 

VRA. “Sa meva opinió és que es poble mallorquí, tuthom, 

parlava un llenguatge molt parescut.” 

 

 b- Fonètica dels llinatges dels nobles. 

 

Pel que fa als llinatges nobles, és important consignar que llur pronúncia és 

diferent segons la classe social de l’individu a què es refereixen. Suposam que això es 

deu a l’afany dels senyors de distingir-se de les altres classes socials. També és cert, de 

tota manera, que segueixen les normes fonètiques del mallorquí. Posem-ne alguns 

exemples: 
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-Dameto: sempre es pronuncia [da»mEto], perquè, de fet, no es dóna el cas de 

persones que tenguin aquest cognom i no siguin nobles. 

-Dezcallar: en diuen [k´l»la]. Per tant, en lloc de dir  “de Can Dezcallar”, 

diuen de “Can Catlar”.  

 

VRA. “Hi 'via també es cas des Catlars Archibarrena, que se va 

casar amb una “guipuzcoana”, i es Catlar Blanes, que parlaven 

es castellà perquè venien de Puerto Rico.” 

... 

VRA. “Es matrimoni amb forasteres,  a Can Catlar i a Can 

Cotoner, això hi ha influït molt. Perquè, clar! es fiis, a ca seva, 

sentien parlar sa mare, i un infant aprèn més de parlar de sa 

mare que de son pare.” 

 

-Miralles: passen a dir-se [mi»Raj´s]. 

 

NMC. “[...] i el bisbe, Miraies era, li va dir: ‘no, no, hi ha d'anar, 

perquè m'estim més que hi vaï una persona com vostè que 

segons qui’. I hi va anar, i va anar a desfer aquesta situació.” 

   

-Oleza: diuen [́ u9»l´z´].  

 

“- Oleza? 

NDS. Aulesa.” 

... 

“- Quin és el vostre llinatge? 

MO. Aulesa. 

- ¿I el seu nom? 

MO. Mariano, Mariano fins ara fa un parei de mesos, perquè 

colque aubercoc me posa Marià.”  

... 
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VRA. “Ara bé, també hi va haver gran part de sa noblesa que 

també varen ser, no partidaris d'en Felip d'això, sinó d'en Carles 

III, i prova d'això és que en Carles III va donar una sèrie de títols 

de noblesa a determinades famílies, com per exemple en va 

donar un a sa família Aulesa, que llavò en Felip II, en Felip V no 

va voler ratificar.” 

... 

RSJ. “Mariano Aulesa, aquest ha estat molts d'anys a fora, a 

Sud-Amèrica; ha estat molt de temps a Bones Aires.” 

 

-Pueyo: passa a pronunciar-se [»pojo]. 

 

JMRS. “Aquí, aquí mateix, a Can Poio.” 

... 

PMS. “Después tenia una altra tia que li diven Can Poio, una 

casa que hi ha entre la Rambla i...” 

... 

MMM. “[…] i don Toni, en Toni Poio, va morir, però antes de 

morir venia a ca meva i xerràvem molt.” 

 

-Rosselló: passa a [ros´»jo]. 

 

NDS. “Com a Rosselló no dèiem... dèiem Rosseó. És per sa 

fonètica, Rosseió. 

- Hi ha una i? 

NDS. Rosseeó. 

- Una e neutra.” 

 

-Villalonga passa a ser [vI¥´»RoNF´]. 

 

“- Com és aquesta duplicitat de formes en un mateix llinatge? 
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VRA. Per exemple, Villalonga i Villaronga és lo mateix. Ells, 

quan se firmen, firmen per exemple Fernando de Villalonga; 

emperò, quan parlen, diuen: ‘vaig a veure en Fernando 

Villaronga’, perquè es mallorquins tenim tendència a fer de sa l 

una r; per exemple taulell deim un taurell, un poliol li deim un 

poriol, comprens?” 

... 

VRA. “Hi ha es Villarongues nobles, que són: es Villarongues 

de Ca la Gran Cristiana; es Villarongues i Mir, es de Son Fortesa 

d'aquí; es Villarongues Aguirre, que else diven; i es 

Villarongues Escalada. Que aquests Villarongues Escalada, 

dóna sa casualidat que, des de que va entrar es lliberalisme, se 

varen tirar tant an es lliberalisme, que tota la vida han estat 

d'esquerres i republicans; d'esquerres i republicans! Sí, en Príam 

Villaronga que coneixes.”  

... 

NDS. “Perquè son pare era Truyols i Villaronga, i la senyora 

àvia seva, era Villaronga i Forteza o Zaforteza, perquè antes 

deien Forteza.” 

... 

FSMC. “Ah, jo me vaig casar amb en Toni Villaronga i 

Cotoner.”  

... 

RSJ. “Bono, perquè eren “rojos” diguem, o republicans o no sé 

què, com en Francisco Villaronga Escalada, en Darder, i tots 

aquests, pues perquè eren polítics actius, però aquests altres, 

ningú else va dir res.” 

... 

VRA. “Aquí, a Puigpunyent, tenim es cas de sa família 

nobilíssima des Villarongues i Mir, que se va fundar perquè un 

cavaller de Can Villaronga, que nomia Villaronga i Brondo, se 

va casar amb sa filla única, donya Onofra Mir, que era filla 

única de don Joan Mir, un mercader renomanadíssim des segle 

XVII.” 
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... 

MDTM. “Perquè ella és Aulesa i Villaronga, i mun pare, era 

Truyols i Villaronga. No és sa superiora, aquesta; però és sa que 

havia estat sa superiora antes.” 

 

-Zaforteza: al llenguatge oral pronuncien [for»t´z´]
73
. 

 

MTD. “S'única vegada que ho he vist fer a s'enrevés, va ser 

s'onclo Mateu Fortesa a Santa Tereseta: varen fer passar primer 

ses dones que es homos; és s'única vegada! A l'iglèsia, passaren 

primer ses dones que es homos. Ara passa tuthom plegat.” 

... 

NDS. “Hi ha es de Dameto, i hi ha es de Zaforteza, o de 

Forteza, que deien un temps.” 

 

-Zagranada: al llenguatge oral, pronunciat [gR´»naD´]. De Can 

Granada, normalment. 

 

2.2.2  Morfosintaxi. L’ús d’arcaismes. 

 

L’ús abundant d’arcaismes per part dels senyors mallorquins pot tenir diverses 

explicacions, no sempre antagòniques. D’una banda, pot ser una conseqüència lògica 

del tancament d’aquesta classe social. De l’altra, però, el manteniment d’aquestes 

formes pot venir donat per la voluntat  -conscient o inconscient- de diferenciar-se de la 

resta de la societat. A part d’això, els serveix per mostrar a tothom que són mallorquins 

antics -perquè així ho afirmen: diuen que llurs llinatges (o els de la majoria d’ells) 

provenen del temps de la Conquesta. D'altra banda, la conservació de formes antigues és 

per a ells, probablement, un element de resistència en un moment de decadència. Per 

últim, hom ha de tenir en compte que el contacte amb la pagesia afavoreix el 

manteniment de certes formes i expressions típicament mallorquines. Com ja hem 

esmentat altres vegades, és aquesta connexió amb la ruralia allò que els fa diferents de 

                                                           

73 P. de Montaner. “Ésser noble ...”. Op. cit. 
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la resta de classes socials ciutadanes. De fet, el model de llengua emprat per la pagesia i 

pels capellans és vist pels senyors com a correcte i ben digne, a diferència del dels 

mossons, que és rebutjat de manera dràstica. 

 

Un dels arcaismes més freqüents és l’ús de les formes del subjuntiu acabades en 

-a en lloc de les finalitzades en -i. Segons Pérez Saldanya
74

, l’ús de la marca -i en el 

subjuntiu, ha estat una innovació que ha tingut molta difusió en català i que avui dia té 

un caràcter estàndard. Explica que, a finals del s. XVIII, les etimologies en -a es 

mantenien amb vitalitat en els verbs que presentaven formes velaritzades o palatitzades 

en el present de subjuntiu. A més, esmenta que encara es podien sentir a principis del 

segle XX. 

 

Nosaltres, però, n’hem constatat l’ús en el llenguatge dels senyors de Mallorca 

d’avui, que defuig les innovacions. Així doncs, prefereixen l’ús de faça en lloc de faci i  

de vulga en lloc de vulgui. Aquesta és una de les marques distintives del sociolecte dels 

nobles i, per això, algun dels entrevistats ens relata que era corregit per no usar aquestes 

formes en -a. A més, totes aquestes són recollides al DCVB (faça, vulga, puga, sia...). 

Segurament continuen amb la flexió més antiga perquè la consideren més genuïna i 

correcta enfront de les noves formes en -i, que són vistes com un vulgarisme:  

 

NDS. “Jo m'agrada molt argumentar, i treure ses raons i mirar es 

caires d'una banda i de s'altra, i no ho he 'ribat a fer mai, i m'he 

quedat amb s'il·lusió! Ara ja som vei, ara ja no és fàcil que ho 

faça!” 

... 

NDS. “Fa molt bon seure un que no... jo, amb sa meva panxa, no 

dic que me faça molt bon seure, però així per persones... ara les 

agrada molt a ses al·lotes, o això!” 

... 

CTD. “Jo li dic: ‘defora i que ho faça’.” 

... 

                                                           

74 M. Pérez Saldanya. Del llatí al català. Morfosintaxi verbal històrica. València: Universitat de 
València, 1998. 
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NDS. “Bé, pot ésser que sí, jo crec que sí; pot ésser que 

n'agafassen més, perquè... lo mateix que ara modernament ha 

passat, diguent que s'estimava més que es seus fiis parlassen en 

castellà, perquè deien que tenien més ‘vantatges en lloc de parlar 

es mallorquí.” 

... 

NDS. “L'amo resava el rosari i tots es missatges a darrere, lo que 

a vegades rosaris un poc atropellats [riu]: no vol que diguessen 

totes ses avemaries perfectes; deien passar el rosari, passaven es 

rosari!”  

... 

NDS. “No varen venir es catalans! És com si diguesses que es 

castellà també d'en Gonzalo de Berceo o de no sé quin; també 

varen començar i llavò va seguir componguent-se fins arribar an 

es castellà actual.” 

... 

NDS. “Que tengui una mateixa gramàtica, i que admetem que 

tot és un mateix idioma, me pareix molt normal. Ara, que digues 

a través de set sigles aquella branca que era des mateix tronc, va 

prende cap aquí... És una llàstima que unes modalidats tan 

antigues, un se vulga menjar ses de s'altre!” 

... 

NDS. “No dic que estiga mal dit; supòs que estarà ben dit.” 

... 

MTD. “Jo sobretot, sa cuina, em sap molt de greu, que me faça 

una cosa que llavonses no siga
75
 menjador.” 

... 

 MDA. “A pesar de que s'any antes te diguessen tu, llavò te 

deien ja. [...]” 

... 

JDB. “Jo, esperant, después d'això, dic: ‘mem si jo trobàs colcú, 

gent que aquí, que ara, tengui dobbers, que vulga fer-se això’.” 

                                                           

75 Paradigma de la flexió antiga del verb esser (sia, siga). 
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... 

RSJ. “Va ser un homo que va ser de la Renaixença, que va ser 

rebut amb paumes d'or, encens i tot lo que vulga, a Barcelona.” 

... 

VRA. “A Mallorca, varen seguir parlant, vulga o no vulga en 

Josep Melià, varen seguir parlant es mallorquí!” 

... 

JDB. “Bastaria que an es al.lots else fessen, des castellà no, 

perquè El Quijote el llegeixen traduït an es català.” 

... 

VRA. “Si féssem plegats aquest camí, no dic ‘si fessim’; ‘si 

féssem’. I ho escric: no tan sols el parl, sinó que ho escric.” 

... 

NDS. “O sia, que ja se considerava, ja devien estar a dins sa 

deixona més representativa que diguéssem, des braç noble, 

quant els enviaren amb representació des braç de sa noblesa.” 

... 

IDS. “Però mu mare, al cel sia, que se morí quan jo tenia onze 

anys; sa mestra era castellana perquè havia anat a Cuba.” 

... 

VRA. “O sia, per això va quedar sa paraula mossó com a 

apariència d'una forma d'esser que no és sa seva pròpia.” 

... 

JGT. “Se deien mossons avon sia, quan ja havien olvidat de dir-

se mossons; ells s'ho feien dir, se feien dir mossons.” 

 

 a- Les fórmules de tractament 

 

L’ús dels tractaments per part dels senyors implica, com veurem tot seguit, una 

sèrie de significats que s’adeqüen al seu univers simbòlic particular, encara que molts 

d’aquests tractaments fossin coneguts i usats en les altres classes socials, sobretot en la 

pagesia. Per causa de la complexitat d’aquest tema, hem cregut oportú fer-ne una 

classificació, ja que la relació entre aquests tractaments aporta, per si mateixa, noves 
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idees. Hem de pensar que es tracta d’un món en perill d’extinció i que, probablement, 

totes aquestes fórmules de tractament aviat seran en desús.  

En el primer grup, hi hem ordenat els tractaments que es refereixen al grau de 

parentiu. Veurem com anomenen els senyors llurs familiars quan parlen davant terceres 

persones. En aquest grup, hi trobarem les fórmules següents: la fórmula de tractament 

antropònim + substantiu, la família, mon pare i ma mare, onclo, parentela, i, finalment, 

senyor avi i senyoràvia
76

. 

 

Antropònim + substantiu (per exemple, Pep germà o Pep cosí) 

 

MDA. “Sa teva teta". 

PDA. "No, sa meva teta no; sa d'en Pep, sa d'en Pep germà, que 

va morir a la guerra.” 

... 

NDS. “Ara te podria contar una anada amb galera des de Sineu a 

sa Calobra. Anàrem mun pare, sa tia Bel al cel sia, i es quatre 

germans nostros: ses dues germanes, en Biel germà i jo, i dos 

amics de Sineu, dos anys majors que jo, Un d'ells, per cert, 

també ja és mort; se va morir d'un càncer, el pobre, en Toni 

Castañer; s'altre, en Toni Sampol, era fii d'un cotxer vei que 

vàrem tenir, i érem molt amics.” 

... 

AEL. “I ho vaig veure ara, fa poc que ho vaig goitar des de can 

Fernando cosí, a baix, i vaig dir: ‘i aquí mos pareixia a noltros 

tan gran, tan gran’” 

... 

JMRS. “I es que no feien bonda, els enviaven a Inca, an es 

franciscans d'Inca; allò era... tots es que no feien bonda, anaven 

a Inca. 

 

AEL. "En Fernando germà hi va anar.” 

                                                           

76 Escrivim senyor avi  i senyoràvia, sense espai, perquè són formes prou gramaticalitzades. A més, es 
pronuncien [«s´¯oR»avi] i no [«s´¯o »avi], que seria com s’hauria de pronunciar si ho escrivíssim 
separat. 



73 

 

... 

JMRS. “Sí! He conegut sa dida de mun pare, he conegut... No, 

noltros no n'hem tenguda mai; en Toni germà i jo, no n'hem 

tenguda mai. Ara, sa de mun pare, sí! Va morir a la casa i tot. 

Era un personatge, sa dida.” 

... 

FSMC. “En Jeroni deia: 'no vull es fanal'; en Jeroni germà va 

morir a Pollença, a can Bosc, i li havien de dur es viàtic; i deia; 

‘però, mu mare, no vull que s'escolà dugui es fanal’.” 

... 

FSMC. “En Nicolau germà meu és casat a Ciutadella, amb na 

Noreta Vivó, que ara ja és morta. I tots no hi cabíem, a ca na 

Noreta, perquè hi havia sa novia i molts de família.” 

... 

IDS. “Allà tenien pasteretes d'aquestes, unes barquetes, una 

pintada de verd... Una vegada en vàrem llogar una en Biel 

germà; mun pare mos va donar una renyada...! Na Pepa cosina i 

jo no hi volguérem anar; mos passetjàrem per allà, i es altres 

més petits se n'hi anaren, i mun pare se va enterar; no sé com ho 

va sebre.” 

... 

PMS. “Na Pilar, na Pilar germana, hi venia molt, per aquí, per 

aquesta casa; m'entens?” 

... 

MTD. “Mos va deixar; hi vàrem anar na Pilar germana i jo, i 

era un jovenet que pintava unes flors i pintava un torero; això va 

ser tot, i me deixaren per inútil.” 

... 

MMM. “Va dir: ‘m'estim més que sigui sa fia que se casi amb so 

fii de l'amo que si se casàs amb so fii des qui l'ha comprada!’. És 

dir, que s'estimava més que na Pilar germana meva se casàs 

amb en Tasar que, a pesar de tot, era molt guapo, molt 

guapíssim; sa meva germana va triar. Diu: ‘molt millor’.” 

... 
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MDTM. “Sí, na Maria germana. Va estodiar, què són?... 

Filosofia i Lletres, me pareix que se diu.” 

... 

JGTT. “O sigui, de ca nostra, mun pare no sé a on devia ser, 

però un tio meu, en Pep criat, que encara és viu, en Pep Cirer, 

que és parent de sa de Sencelles, de sa beata aquesta de 

Sencelles; i ells dos duien poals des de ca nostra per apagar es 

foc de Sant Jaume.” 

 

Hem observat una manera especial de referir-se a les persones que els són 

properes, tant si són familiars com persones al seu servei. En segons quins casos, 

observam que l’antropònim precedeix el substantiu, mentre que en altres ocorre a la 

inversa. Expliquem-ho. En el cas de referir-se a la professió o ocupació d’una persona 

que està al seu servici, l’antropònim va davant: Pep cotxer. Per referir-se a familiars, 

veiem que segueixen amb el mateix procediment en gairebé tots els casos: Pep cosí, Pep 

germà. En el cas d’onclo, però, el substantiu precedeix l’antropònim. Podem observar 

també l’incís meu/meva que fan alguns dels entrevistats després d’anomenar un familiar 

amb aquesta fórmula d’antropònim + substantiu. Aquest fet podria ser degut a la 

consciència per part de l’entrevistat que aquesta no és una fórmula emprada per tothom, 

perquè és antiga i més pròpia de la seva classe social.  

 

El fet de col·locar el substantiu just després de l’antropònim i preferir la fórmula 

en Pep germà més que no pas en Pep, el meu germà accentua d’alguna manera el 

sentiment de pertanyença o propietat. És a dir, referma els lligams entre la persona que 

parla i la persona anomenada. És com si el fet de nombre Pep i ser germà de la persona 

que parla fos tot u. La persona anomenada no és un individu aïllat, sinó que el seu 

mateix nom especifica que és parent de la que l’anomena i, conseqüentment, membre de 

la mateixa família. És necessari parar atenció en aquesta fórmula de tractament, ja que 

contribueix a destacar el sentiment de pertanyença a un grup familiar i això és quelcom 

ben important dins una classe social tan hermètica i endogàmica. A tot això, cal afegir el 

fet que entre ells es tracten de tios i cosins, que especifica els graus reals de parentiu i 

delimita les relacions dins la mateixa classe social. El fet que emprin la mateixa fórmula 

per adreçar-se a familiars propers i a persones al seu servei (Pep cotxer, per exemple) 

denota que aquestes són considerades part de la família. D’altra banda, l’aparició d’un 
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substantiu que denota la relació que es té amb la persona a què hom es refereix també és 

una manera de diferenciar aquell individu d’un altre de la mateixa família amb el mateix 

nom, ja que, a Mallorca, encara és molt comú que diverses persones de la mateixa 

família nomin igual.   

 

Família [f´»mili] 

 

És ben interessant fixar-nos en la concepció que tenen els senyors de la família, 

perquè divergeix de la consideració que generalment en tenim. De tota manera, 

observem, en primer lloc, quines definicions ens en donen els principals diccionaris. Al 

DIEC apareix la família com el “conjunt de persones que viuen en una casa; 

ordinàriament, però, conjunt de persones unides per estret parentiu, especialment el 

pare, la mare i els fills.” D’una altra banda, el DCVB considera que és el “conjunt dels 

criats o servidors d’una casa. No pusquen pendre lo forment de sos moços o família, 

doc. a. 1433 (Miret Templers 459). Axò que noltros deym sa famili y ses señores cursis 

sa servitut, Roqueta, 22.” Pel que fa a l’etimologia del mot en qüestió, consultam el 

DECat i hi trobam la següent informació: “pres del llatí familia ‘conjunt dels criats i 

esclaus d’una persona’, ‘família’, derivat de famulus ‘servidor, criat’. 1a. documentació: 

1433, en el sentit llatí. En el qual el trobem usat encara pel B. De Maldà: «sent dia, 

aquest, propi d’expendir-se algunes limosnes als pobres, d’usar d’algunes generositats a 

la família, etc» (amb nota de Galí: «la família era el servei»; Col·l. B. V., 206; també 

208). Per al sentit de ‘conjunt de persones unides per parentiu’ no sé que aparegui fins a 

Jaume Roig [...].” 

 

MO. “Veu, per exemple, a ses cases de senyors, es personal de 

servici li deien sa família; tal vegada això li sigui nou. No deien 

mai ‘es criats’ o ‘ses criades’. Diu: ‘sa família dinarà sempre 

antes que noltros, perquè no paresca que menja des roïssos’. 

Amb s'obligació, com 'vien acabat de dinar, d'assistir en el reso 

del rosari.” 

... 

MO. “És una cosa curiosa; en contra de lo que ha escrit colcun 

d'aquests escriptors d'ara en contra des senyors: que es senyors 
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d'aquell temps eren senyors amb senyoriu. I amb un des detalls 

és aquest: sa família, que això ja no ho sap negú, que an es 

servici li diguessen sa família. Sa família havia de dinar antes 

des senyors, perquè no poguessen sospitar que dinaven des 

restos de lo que quedava des d'això. És un aspecte social, aquest, 

molt digne de notar-se; i llavò hi havia també aquella unió tan 

gran entre lo que dèiem sa família i es senyors, que generalment 

colcun que entrava per arruixar mosques. ¿Això no ho ha sentit 

a dir mai, vostè? An es menjadors, hi havia un arruixador penjat 

an es sòtil, en forma de balancí, i un al·lotet, a dins un quartet 

que hi havia devora es menjador, estirava sa corda per arruixar 

ses mosques es temps des dinar. I aquest al·lotet va cresquent, 

cresquent, cresquent, cresquent, i hi ha una al·loteta que estava 

formant part de sa família -avui li dirien una criada-, i se 

casaven, i vivien a sa família, vivia sa família, a sa casa des 

senyors. I mentres eren fadrins, ses dones estaven sempre an es 

pis des cap damunt, i es homos tenien es quartos a baix, an es 

entre-suelos. Era una costum de llavò.  

 

I hi ha una anècdota molt curiosa d'una família, i no diré es nom, 

que tenien devers setanta anys ell i ella; i varen dir an es 

senyors: ‘mos volem casar!’. I es senyor diu: ‘quin desbarat feis, 

en aquesta edat!’ Diu: ‘tenim es capritxo de casar-mos’. Diu: 

‘idò ‘nau a la Seu i vos casareu’. I bueno, abreviant, se casaren, i 

as cap de poc temps, no s'avengueren. Sempre s'havien avengut, 

i después de casats, ja no. I va dir an es senyor, amb tota sa 

innocència, diu: ‘ara mos volem descasar!’. Diu: ‘això és molt 

bo de fer!’; ‘¡Quina alegria mos dóna! ¿I què hem de fer?’ ‘‘Nau 

a la Seu!’ I anaren a la Seu, es senyor ja havia parlat amb un 

vicari d'allà. Diu: ‘venim per descasar-mos’.  ‘Molt bé, molt bé, 

veniu, 'genoieu-vos aquí, veis, dos reclinatoris...’  I comença un 

copet damunt es cap d'un, un copet damunt es cap de s'altre... ‘¿I 

això que ha de durar molt?’... Diu: ‘fins que un des dos se 

muira...’ Diu, ‘idò ho deixam estar, idò ho deixam estar’, i se'n 
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tornaren a viure... Això és una anècdota històrica que demostra 

sa senzillès de sa gent, i es modo de veure sa vida entre un jove, 

un adult i un ja d'edat madura. ¿No l'havia sentida contar mai an 

aquesta?” 

 

Sobretot a través del relat d’aquest entrevistat i com ja hem pogut anar 

constatant en fer una anàlisi de les entrevistes, veiem que, per a ells, la família 

simbolitza allò que la majoria de persones consideram com a tal i, a més, encara 

mantenen el significat primigeni de la paraula o, com a mínim, el coneixen, ja que, 

inevitablement, l’ús del terme criat s’ha expandit molt. De fet, ens dóna de parer que 

alguns dels informants parlen de criats i no de família, perquè ells mateixos són 

conscients de l’ús minoritari de família com a ‘conjunt d’esclaus i criats d’una persona’. 

Endemés, consideren que la forma criats és pròpia de la parla dels mossons. Quan ens 

parlen de criats, per tant, es fa palès que l’ús de la paraula família és a mig camí entre el 

sentit primigeni i el sentit més modern, de tal manera que són molts els que ens 

remarquen que aquests criats eren com de la família: participaven en tots els rituals 

familiars amb un estatus concret i, en molts de casos, vivien a la casa fins que morien. 

 

PMS “Perquè l'he tenguda... davant jo, primer mun pare, mu 

mare; però quan jo, después va quedar amb jo, 'via estat... fet de 

teta... i fins que se va morir, va estar fins que se va morir, an es 

vuitanta i pico d'anys. De manera que ha viscut més temps, quasi 

més temps que jo en aquesta casa.” 

... 

NDS. “Na Toreiona va venir de criada de ses ties; llavò va 

passar de mossa de cuina, i llavò hi va estar xixanta-dos anys 

aquí, i llavò va ser cuinera, què sé jo, trenta anys o trenta-cinc, 

no sé quants. Perquè això degué ser devers l'any [...]-” 

 

P. de Montaner
77
 ja ens parlà de la família com a servei domèstic nobiliari, i 

destacà la importància d’aquest col·lectiu per als senyors, ja que tenir criats era quasi tan 

important com tenir possessions: eren símbol de poder i riquesa. Apunta, a més, que 

                                                           

77 P. de Montaner. “Ésser noble...”. Op. cit.   
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eren molt nombrosos: el 1816, per a un total aproximat de cinc-cents membres de la 

noblesa, hi havia uns sis-cents criats. Conta com els servents de les distintes cases 

nobles rivalitzaven fins en la manera de vestir, sobretot a les festes, a les quals els 

senyors els feien participar. 

 

-“Es diferents menestrals tenien un lloc senyalat a s'escala! 

JMRS. Sí! I an es portal, es criats des senyor, com és natural. 

Quan se'n duien es mort [...].” 

 

Mon pare i ma mare  

Per començar, comentem la forma ma mare, pronunciada [»mumaR´]. 

Primerament, hem consultat el DCVB per aclarir el pas de l’adjectiu possessiu femení 

ma a la forma mu. Se’ns especifica que mu és una “forma dialectal usada en lloc de ma 

en l’ex-pressió mu mare. Etimologia: de ma, adjectiu possessiu femení, amb canvi de la 

a en u per analogia de la forma mun de mun pare (=mon pare).”  

 

FSMC. “No, jo tenia la senyoràvia, sa mare de mun pare era 

anglesa, i la senyoràvia va nèixer a París, perquè era filla 

d'ambaixadors; ella estava a s'ambaixada, i va nèixer a París, i 

varen nèixer sa tia Carme que era monja del Sagrat Cor,  i la 

senyoràvia meva, que nomia Fanny, [...] i llavò va nèixer mun 

pare.” 

... 

IDS. “[…] i jo mu mare, al cel sia, així com a tu te duien an es 

cine, mu mare al cel sia mos menava amb en Nicolau i jo a 

veure fer corda an es vall des corders.” 

... 

AVB. “[...] an es temps de mu mare i del senyor avi tot això, 

eren mallorquins, però llavò va coincidir s'època que vengué 

tota aquesta gent forastera a fer feina aquí [...]” 
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Pel que fa a la fórmula mon pare, la pronúncia també és la tradicional: [»muM 

paR´]. A tot això, cal afegir que els fills no tractaven els pares de vossa mercè, sinó 

que, generalment, els tractaven de tu.  

 

La importància de l’ús d’aquests tractaments (mon pare i ma mare)  rau en el fet 

que altres tractaments referits als progenitors (com, per exemple, papà, mamà o mumay) 

són considerats pels nostres entrevistats com a típics dels mossons. En canvi, aquests 

mon pare i ma mare són uns dels trets que els connecten amb la pagesia, col·lectiu que 

volen tenir com a proper. 

 

Onclo [»oNklo] 

Al DIEC apareix la forma oncle: “Germà del pare o de la mare.” Al DCVB se’ns 

remet també a l’entrada oncle i hi apareix la següent informació:  “Tractament que es 

dóna a certs parents per respecte. [...] A certs pobles de Mallorca es conserva la forma 

onclo aplicada al germà del pare o de la mare si és capellà o de família senyorial; si no 

és senyor o capellà, li donen el nom més vulgar de conco”. Per últim, consultam el 

DECat, que també remet a oncle: “‘Germà del pare o de la mare’, del llatí AVUN-

CULUS ‘germà de la mare’. 1a. Documentació: textos del s. XIII. [...] L’antiguitat de la 

variant onclo ens la certifiquen els exemples de la variant avonclo del s. XIV; en tot cas, 

un exemple d’onclo es troba en el ms. J de la Crònica de Desclot (NCl. III, 191, P. 173, 

r. 17), que és de la segona meitat s. XV. [...] A Mallorca onclo es diu de l’oncle que és 

capellà [...]”. 

 

VRA. “No saps es cas d'un onclo-avi de Can Morell, que va anar 

a casar un fii a Sevilla? És un cas molt curiós, perquè es una 

anècdota molt curiosa. Un onclo-avi meu, que era casat amb una 

germana de la senyoràvia, va casar un fii a Sevilla.”  

... 

JMRS. “Sí, aquest sí, en Grimalt aquell que xerrava per..., aquell 

que donava allò...; un dia va ficar la pota, pobre senyor. Diu: 

‘perquè tio’; i jo dic: ‘no, no és tio, és onclo o conco’, i va dir: 

‘tio’. Dic: ‘has ficat sa pota’.”  
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... 

JMRS. “[...] com també lo de tio, tio; no, això és onclo, es 

botifarres! i es pagesos, conco!; és més parescut; es tio no 

s'empleava mai, i en canvi, tia sí.”  

... 

PDA. “En canvi, jo te dic que a Can Catlar no, perquè es germà 

des meu senyor avi, s'onclo Jordi, també se va casar amb una 

Montis, que també parlava es castellà.” 

... 

JDB. “Lo normal era an es onclos i a... No, jo a mun pare i mu 

mare, noltros ja no else tractàvem; else tractàvem de tu, i 

después tant per sa part de mun pare com per sa part de mu 

mare, ja eren bilingües.” 

... 

NDS. “I hi 'via tres capellans: un canonge que nomia s'onclo 

Xim, un capellà que era s'onclo Francesc, que va morir un parei 

de mesos antes de jo nèixer, i don Joan Ferriol, que jo tampoc no 

l'he conegut.”  

... 

FSMC. “[…] i llavò ets altres moriren: sa tia Fanny, sa tia Maria 

i s'onclo Miquel; aquests moriren. Només eren ells tres.”  

... 

FVM.  “A s'onclo Felip,  germà de mu mare, sempre li vaig dir 

vossa mercè, i a s'onclo Francisco... Tots es germans de mu 

mare els hi vaig tractar; ara és quant he baratat fa relativament 

poc temps que a s'onclo Pep li dic tu, o a s'onclo Lluís.”  

 

Com veiem, doncs, usen la forma onclo, però per referir-se a les dones, els diuen 

tia. Endemés, els senyors, coneixen la forma conco, que és més usada a la pagesia. En 

alguns casos, també empren el tractament d’onclo-avi. 
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Parentela [p´R´n5»tEl´] 

El terme parentela apareix al DIEC com  el “conjunt dels parents d’algú” i 

coincideix amb allò que en diu el DCVB que, a més, inclou que és el “vincle familiar; 

relació de parent a parent” i que “existeix la pronúncia vulgar parentel·la a la part 

meridional del País Valencià i a les Balears”. Per últim, consultam el DECat, on 

Coromines explica que “com a nom col·lectiu i abstracte de la relació interfamiliar, han 

lluitat en català diversos concurrents, abans d’arribar a l'stàndard actual: parentiu 

‘vincle existent entre els parents’ i parentela ‘conjunt dels parents’. [...] Parentela 

hagué de tenir una arrencada més sàvia, car és manllevat del llatí PARENTELA (format 

com clientela, sequela, querela): ja se’n cita un cas de 1360 (InvLC), i l’usà 

repetidament Eiximenis, tant en el sentit modern (AlcM) com en el de ‘vincle, parentiu’ 

 

NDS. “Però vénc a dir que jo, amb sa meva dona, érem... lo que 

a Mallorca, aquí, en mallorquí, se deia la parentela, que eren 

tots es senyors, que més o menos de prop o d'enfora eren 

parents. Però a noltros ja mos ‘gafava de bastant enfora, perquè 

son pare era Truyols i Villaronga, i la senyoràvia seva era 

Villaronga i Forteza o Zaforteza, perquè antes deien Forteza, 

perquè aquests Forteza eren de Can Granada; devien ser cosins 

tercers, o una cosa així, de la senyoràvia meva. Son pare de les 

dues senyoràvies meves, que eren germanes, eren Rossinyol.” 

 

PDA. “En canvi, jo te dic que, a Can Catlar, no, perquè es germà 

des meu senyor avi, s'onclo Jordi, també se va casar amb una 

Montis, que també parlava es castellà. De modo que resulta que 

noltros, amb ses cosines segones, perquè no hem tengut cosins 

germans, com amb na Conxa Crespo, ses Colls i... sempre hem 

parlat amb elles es castellà, perquè elles, amb sa mare i son pare, 

ja també; tots parlaven es castellà, comprens? Ara, te n'anaves 

dins sa classe... diguem així… parentela [...].  

MDA. Sa noblesa. 



82 

 

PDA. Te parlaven molt poc es castellà; te parlaven tot es 

mallorquí. I quasi quasi, com aquell que diu, les costava molta 

de pena es parlar es castellà.” 

 

 Veiem, doncs, que aquest terme és usat per referir-se a la noblesa, al conjunt 

d’individus que formen part d’aquest estament. Això ens indica que, per a ells, té un 

sentit molt més ampli que el que ens donen els principals diccionaris; però també hem 

de tenir en compte que aquest grup social és fortament endogàmic i que tots estan 

emparentats entre ells. Així ens ho expliquen alguns dels entrevistats: “tots els botifarres 

estam emparentats”
78

; “quasi tots som parents, cosins”
79

; “inclús maldament no 'guessin 

tengut cap entronc, es tractaven d'oncle i de tia”
80
.  

 

Per això, podem dir que per a ells el concepte de parentela abasta un col·lectiu 

més gran de persones. Certament molts d’ells estan emparentats, emperò encara que la 

relació de parentiu sigui llunyana o inexistent, es tracten de parentela. Així, aquesta 

paraula és una de les que ajuden a tancar el cercle d’aquesta classe social i a conformar 

les distàncies que existeixen entre els seus membres, com també ho fa el mot família en 

el sentit que ells l’empren. Fixem-nos, per tant, que l’accepció que més s’acosta a la 

seva concepció és la de vincle familiar, recollida al DCVB. 

 

Senyor avi/ senyora àvia [s´¯oR»avi] [s´¯oR»avi´] 

Les formes senyor avi i senyoràvia són atribuïdes popularment a la noblesa. Al 

DIEC no hi ha cap referència a aquestes formes tradicionals. Alcover, per un altre 

costat, sí que les inclou al Diccionari. Si consultam l’entrada avi/ia, hi trobam el 

següent: “els pares del pare o de la mare. ‘Mon aui, qui era rey de una gran terra’. [...] A 

certes regions se va perdent l’ús de avi i àvia, substituït per padrí, padrina, babi, baba i 

altres sinònims creats per una tendència al refinament. A Mallorca ja ha desaparegut el 

mot avi del llenguatge vulgar: tothom diu padrí i padrina, fora de les famílies senyorials 

que conserven les fórmules de respecte: el senyor avi, la senyora àvia.” Finalment, 

respecte de l’origen dels mots avi i àvia, consultam el DECat, que ens aporta la 

                                                           

78 Entrevista a JMRS. 
79 Entrevista a PMS. 
80 Entrevista a VRA. 
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informació que segueix: “provinents del ll. AVIA, femení de AVUS, del mateix 

significat; el masculí avi no prové de l’AVUS del llatí clàssic, però degué ser un ÁVIU, 

creació lògica del llenguatge de la baixa època, deguda als infants, que coneixen millor i 

anomenen abans l’àvia que l’avi, i que regularitzaren en llur parlar simplificat la 

complicació morfològica que creava aquesta formació excepcional de femení. 1a. doc: 

s. XIII; 1180 (veg. Infra, s. v. besavi). Tant el masculí com el femení es troben ja en els 

Costums de Tortosa d’aquest segle <<tots los altres tutors, exceptuats pare o avi>> (ed. 

Oliver, p. 53) [...]”. Tot i que les formes senyor avi i senyoràvia no apareixen a l’entrada 

avi / àvia del DECat, Coromines les esmenta a l’entrada del mot senyor.  

 

PDA. “Ah, estupendos! Perquè sa meua senyoràvia, sa meua 

senyoràvia era Tacón i Hughes; era fia des duc de sa Unió de 

Cuba, i sa mare, era inglesa.” 

... 

JDB. “Después, germans del senyor avi; el senyor avi volia ser 

marino de guerra, però no li varen deixar, perquè, com que era 

es major, ho va ser es seu germà Perico.” 

... 

NDS. “No, mun pare, no; el meu senyor avi era llicenciat en 

Dret, però no va exercir.” 

... 

AEL. “[...] Sempre! An es carrer de Miramar, i después vàrem... 

perquè vivíem a cal senyor avi, es comte d'Espanya. I era una 

casa del senyor avi, i an es carrer Miramar. Llavonses, quan va 

morir el senyor avi, vàrem comprar una casa a Can 

Formiguera.” 

...  

FSMC. “I vaig nèixer es gener, llavò em batiaren l'endemà, 

perquè era Sant Francisco de Sales. I llavò varen ser es meus 

padrins el senyor avi Baltasar i la senyoràvia Bàrbara, que era sa 

marquesa de La Serna. Mun pare nomia Fausto Morell i Tacón, i 

mu mare, Pilar Cotoner i Verí.” 

... 
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RSJ. “I es d'Inglaterra també, que vivia aquí davant; a ca la 

meva senyoràvia, hi 'via es Consulat inglès.” 

... 

PMS. “Perquè, com que aquí no hi vivíem noltros tot sols; aquí 

hi 'via la senyoràvia, que jo hagui vist. Perquè el senyor avi meu 

se va morir un poc después d'haver nascut jo, ella va quedar 

viuda, i aquí hi 'via la senyoràvia amb tres fies fadrines, tres ties 

meves, una cunyada seva. Ja són tres... cinc, ja són cinc. Ara 

parlam de... en fin, de sa família; después mun pare i mu mare: 

set, deu fiis: desset. Después anem an es servici.” 

... 

VRA. “No saps es cas d'un onclo-avi de Can Morell, que va anar 

a casar un fii a Sevilla? És un cas molt curiós, perquè es una 

anècdota molt curiosa. Un onclo-avi meu, que era casat amb una 

germana de la senyoràvia, va casar un fii a Sevilla. I aquest 

senyor era d'una família de ses principals de sa noblesa, de Can 

Morell. I quan va anar a Sevilla, se va fer passar per mut es dos 

o tres dies que va estar a Sevilla, com tal de no haver de parlar 

castellà; mira si tenia afició an es mallorquí!” 

... 

MTD. “No, a Magaluf no hi anàvem; llavonses ja no ho teníem. 

Era del senyor avi, però no hi anàvem; anàvem a Santa Ponça. 

Llavonses, quan morí es meu senyor avi, varen tenir una 

possessió cada fii. N’hi ‘via que, entre es tres, tenien dues 

possessions; i n’hi va haver que s’ho quedaren i altres ho varen 

vendre.”  

... 

JZC “[…] i después de dinar, hi 'via el senyor avi, la senyoràvia 

que presidien sa taula, i es temps des dinar compostura màxima; 

això sí, xerràvem, però això de pegar crits...” 

... 

JGTT. “Es meu senyor avi, que no anava de bromes, quan va 

veure sa cosa bruta, va agafar tots es que estaven sans i else se'n 

va dur a Canet, i va dir: ‘aquí que no vengui nigú, ni fiis, ni...’I 
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va ser tancar sa frontera; lo que dic jo: va tancar i no va voler 

nigú.” 

... 

MMM. “No va anar mai a escola; va anar amb una mestra que li 

va posar la senyoràvia, perquè s’estimaven tant sa mare i sa fia, 

que no se podien deixar; ses altres li prenien de mal, que sempre 

estàs... S'aveciada, s'aveciada, mu mare era s'aveciada de tots, i 

és vera, que la volien a cada moment a ca nostra.” 

... 

MO. “I ‘plegau mans’ vol dir ‘besau ses mans al senyor avi i a la 

senyoràvia’. I el senyor avi, que es passà sa vida dins s’arxiu 

quasi quasi, quan l’anàvem a saludar, l’anàvem a saludar i mos 

donava una pastilleta de xocolate des tamany d’una pesseta; i 

mos deien: ‘vés a cercar es bon dia tenga’, i en això noltros li 

dèiem es bon dia tenga, (riu).” 

... 

AVB. “Estava molt bé, però llavonses la senyoràvia se morí, es 

fiis tots ja eren casats, i varen pensar... i va estar devers dos anys 

o tres, buida; amb un jardí abaix, amb dues palmeres que hi 

‘via.” 

... 

JGT. “Berenaven cada un pes seu vent, en no esser a Ca la 

Torre, que a Son Vida posaven damunt una taula ensaïmades 

fins que n’hi havia, i a lo bèstia. Perquè això és important: sa 

meva senyoràvia era germana de sa senyoràvia de Ca la Torre, 

germanes. Una era refinada i s’altra era comuna, sa de Ca la 

Torre: trossots de sobrassada així, tassonots, etc.; s’altra, no. I li 

deia: ‘però tu antes no ho eres, així’”. 

... 

MDTM. “[…] i el senyor avi, son pare de mun pare, hi anava 

molt, i estava molt interessat amb això; bé, i amb una paraula, 

estava en èxtasis i [...].” 
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Sembla, doncs, que les formes avi i àvia són anteriors a les usades popularment 

en l’actualitat, padrí i padrina. Segons l’Alcover-Moll, el padrí o padrina és la 

“persona que presenta un infant a les fonts baptismals i que adquireix l’obligació moral 

de protegir aquell infant i fer-li de pare o de mare si arriba a quedar orfe”. També 

al·ludeix al sentit de padrí o padrina com avi i àvia, però en tractar etimològicament la 

paraula padrí, explica que “el significat de avi és degut al costum d’esser els avis els 

padrins dels primers infants d’una família”. Per tant, la substitució de les formes 

tradicionals avi / àvia per padrí / padrina que s’ha produït a Mallorca té aquesta 

justificació esmentada al DCVB. Així, doncs, avui dia, només els senyors conserven les 

paraules avi i àvia en les formes senyor avi, senyoràvia i en d’altres com onclo-avi, 

totes pròpies de la parla dels nobles. Pere de Montaner
81

 apunta que els senyors no diuen 

mai avi ni padrí, perquè són formes usades pels pagesos.  

 

Amb aquestes formes de senyor avi i senyoràvia, acabam les fórmules de 

tractament que havíem agrupat en el primer conjunt. En el segon grup, hi hem inclòs els 

tractaments usats quan hom s’adreça als senyors, tant si s’és del mateix estament com 

d’una altra classe social. A més a més, hem volgut esmentar totes les fórmules 

emprades, encara que no siguin del tot acceptades pels mateixos senyors: dona, l’ús 

d’ell i ella, vossa mercè/vostra mercè, vós i vostè. 

 

Dona [»dçn´] 

El DIEC no recull aquesta paraula com una fórmula de tractament. Al DCVB, en 

canvi, sí que trobam aquesta accepció: “ant. Senyora [...] a) Precedit l’article i usat com 

a tractament honorífic, precedint a un nom propi o comú de persona femenina […] b) 

Sense article, usat com a tractament honorífic davant un nom propi de persona femenina 

[…].” El DECat ens dóna l’etimologia d’aquest mot i també n’anota l’ús com a fórmula 

de tractament: “del llatí vulgar DOMNA, forma concreta del clàssic DOMINA 

‘mestressa, senyora’ femení de dominus ‘amo, senyor’; en els primers temps de la 

llengua, mantenint-se amb el seu valor llatí, es deia FEMBRA, com a mera designació 

femenina de l’espècie humana, i s’usava dona com a parella femenina de la idea de 

‘amo’, i també amb el valor respectuós o galant de ‘senyora, dama’; però, a força de ser 

usat generosament per parlar amb consideració o galanteria, caient fembra més i més en 

                                                           

81 P. de Montaner. “Ésser noble...”. Op. cit.  
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descrèdit, es generalitzà, des dels últims temps medievals l’ús de dona com a simple 

mot contrastant amb home. 1a. Documentació: dona ‘senyora, mestressa’ s. XII; [...] i 

que a Mallorca encara forma part del llenguatge col·loquial «Dona Concepció m’ha dat 

/ una bona sobressada», PdAPenya (IdOr. I, 38).” 

 

FSMC. “Llavò teníem una altra mestra, que era dona Magdalena 

Sacanell, que era neboda des Sacanells; i llavonses teníem 

professores aquí, de francès." 

... 

“- Dona o donya? 

VRA. Dona, dona, dona, sempre dona.” 

... 

JGT. “Ara vaig a dir-li una altra cosa: sa paraula ‘don’, que aquí 

ja s'emplea, és foraster. A sa Crònica d'en Jaume I, si l'enteneu, 

voreu que, an es aragonesos, els hi diuen ‘don’ i an es 

aragonesos els hi diuen ‘en’; i és un tractament que el poren 

donar an el rei, i el poren donar a qualsevol. 

- I a sa dona, li diu dona o madona? 

JGT. Dona! O madona, que és més senyor. O ‘dom bei’ en 

occità, ‘dom bei’. Dona vol dir ‘Nostra Dona Santa Maria’. 

Xerrant en català, no s'ha de dir Verge Maria, no; per què? És sa 

Mare de Déu; deixau fer si és Verge! És Mare de Déu, lo 

important, no esser Verge. I aquí li deim ‘Nostra Dona Santa 

Maria’, i madona és: ‘senyora meva’.” 

... 

MDTM. “De dona Antònia Coll, aquesta que li dic, era, i llavò 

ho va esser, era des meu germà Fernando, i hi anàvem noltros, 

però era des meu germà.” 

 

Aquesta fórmula de tractament, com veiem, té un ús totalment normalitzat dins 

el grup social dels senyors, encara que no surti recollida al DIEC. De tota manera, 
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Jaume Corbera
82
 esmenta el terme dona com a alternativa al castellanisme donya i J. 

Vidal Alcover
83
 diu que el tractament dona pertany al parlar senyor, mentre que donya 

és una forma mossona. Ho explica a partir del canvi de títol de L’hereva de donya 

Obdúlia (juliol de 1964), de Llorenç Villalonga, que a la segona edició (abril de 1979), 

passa a dir-se L’hereva de dona Obdúlia. Villalonga, segons Vidal Alcover, sempre 

s’inclinarà per la forma pròpia del parlar senyor. 

 

Ell/ella [»e¥] / [»e¥´] 

Ni el DIEC ni el DECat recullen l’accepció d’ell/ella com a fórmula de 

tractament. Sí que la trobam al DCVB, en què s’explica que “molt vulgarment, entre 

persones incultes, es diu ell en el sentit de ‘vostè’, dirigint-se a persona de categoria 

social superior (Berga, Conca del Llobregat, Cardona, Solsona, Ponts, Camp de 

Tarragona, Riba-Roja, Mallorca, Eivissa) ‘Estàs bo?- Sí, senyor; i ell?’ ‘Farem lo que 

ell di-gui’ (=lo que vostè digui).” 

 

VRA. “Es tractament ell i ella, aquest sí que era exclusiu, així 

com ‘vossa mercè’, des senyors. ‘Vossa mercè’ era es 

tractament que donaven es fiis an es pares, i an es avis, i es joves 

an es oncles, i a ses ties, i a tot això d'aquí. I no en parlem, es 

servici: criats i amos de possessió, tot això els hi deien ‘vossa 

mercè’. Ara, es fiis, de vegades, davant gent, si hi ‘via gent que 

era d'un altre estament, per així dir-ho, que estan empegueïts 

d'usar un tractament tan pompós com és es de ‘vossa mercè’, 

usaven molt es tractament de ell i de ella. O sigui deien: ‘ella, 

ella no té raó amb això que diu’, o ‘ell, ell que vendrà a caçar 

demà amb jo?’.”
84
 

... 

VRA. “Potser que tengui raó en Jaume que antigament fos 

general de tot es poble. Ja he dit jo an es començament, que fins 

a mitjans sigle passat (mitjans del segle XIX), sa meva opinió és 

                                                           

82 J. Corbera Pou. Parlar bé: orientacions per a l’ús correcte de la llengua catalana, amb referències 
especials a les Illes Balears. Barcelona: Ed. Oikos-Tau, 1996 
83 J. Vidal i Alcover. Classes socials... Op. cit.  
84 Fins no fa ni tan sols cinquanta anys, aquesta expressió també era utilitzada per la pagesia. 
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que es poble mallorquí, tuthom, parlava un llenguatge molt 

parescut; que sa distinció va venir a partir de llavonses; quan sa 

noblesa se va tancar, va conservar s'arcaisme, i en canvi, sa resta 

des poble, se va anar obrint a ses noves formes de parlar.” 

... 

JGT. “Ells li deien ell i ella.  

- Ell i ella, an es avis? 

JGT. Sí, sí. Encara me'n record. En 'ver dinat, a seure una 

estona, ella, ella; ella nomia Maria Antònia, i ell nomia Xim. Si 

ell, per lo senyal de la Santa Creu, [...] tot això, m'ha quedat ben 

gravat això.” 

... 

JGT. “A ell, al senyor avi, sí que era molt..., no me'n record mai 

que m'hagui pegat una castanya. I ell també, però no, no mos 

tenien ses mares.” 

 

Com comprovam a partir dels testimonis orals, els senyors empren el pronom 

personal fort de 3a persona del singular per adreçar-se directament al seu interlocutor o 

interlocutora. Segons ells, usaven aquesta forma per respecte i a fi de no repetir vossa 

mercè, sobretot en el cas que la persona a qui parlaven no fos excessivament major, com 

en situacions de gendre a sogra, de nebot a tia, de les filles a sa mare... Aleshores, 

deixant de banda l'epítet inculte que trobam al DCVB, podem concloure que allò que 

pretenen és evitar la forma vostè, que entre aquesta classe social té poc predicament, ja 

que la consideren una forma mossona, vulgar. Notam com l’ús d’ell i ella també serveix 

per no haver de repetir el nom de les persones i la forma vossa mercè.85  

 

Per acabar, cal anotar que aquest tractament també el trobam en italià, en què 

s’empra la forma lei
86

, pronom personal complement de 3a persona singular. Aquest és 

més usat que la forma ella, pronom personal subjecte de 3a presona singular, avui 

                                                           

85 Paula Ramis d’Ayreflor i López-Pinto, germana de VRA, ens explica que sempre usa aquest tractament 
ell/ella per evitar l’ús de vossa mercè i de vostè, ja que, segons les senyores, “es vostè tira cosses”.  
D’altra banda, segons ella, el servici sempre usa vossa mercè.  
86  L. Ambruzzi. Nuovo dizionario Spagnolo-Italiano, Italiano-Spagnolo. Torino: Ed. G.B. Paravia & C., 
1967. vol. II. p. 703. 
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gairebé residual. Hom utilitza lei (que pot significar ella o vostè) com una forma de 

respecte per adreçar-se directament a algú, tant si és home com si és dona. 

 

 

Vós [»vos] 

L’ús del vós en lloc de la forma vostè és quelcom normal en la parla dels 

senyors. Vegem què en diuen els principals diccionaris. El DIEC recull que la forma vós 

és  “pronom personal de segona persona, fórmula de tractament emprada en adreçar-se a 

algú que hom no tracta de tu o de vostè; quan és subjecte, exigeix el verb en segona 

persona del plural”. Segons el DCVB, “s’usa aplicat a una sola persona a la qual no es 

dóna el tractament de tu ni el de vostè”. Inclou, a més, un refrany prou il·lustratiu: 

“‘Casa’t, i et diran vós’: es diu per indicar irònicament que en casar-se s’adquireix una 

certa categoria... Però també es troben molts d’inconvenients; la frase es funda en el fet 

que a Mallorca era usual tractar de tu els fadrins i de vós els casats”. Per últim, 

consultam el DECat, que ens en dóna la informació etimològica: “Pron., del llatí VOS 

‘vosaltres’. 1a. doc.: orígens. El llatí VOS era únicament pronom plural de 2a. Persona, 

o sigui el corresponent a la 5a. persona del verb, valor que ha conservat en portuguès, 

francès, italià i altres llengües romàniques (incloent-hi part de la llengua d’oc). També 

tingué aquest valor inicialment en català, castellà i occità, on avui aquest valor ha estat 

reemplaçat per la combinació vosaltres=vos+altres. [...] I també va existir això en 

català arcaic: no és un llatinisme, com diu Alcover Moll, que Jesús diu als apòstols «a 

mi no haurets tostemps ab vós» en l’Evangeli de Palau, segle XIII. [...] En català, com 

en castellà i en la major part de l’occità modern aquestes combinacions vosaltres, 

nosaltres, aviat es generalitzaren; i vós quedà afectat a l’ús respectuós envers una sola 

persona. [...] Avui vós és pronom de 2a persona singular, en concurrència amb tu i amb 

vostè: més respectuós que aquell i menys cerimoniós que vostè.” 

 

JZC. “Com jo he sentit a la pagesia, que an es majors se’lse 

tractava de vós; i se deia: ‘casau-vós i vos diran vós’. Jo he vist a 

la pagesia com un germà petit tractava a un germà seu o 

germana major de vós; per què? Perquè era es padrí de fonts o sa 

pradina de fonts. Es germans petits, quan tenien un germà seu, 

an es germans else tutetjaven, però si un des germans o 
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germanes era padrí o padrina de fonts, else deien vós, en senyal 

de respecte cap an es padrí de fonts. És a dir, sa Mallorca antiga, 

sa Mallorca veia, era summament respectuosa a dins totes ses 

castes socials.” 

... 

AVB. “[...] Diu: ‘perquè va trobar una cadeneta d'or fa dos anys 

i no l'han reclamada, perquè la tengui’.  Diu: ‘i vós, que fa molt 

de temps que estau aquí?’ ‘Jo, una cinquantena d'anys’. Ell no 

em va dir: ‘fa molt; devíeu esser molt nina quan venguéreu’. I jo 

no li vaig dir res; ben bé. ‘Bon dia tenga’, ‘‘Diós, que vós 

vàgiga bé’. Jo, així de vegades, m'han dit vós, però m'és ben 

igual, m'és ben igual.”  

 

Com es fa palès a les entrevistes, els senyors consideren de més categoria  i de 

més respecte la forma vós que la forma vostè, cosa que no apareix als diccionaris que 

hem consultat. Per als nobles, la forma vostè és típicament mossona, i, per tant, 

rebutjable. En canvi, la forma vós és la usada per la pagesia, per la qual cosa és 

preferible. El professor Grimalt87 proposa la recuperació del tractament de vós. Apunta 

que, quan hom s’adreça a Déu, a la Mare de Déu o als Sants, s’usa la forma vós (per 

exemple, a la Sal-ve, diem: “a vós cridam [...]”). 

 

Vossa mercè / vostra mercè [»vçs´ m´r»s´] [»vçstR´ m´r»s´]  

Al DIEC, a l’entrada del mot mercè, s’esmenta la fórmula vostra mercè (o la 

mercè vostra), com un “títol de cortesia”. Per una altra banda, acudim al DCVB i 

consultam l’entrada del mot vossa: “forma femenina de l’adjectiu possessiu femení 

vostra, que s’usa només acompanyada de mots de tractament cerimoniós com mercè, 

excel·lència, il·lustríssima (vossa mercè, vossa excel·lència, vossa Il·lustríssima, vossa 

Reial Majestat).” Citam, d’aquest matex diccionari, una de les acepcions del mot mercè: 

“títol de tractament honorífic, aplicat a persones de molta distinció, i en ús encara a 

Mallorca en el llenguatge dels sirvents de casa noble: Vossa Mercè, Sa Mercè, etc. ‘A 

vosses mercès presentam’ doc. A. 1618 (Col. Bof. VIII, 534. ‘Hi com està sa senyoria?- 

Y sa mercè?’, Somni J. Joan 239.” També Coromines, al DECat, fa referència a 
                                                           

87 Parlant en plata. Programa de TV2 de dia 25/05/06 a les 14:30. 
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aquestes fórmules de tractament:  “en el vell ús mallorquí es mantenia vossa-mercè: 

«Gràcies, D. Cosme, mil gràcies. Vossamercè em fa favor»; «Amb un bon vossa-mercè/ 

que digues a tota dama/ cobraràs tot-d’una fama/---», PdAPenya (IdOr I, 8; Po.Pop., 

31). Havia tingut ús en terra més vasta: «Lo mestre racional és vossa mercè, emperò 

com estiga dit offici---» escrivia el ross. Andreu Bosc (S. XVI, Títols d’honor, 576).” 

 

“- O sigui que, quan a vostè la posaven de llarg, ja li 

començaven a dir vossa mercè? 

MDA. Es tractament, te donaven es tractament, si era vossa 

mercè o si era vostè; però llavò ja te donaven es tractament, a 

pesar de que s'any antes te diguessen tu, llavò te deien ja [...]”  

... 

“- I tots aquests tractaments que se deien dins aquesta classe 

social, tenien una manera peculiar de parlar? 

JZC. Bono, es tractaments se donaven; ses persones de respecte, 

se’lse deia vossa mercè. 

- Vostè ho ha sentit encara? 

JZC. Ja ho crec. Ho he sentit i ho he dit an es meus majors; a 

mun pare i mu mare jo els he tutejat, però an es meus senyors 

avis, else deia vossa mercè; als meus onclos else deia vossa 

mercè.”  

... 

NMC. “Tothom, vamos, an es senyors, else deien vossa mercè; 

no else deien vostè. Era ofensiu quasi quasi, però això són coses 

molt llunyanes; però hi era, han passat, però hi eren... Sí, sí que 

hi eren, ja ho crec que hi eren, bon Jesús! 

- I vostès deien vossa mercè? 

NMC. A mun pare i mu mare, ja ho crec!  

- I es pagesos deien vossa o vostra? 

NMC. Si xerraven bé, deien vossa mercè, si xerraven bé. Lo que 

passa és que diven vostra mercè, a vegades, per xerrar 

malament, però perquè ho saben.” 

... 
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NDS. “És lo mateix que lo des vossa mercè; també ja ha passat 

en desús, no ho diu ningú. Ara ja te crida, ja te xoca que una 

persona t'ho diga, i a jo m'ho 'vien dit tota la vida, tota la vida 

fins fa... Jo tenc xixanta-sis anys; fins fa quinze o setze anys, o 

devuit o vint o això, tots es criats, i tothom t'ho deia, i tots es 

amos i es pagesos. Ara, ahir mateix encara, despusahir, encara 

vaig anar a un dinar a Sineu i encara n'hi va haver un que me va 

dir vostra mercè. I vaig pensar, aquest encara m'ho ha dit! 

Emperò...  

- Què va dir vossa o vostra? 

NDS. Se diven ses dues formes. Es pagesos, generalment, n’hi 

ha més que diven... si han estat molt a dins la casa, criats o això, 

deien més vossa mercè; es que eren més pagesos, conradors, 

deien més vostra. Diguem es que eren més pagesos, menos... 

Ara, si és un que estava avesat a habitar sempre amb sos 

senyors, deia vossa mercè; si era un pagès conrador així, és més 

aferrat a dir vostra que vossa mercè.” 

... 

“-Quin tractament feia al seu pare? 

FSMC. Noltros sempre li vàrem dir tu. I an es avis li dèiem 

vossa mercè. A noltros, mos ho deien es homos vells, ja ho crec: 

es de Son Verí i es des Caülls, i es de Pollença; tots. Ara, ses 

monges caputxines encara ho diuen, i es picapedrer que se va 

morir, aquell Toni Llabrés, que eren es picapedrers d’aquí, un 

era “aparejador” i s’altre era es mestre d’obres; idò aquell encara 

mos deia vossa mercè sempre.  Però això ja no s’usa. S’ha usat 

fins ara.”  

... 

MO. “Quan parlàvem, en lloc de dir vostè, dèiem vossa mercè. I 

ell, es pares an es fiis, no else tractaven de vossa mercè; else 

tractaven de tu, com és natural. Però es fii, a son pare, el tractava 

de vossa mercè.  

- ¿A vostè, li han dit? 
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MO. Sempre! Fins que me'n vaig anar a Argentina. Llavò, com 

vaig tornar, vaig veure que ja havien canviat es patrons. Sí, es 

garriguers i es missatges, tots: vossa mercè; era es tracto. I quan 

s'escrivia, també s'escrivia abreviat VM (Ve Eme): “vuesa 

merced”.” 

... 

JGTT. “Mun pare i... o sigui, mun pare tractaven an els seus 

pares de vossa mercè; noltros vàrem teiar. O sigui noltros, a mun 

pare, ja li dèiem tu; evitàvem dir-los tu, però vamos, i ells a 

noltros, o sigui... Però noltros, an es senyoravis, també vossa 

mercè. I es criats mos seguiren diguent vossa mercè a noltros.  

Jo me va passar un cas a dins es Banc Atlàntic, que jo que no 

m’agrada aquesta cosa de distingir-me des altres. A dins es Banc 

Atlàntic, hi 'via per ventura catorze o quinze persones, i no és 

molt gran allò! I aquest criat, que era de ca nostra, que encara és 

viu, me va trobar dins es Banc Atlàntic i és sord; i se pensava 

que jo també ho era, i me va tractar de vossa mercè, i se'n varen 

girar cinc o sis, com que dir: ‘i què ha estat, què ha passat?’ I jo 

no sabia a on m'havia de posar (riu). I encara hi ha gent que li 

'grada que els ho diguin, això. No, a jo no m'agrada gens. Jo 

m'estim més que me diguin tu, i s'ha acabat sa història. Ademés, 

noltros, an el senyor avi i la senyoràvia, ja ho evitàvem. O sigui, 

hi 'via un... i es fiis, o sigui mun pare i es seus germans, és dir-li 

vossa mercè; ja comprenien que era una gent més culta, més, 

més, més avançada, més lliberal, que molts d'altres, que eren 

més... I evitaven es dir-li vossa mercè; si, per exemple, el senyor 

avi diu: ‘però per a qui és això?’, en lloc de dir-li: ‘per vossa 

mercè’ [...]”  

... 

“- Veiem, i això de vossa mercè? 

CTD. Jo no sé què és això, però són coses que se deien. 

- Se deien, d'acord, però ho has sentit dir? 

MTD. Sí, a la senyoràvia meva li deien sempre. 

CTD. Però noltros ja no ho dèiem. 
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MTD. Noltros ja li diguérem... sempre li diguérem tu, a la 

senyoràvia. 

- Tu? 

MTD. Sí, noltros, sí. 

- I a ella li deien vossa mercè? 

MTD. Sí, es servici, sí. 

- I a son pare també li deien? 

MTD. Jo no ho sé, ja. 

CTD. Per mi no, a mun pare.”  

... 

“- I aquesta forma de senyor avi, l'heu usada? 

FVM
88
. Sí, sí. 

- Voltros? 

FVM. Tots. Sí, sí. 

- Tu també? 

AVB. Sí, sí. 

- Quants d'anys tens? 

AVB. En tenc quaranta-nou. 

- Quaranta-nou? I tu has usat es tractament de senyor avi? 

FVM. I vossa mercè. 

AVB. I vossa mercè també. 

- I vossa mercè, per exemple, qui l'ha usat? 

AMV. Bueno, jo l'he usat amb sa meva senyoràvia. I ho he 

usat... 

AVB. Amb tots es veis, que són més joves que jo també. 

AMV. I tu més temps que jo. Jo els he tractats més  de tu. 

AVB. A noltros no mos varen tractar mai de tu. 

FVM.  A s'onclo Felip,  germà de mu mare, sempre li vaig dir 

vossa mercè, i a s'onclo Francisco... tots es germans de mumare 

els hi vaig tractar; ara és quant he baratat; fa relativament poc 

temps que, a s'onclo Pep li dic tu, o a s'onclo Lluís.  

- Quin temps fa més o manco? 
                                                           

88 Felip Villalonga i Morell, fill d’Antònia Morell i Villalonga (AMV), que va assistir a les entrevistes 
realitzades a la seva mare i a la seva tia, Antònia Villalonga Blanes (AVB). 
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FVM. Deu fer uns sis anys, o això. An es tios, eh! Per ventura hi 

ha colque senyora que encara que...; de fet, sa darrera va ser sa 

mare de... que és sa darrera que jo l'he tractada de vossa mercè, 

sa tia Dolores. 

AVB. En Felip germà mai va consentir que li diguessin, perquè 

en Mariano de s'onclo Pep, li va dir: ‘sí, perquè vós, onclo 

Felip...’; diu: ‘xsst! uei! a mi no em diven vós, eh!’ 

FVM. Ah, veus! Aquí, és que s'onclo Pep li deia jo vossa mercè, 

i en canvi, a sa tia Conxita, li deia tu, perquè ella estava 

empenyada en que li digués tu, a sa dona. 

AMV. Hi 'via una cosa, per exemple, i és que es pagès, a 

Mallorca, també ha estat molt respectuós amb sos senyors, 

perquè es tractament de vossa mercè també li ha donat. 

AVB. Jo, tu, no els hi vaig dir mai, mai, ni al senyor avi ni a ses 

ties. Mai, mai, que és una cosa que trob que està millor que els 

hi diguessin: ‘sí senyor’, ‘no senyor’, que no tu. Més respecte!”  

... 

“- Vostè encara ha sentit aquest tractament de vossa mercè? 

JGT. An es vells, els ho dèiem sempre. A mun pare no. A jo 

m'ho deien. A jo, an es catorze anys, ja m'ho deien, i encara hi 

ha dues persones que m'ho diuen.” 

... 

“- Vostès han dit vossa mercè a son pare i sa mare? 

PDA. Noltros, no. 

MDA. Noltros sempre li hem dit tu.  

PDA. Noltros, en aquella època, érem es moderns. 

MDA. No, sa nostra generació. 

PDA. No, Matilde, sí; no me diguis sa nostra generació. A Ca la 

Torre han dit sempre, ses cosines... 

MDA. Ses de Ca la Torre li deien tu. 

PDA. A qui, a son pare? 

MDA. Sí. 

PDA. Bé, però a ses ties, no, Matildeta; no, no. 

MDA. A ses ties, sí.  
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PDA. Bé, bé, no discutiguem, perquè quan.... 

MDA. A Ca la Torre, han dit tu. A Ca la Torre, han dit tu. Aquí 

avon no han dit tu, és a Can Sureda, que deien vossa mercè. 

PDA. I encara ara allà. 

MDA. Noltros ho dèiem an es veis que coneixíem, diguem així. 

PDA. Noltros, a mun pare i a mu mare, no els ho hem dit mai; i 

an es tios, an es germans de mun pare, que era s'únic, també li 

dèiem tu; i a sa tia Catalina, que era de Can Sureda, avon tots es 

seus nebots propis li deien vossa mercè, noltros com a s'homo, 

que era es nostro tio, li dèiem tu; a ella també li vàrem dir tu. I 

en canvi, a Can Alomar a tots es germans de mu mare, les vàrem 

dir tu an es tios; i en canvi, a ses dones polítiques: a sa tia 

Antònia i a sa tia Emilin, a s'homo els hi dèiem tu, i a elles els hi 

dèiem vostè.  

MDA. Però vaia, ja vàrem esser, sa nostra generació ja va 

baratar, m'entens? 

PDA. Sa nostra generació, an es pares. Bé, Matildeta, a Can 

Dameto, les deien vossa mercè a son pare allà; noltros érem es 

moderns que dèiem allà; i a Can Catlar, també eren es 

moderns... 

MDA. A Can Dameto, són es més mallorquins de tots que 

queden avui en dia.”  

 

               Com hem vist, el DIEC parla de vostra mercè, no de vossa mercè. També 

existeixen altres tractaments que acompanyen la forma vossa. Per exemple, Vossa 

Altesa, que apareix a Mort de Dama
89
, o Vossa Reial Majestat, que surt a les Rondalles.  

 

A part de la informació que ens aporten els diccionaris, no cal oblidar el que en 

diu Pere de Montaner: “Recibían un arcaico tratamiento específico que conservaban 

celosamente: vossa mercè, tan connatural a su sangre; incluso una aristócrata casada con 

un rico plebeyo no consentía que su propio hijo se lo apropiase: «tu padre, como capitán 

de barco, se contentava con el vos, y a ti no te basta el usted!», que es lo que le 
                                                           

89 Dona Obdúlia usa la forma Vossa Altesa quan s’adreça a l’Arxiduc Lluís Salvador: “[...] Qui put és 
Vossa Altesa!” (1966, Llorenç Villalonga: Obres completes, pàg. 19). 
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correspondía. Sin lugar a dudas, el vossa mercè era única y exclusivamente para los 

nobles de nacimiento, nunca para los maridos plebeyos ni para los hijos nacidos de 

matrimonios con ellos.” 90  

 

Per un altre costat, trobam aquestes fórmules al poema “La Colcada”, de Pere 

d’Alcàntara Penya: 

 

“I el senyor Lluc, tot encès, 

ben vestit de cap a peus 

mentre treien els arreus 

del Rei, amb lo cap d’arnès, 

a Cort, feia reverències, 

capades i cortesies, 

i tot eren vossel·lències, 

vosses mercès, senyories;  

i feia per cobrar nom 

d’agut, bots de pantomina.”91 

  

Hem comprovat, mitjançant els fragments citats, que vossa mercè és el 

tractament que han rebut encara els nostres entrevistats de part dels criats, amos i 

pagesos.  En el cas dels fills, el rebien a partir dels 14 anys, edat en què els posaven els 

pantalons llargs, i, a les filles, els ho deien en haver fet els 18 anys, quan les vestien de 

llarg. Alguns testimonis esmenten que encara ara hi ha gent que els ho diu i que, de fet, 

fins fa vint anys era ben corrent. A més a més, els entrevistats conten que ells mateixos 

han fet servir aquestes fórmules per adreçar-se a persones de respecte, als avis, als 

onclos o als pares. El manteniment de vossa mercè per part d’alguns dels entrevistats és 

motivat per la voluntat de conservar les tradicions. D’aquesta manera, a Can Sureda i a  

Can Dameto, encara conservaven aquest tractament. En canvi, a Ca la Torre i Can 

Catlar eren més moderns i ja no ho deien.  

 

                                                           
90 P. de Montaner. “Lo que el siglo...”.Op. cit., p. 19. 

91 P. d’Alcàntara Penya. Poesies en mallorquí popular. Tipografia de Viuda y Fiys d’en Pere Gelabert, 
Palma, 1982.  
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Finalment, pel que fa al tractament de vostra mercè en lloc de vossa mercè, els 

entrevistats coincideixen a manifestar que era usat pels pagesos, tot precisant que, 

majoritàriament, pels pagesos conradors. Emperò, els criats i els pagesos més avesats a 

habitar amb els senyors, utilitzaven la fórmula vossa mercè. 

 

Vostè [vçs5»t´] 

Per acabar amb aquest segon grup de fórmules de tractament, ens referirem a la 

forma vostè. Segons el DIEC, és un “pronom personal de segona persona, fórmula de 

tractament emprada en adreçar-se a algú que hom no tracta de tu o de vós i que expressa 

distanciament social, formalitat; quan és subjecte, exigeix el verb en tercera persona.” 

El DCVB, per una altra banda, ens en dóna, més o menys, la mateixa informació: 

“pronom personal de segona persona, que s’usa per dirigir-se a aquelles persones que no 

tractem de tu ni de vós, i que té un valor de més cortesia que aquests altres tractaments. 

ETIM.: contracció de vostra mercè.” Coromines, en canvi, recull aquesta paraula com a 

derivada de vós. 

 

AVB. “M'agrada més vós que vostè. Un dia va venir un 

municipal a ca nostra, aquí! Jo duc davantalet sempre per dins 

ca nostra. I, no sé, vaig dir: ‘jo ja aniré a obrir!’ a un criat que hi 

'via llavò; ‘jo ja aniré a obrir’. Va ser un monicipal. Dic: ‘bon 

dia tenga’; diu: ‘bon dia’. Diu: ‘no hi ha un criat aquí que nom 

Andreu?’ Dic: ‘hi havia, però s'ha retirat ja, emperò si vol anar 

aquí baix, dins sa cotxeria, hi ha gent. Hi 'via gent i li dirà què 

nom, perquè jo no me'n record es llinatge; es de Muro’. Diu: 

‘perquè va trobar una cadeneta d'or fa dos anys i no l'han 

reclamada, perquè la tengui’.  Diu: ‘i vós, que fa molt de temps 

que estau aquí?’. ‘Jo, una cinquantena d'anys’. Ell no em va dir: 

‘fa molt, devíeu esser molt nina quan venguéreu’, i jo no li vaig 

dir res, ben bé. ‘Bon dia tenga’, ‘‘Diós, que vós vàgiga bé’. Jo, 

així de vegades, m'han dit vós, però m'és ben igual, m'és ben 

igual.”  

... 
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                           JZC “Que a un pagès de respecte se li ha de dir vós? Jo no tuteig 

a cap pagès vei i li dic tu, per res, perquè me pareixeria una falta 

de consideració cap a ell. Jo tenc senyors a dins Ciutat que else 

dic vostè, o senyores que else dic vostè, i no me cauen es anells 

per això. Crec que els ho he de dir, perquè jo no else puc 

tutetjar, i per res else tutetjaria!; i que an es meus senyoravis, jo 

else deia vossa mercè. I sí, de nin me varen dir que això era; i 

llavò ho penses i vossa mercè era es tractament que se donava 

an es sigle XVII i XVIII; l'han conservat. Se perd? Mira, tantes 

coses s'han perdudes; més se perdé a Cuba, que deien, o a 

Filipines. Però, aquest igualitarisme que tenim avui en dia, és un 

desacert, és un desacert. Això que vas a una botiga i no t'han vist 

mai, i te diguin: ‘i tu, què vols?’”  

... 

JGT. “Vostè era una cosa que no existia, això era de... 

- Fora! 

JGT. Vostè, ni parlar-ne! Vostè era una cosa... que s'estimaven 

més que els hi diguessin vós que vostè. Sa dona des batle: ‘no 

me digui vostè; a mi no me diven vostè’. Vostè és una abreviació 

castellana de “vuesa merced”, i l'empleaven aquí es cursis. Res 

més. Era un llenguatge cursi. Tu, mun pare, tu sempre. I an es 

veis li dèiem vossa mercè. Ells li deien ell i ella”.  

... 

                            MMM. “Pot contar Ramis d'Ayreflor i Truyols. Un dia, un que li 

'gradaven aquestes coses i era de Sóller, li va dir ‘vostè don 

Pep...’; i ell quan li deia ‘vostè’, me feia així... cada vegada. Jo 

sabia per què ho feia; no creia que arribàs tan fondo, perquè 

vostè, vostè és una paraula que es botifarres no podien sentir 

vostè; ja li deien ‘aquell és vostè’. Bé, i don Pep Ramis, un dia, 

davant jo, li va dir: ‘mira nin, escolta al·lot: a mi un bon tu o un 

bon vossa mercè; res de vostè!’.  

 

Ha quedat ben clar, doncs, que els entrevistats odien aquesta forma i, fins i tot, 

se senten ofesos quan són tractats de vostè. Consideren que és una fórmula cursi, 
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mossona i espanyolitzada. Prefereixen esser tractats de tu o de vossa mercè, i d’ell, ella, 

per  part de persones de la seva família. El tractament adequat per als pagesos era vós, i 

per als altres ciutadans, vostè. 

 

En el tercer grup, finalment, ens hem referit als tractaments que els senyors usen 

en adreçar-se a altres persones segons llur classe social. Aquí trobarem mots com 

botifarra, mosson, xueta, honor i sen. 

 

Botifarra [boti»far´]  

El primer d’aquest llistat de tractaments és el de botifarra, usat per referir-se als 

senyors (no a tots, com veurem tot seguit). El DIEC no inclou l’accepció que ens 

interessa d’aquesta paraula, però si ens remetem al mot botifler, en trobarem la següent 

definició: “en la Guerra de Successió, partidari de Felip V”. A més, també segons el 

DIEC, aquesta paraula pot fer referència a una persona “que col·labora amb els enemics 

de la seva terra”. Al DCVB, en canvi, sí que en trobam l’accepció que cercam: un 

botifarra és una “persona de la noblesa antiga mallorquina (Palma)”. A l’entrada del 

mot botifler, per una altra banda, apareix la mateixa definició que al DIEC: “partidari de 

Felip V durant la guerra de Successió. A un d’ells el varen matar/ per ser cap de de 

Botiflers,versos de 1706 (Alm. Isl. Bal. 1879, 117). N’hi ha d’arxiducals, / n’hi ha de 

botiflers. Oliver Obres, I, 193.” 

 

Per acabar, consultam al DECat la paraula botifler: “el mot sembla haver tingut 

primerament el sentit de ‘galtut’. [...] D’ací el sobrenom de botifler donat des de 1700 a 

la figura odiosa dels traïdors a la causa nacional, denominació comuna a totes les terres 

catalanes, en totes les quals ha estat comú que els caragirats s’escudessin en la 

conveniència de protegir llurs altes pretensions socials per mitjà de l’aliança amb els 

enemics externs del nostre poble. La denominació degué sorgir (o refermar-se) durant la 

guerra de Successió i ja s’hi documenta des del principi: el frare mallorquí Martí Serra 

(Joan des Forn), enemic declarat de Felip V, ja escriví un graciós i extens pamflet, 

curull de dites i frases tradicionals, que descrivia en el seu ms. com «un gran bolich de 

papers per confutar y desterrar los escrúpols de Fra Gargay, que tenen los botiflers 

contra los qui no volen per rey el Duch de Anjou sinó a Carlos III, que Déu guarde». 

Ara bé, Serra, que havia nascut a Muro, c. 1640 i visqué a Palma (i no sé si a Biniali, de 
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la universitat del qual es declara «catedràtic»!), i morí el 1715 (JMBover, Bibli. E. Bal. 

II, 382): donada la seva edat avançada és més probable que escrivís el violent pamflet 

(que es degué llegir molt en els carrers i possessions de tota l’illa, i contribuiria no poc a 

la fermesa del poble mallorquí durant tota la lluita fins a l’amarg final) molt al 

començament. L'AlcM cita uns versos de 1706: «a un d’ells el varen matar/per ser cap 

de botiflers». [...] Encara que en el sentit mallorquí de ‘home de la noblesa’, dit 

pejorativament (Villalonga, Bearn, 99, 136; Moll, Un home de combat, p. 117), es tracta 

en realitat d’una deformació volguda de botifler gràcies al caràcter pejoratiu del sufix -

arra, és possible que també la idea de ‘conxorxa’ (amb la gent enemiga) hi hagi 

participat.” 

 

JMRS. “Tot, tot! Tots es botifarres estan emparentats, tot, tots 

es botifarres estan emparentats! [...] Com també lo de tio, tio; 

no, això és onclo, es botifarres, i es pagesos, conco! És més 

parescut; es tio no s'empleava mai, i en canvi tia, sí.” 

... 

JZC. “I sobretot amb s'estima que a ca mun pare, al cel sia ell, 

vaig veure sempre cap an es mallorquí, però una vertadera jo 

diria que obsessió. A posta jo, quan dic ja colque cosa, o quan fa 

quatre o cinc dies que te deia que, a partir des sigle XVIII, ses 

classes altes de Mallorca s’havien posat a parlar en castellà i... 

Això és gent que parla de coses que no en sap molt, perquè jo 

puc atestiguar, no vui dir classe alta ni classe baixa, però que a 

ca mun pare, que, com tu has dit, eren botifarres, se sol dir com 

a botifarres, se tenia una... no, un apreci, jo diria una veneració 

de cap es mallorquí, mallorquí que, repetesc, és un dialecte des 

català, no vui discussions ni cap cosa damunt aquest tema.” 

... 

JGTT. “‘ses Nou Cases’ és un invent des filipistes, des Borbons, 

des botiflers, que també mos diuen botifarres. I jo, per exemple, 

no m'hi consider gens, perquè precisament noltros no ho érem. 

Es botiflers eren es partidaris des Borbons, que else deien 

botiflers per ses botes aquelles que duien es francesos i ara else 
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diuen botifarres. I mos diuen botifarres. A jo, no me molesta 

gens que me diguin botifarra, m'és igual! Que me diguin lo que 

vulguin! Però no tots es senyors mallorquins eren botifarres, 

sinó tot lo contrari! Eren partidaris dets austríacs i com que es 

Borbons eren més partidaris d'un centralisme, o sigui aquell 

que... eren més partidaris d'una cosa més unida, de “la España”, 

amb una paraula. I eren negociants, se mesclaven amb molts de 

negocis i amb moltes coses; i també més cortesans: molts de 

títols, molt de lio. Perquè, des títols, també te volia dir colque 

cosa, però vamos...” 

... 

“- I sa mare, vostè me va contar que era de família botifarra. 

MMM. De Can Moragues d'aquí... i de part de mun pare, també, 

perquè mun pare va agafar un bisavi meu, o més que bisavi; jo 

d'això, no m'interessa, però n'hi ha molts que m'ho contaven... 

Aquest Martí Mayol va ser batle de Palma.” 

... 

MO. “Espanyola, sempre! Mallorca s'ha sentit... i això que 

parlen, que diven es butifarres, jo m'agradaria agafar-ne colcun 

d'aquests i: ‘¿me vol dir què és un butifarra?’ No ho sap, no ho 

pot sebre! 

- Botifleur? 

MO. Sí, però pensen que tots es senyors són botifarres i no és 

vera; no és així. Bueno, però dependeix de sa rama dinàstica de 

què era un i de què era s'altre. Però s'ignorància du a confondre 

es formatge amb so pa raiat.” 

... 

MMM. “No, botifarra, no; volia, volia ser botifarró, ell [son 

pare]! I mu mare, no; mu mare era una altra cosa, perquè mu 

mare era cosina de Can España” 

 

Així doncs, hem comprovat que ni el DIEC ni el DECat recullen botifarra en 

l’accepció emprada pels nostres entrevistats. A part d’això, cap dels diccionaris 

consultats tampoc no recull el terme botifarró. Tot i que no tots els entrevistats i 
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entrevistades mostren exactament la mateixa actitud davant el tractament de botifarra o 

botifleur, podem fer-ne algunes apreciacions generals. Hem vist que solen remarcar el 

fet que no tots els senyors són botifarres o botifleurs, apreciació que ja fou remarcada 

per Vidal Alcover
92
. De fet, existeix certa confusió en l’ús d’ambdós termes. Queda 

palès als fragments de converses transcrits que els entrevistats, fossin partidaris o no de 

Felip V, se sentien orgullosos de pertànyer al grup anomenat botifarra. Resulta curiós 

l’incís que fa un dels entrevistats, quan explica que els partidaris dels borbons eren més 

centralistes, negociants, més cortesans i tenien molts de títols. D’aquesta manera, el 

tractament de botifarra tendria, a més, tots aquests significats. En alguns casos, com en 

el de MMM, cal fixar-se en l’ús del mot botifarró per referir-se al seu pare 

despectivament o de manera burlesca. Volem puntualitzar, finalment, que la resta de les 

classes socials coneixen el mot botifarra i l’empren per designar els membres d’aquesta 

classe social.  

 

Honor [o»no] 

Honor és un altre dels tractaments inclosos dins aquest tercer grup. El DIEC no 

en deixa constància, però el DCVB sí que inclou l’accepció de la paraula honor com a 

fórmula de tractament: “tractament respectuós que es dóna als amos o arrendataris de 

possessió gran (Mallorca). ‘Lo honor en Francesch’, doc. a. 1447 (Hist. Sóller, I, 67). 

‘Fonch proposat de paraula per lo Honor Antoni Servera’, doc. a 1741 (BSAL, II, 227).”      

 

El DECat, per una altra banda, ens en dóna la següent informació: “[...] Dins 

aquest quadre voldríem posar l’ús tan innovador i arrelat que ha rebut honor a les Illes, 

on s’ha tornat un títol, anteposat a un nom d’home, en to de consideració més que de 

reverència. [...] Tractament que es dóna als ‘amos o arrendataris d’una possessió gran’ 

(doc. de Sóller, 1447, AlcM), sovint aplicat per Mn. Antoni Maria Alcover als seus 

col·laboradors pagesos manacorins: «l’honor Monserrat Truyols», «L’honor Guillem 

Llull de la Plana», «Honor Andreu Alcover» (núms. 59, 383, 578, BDLC I, 1902, 25, 

59, 87). Per les cites de Sóller i de 1741, que en dóna AlcM, veiem que és masculí (Lo 

honor en Francesch), i això constatem també en un altre dels primers testimonis: 

«Honors senyors: sàpia la saviesa de Cadú de vosaltres --- com lo honor En Jolià 

                                                           

92 “Els botifarres de Mallorca o què en som jo, de sa mort d’en Berga?” (narració extreta de Dues 
rondalles farcides i altres narracions, J.Vidal Alcover, 1980 ). 
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Albertí --- a coneguda dels honors jurats de la dita parròquia ---», Llucmajor, any 1482 

(BSAL VI, 52b).  Testimonis a Mallorca del XV; a Eivissa, al XVI.”  

 

JZC. “L'honor era un pagès, fii de pagesos, nét de pagesos; no 

de pagesos: d'amos de possessió. Jo encara tenc contractes que 

l'amo se posava, quan feia es contracte amb so senyor: l'honor 

Miquel de Ternelles. Per què? Perquè ell se sentia honrat d'esser 

fii i nét i besnét d'amos de possessió, lo qual a mi me pareix 

extraordinari. Jo sostenc... bé, sostenc: pens que en aquest món 

tots som iguals. Som iguals perquè tenim es mateix origen i un 

mateix destí; però sa manera de passar pel món és distinta. Per 

lo tant, jo, entre un homo que està orgullós, satisfet d'esser amo 

de possessió, fii d'un amo de possessió i nét d'un amo de 

possessió, i que per això duu un tractament que li diven honor, a 

mi me pareix magnífic; me pareix extraordinari que, a un pagès 

de respecte, se li ha de dir vós!” 

... 

NDS. “I es amos també, perquè es amos són noblesa pagesa, es 

honors. També, si una fia d'un amo se volia casar amb un 

missatge, tampoc no el volien!” 

... 

NMC. “Es amos, ademés hi 'via una cosa que eren es amos; es 

amos era una classe, entre es senyors i es pagesos. Es obrers era 

molt diferent. Es menestrals eren es que tenien ofici: ferrers, 

fusters, selleters; això eren es menestrals, però es pagesos, no; i 

es amos else deien l'honor Tomeu [...]” 

... 

MMM. “[…] i un amo de possessió, l'honor, que és quan se 

moria encara posaven l'honor fulano de tal. Ho té, en això: ell se 

vincla sempre; això ho he sentit dir a un amo, jo!” 

 

                Veiem, per tant, que els entrevistats coneixen aquest mot i l’empren. A més a 

més, el respecten, ja que prové de la pagesia. Hem esmentat ja altres vegades que la 

pagesia és molt respectada pels senyors. El vincle que els uneix els perpetua com a 
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classe, tant per les terres que els senyors tenen a la Part Forana, com pels criats de 

procedència pagesa. A això cal afegir que tots dos estaments són tradicionals i 

conservadors. A més a més, moltes de les famílies de senyors entroncaran amb famílies 

pageses riques. Amb més prejudicis, ho faran també amb famílies ciutadanes enriquides 

(moltes vegades considerades mossones pels mateixos nobles). El tractament d’honor, 

per tant,  l’apliquen a l’amo
93
 i s’hi refereixen com a “noblesa pagesa”. En canvi, el 

tractament honorable, segons el DCVB, “s’usa principalment com a tractament de 

respecte (aplicat a jurats, consellers, missers, etc.)”. De fet, els amos vivien com a 

senyors i tenien doblers. Per això, quan els senyors comencen a vendre terres (a partir 

de la desvinculació), aquests -i alguns comerciants-
94
, compraren la terra perquè tenien 

liquidesa. De fet, com apunta A. Morey
95
, la noblesa entrà, a principis del segle XIX, en 

un endeutament progressiu i depengué econòmicament d’altres grups socials a través de 

la renda de terres: mercaders, xuetes, arrendataris benestants... 

 

“¿Què tant de “senyor, senyor”? 

¿D’on heu tret es senyoriu? 

Ha tant de temps que viviu 

de pa de munició!”
96
 

 

Mosson [mo»son] 

Parlem, en tercer lloc, del significat del terme mosson, que ja ha aparegut en 

nombroses ocasions en aquest treball. El DIEC no recull aquest tractament, però sí que 

el trobam al DCVB: “senyor de la classe mitjana; que vol sostenir aparença de senyor o 

de ric sense tenir béns econòmics (Mallorca, Menorca).” El DECat, que ens remet a 

l’entrada senyor, ens aporta la informació referida a l’origen del mot: [...] a les Illes, on 

la o àtona restà llarg temps pertot com a ọ (i encara és així a la principal), comandava 

l’harmonia vocàlica: moś n --- o mọsẹn--- s’harmonitzava vulgarment com mọsọn---. I 

heus aquí com nasqué el mosson balear. És mosson, no pas mossó. [...] Semblaria doncs 

                                                           

93 “Home que cultiva una possessió rústica, de la qual paga renda al propietari (Mall., Men.). [...] L’amo 
s’usa com a títol personal, anteposat al nom d’un home que tenga o haja tenguda qualque possessió d’altri 
arrendada (Mall., Men.)” (DCVB, tom I) 
94 A. Aguiló Lluna. Agricultura i ramaderia a Mallorca. Palma: Cercle d’Economia de Mallorca, 2002. 
95 A. Morey Tous. Noblesa i desvinculació... Op. cit.  
96 R. Ginard Bauçà. Cançoner Popular de Mallorca... Op. cit. 
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que, en el món conservador d’En Pere d’Alcàntara Penya, [un mosson] encara era una 

persona un poc acomodada.” 

 

MDA. “ Mossó és una persona que vol sortir des seu estament. O 

sigui, essent una persona diguem pagesa, que vol esser com si 

fos un... no te diré senyora, emperò ja d'una altra categoria, per 

exemple. Es pagesos eren pagesos, i llavò hi havia una altra 

categoria de gent mitjana, que no arribava an es senyoriu, però 

que era mitjana; no, més tirant, diguem així, a baixa, i això. 

Volen esser mossons, que volen figurar i que volen fer veure lo 

que no són, amb una paraula. 

- Però se'ls hi veu? 

MDA. Se’lse veu es llautó. 

- I amb a quines coses se'ls hi veia es llautó? 

MDA. Amb so modo de conversar, amb so modo a lo millor de 

dirigir-se a tu; m'entens? Coses així, coses que no else veies 

naturals.”  

... 

JMRS. “[...] una explicació és molt mala de donar. Mossó és un 

que no; no ho sé: no és ni noble ni pagès. I sí, podia ser, mira... 

algo... 

- Què és un mossó? 

JMRS. Saps que és de mal de dir! 

AEL. És molt mal de dir; a mi, lo que me feia molta gràcia és, 

diu ‘bombons’... 

JMRS. Perquè mossona, mossona, sí! Mossona és sa dona d'un 

menestral... 

- Jo deman s'altre sentit de mossó. No usaven aquesta paraula 

antigament? Això que surt tant a ses obres... "Un querer y no 

poder"? 

JMRS. No, tampoc! Això no ho és. 

AEL. Jo, per jo, sí! És un que vol parèixer més de lo que no és. 

JMRS. Però això ho dèiem un estufat, no li dèiem un mossó; li 

dèiem un estufat, i li deim un estufat! 
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AEL. No, però no! 

JMRS. Ha perdut molt tot això, no ho sé. Un mossó per exemple 

hi fica moltes paraules castellanitzades. Es castellanitzar. [...]” 

... 

NMC. “Mossó és un... de classe mitja que vol esser... vol esser 

més. 

- I què fa per esser mossó? 

NMC. Usa paraules, vol esser com a més; sí, és un poc 

d'aquestes persones... Això s'entenia més antes; ara, avui, és 

molt mal d'entendre això. Una persona de classe mitja o 

comerciant que no... que vol esser més; i a això li deien mossó. 

Ademés xerraven amb un “acento” diferent, sí. Xerraven amb un 

“acento” així com a molt de cap de nas; xerraven així...” 

... 

VRA. “Un mossó, ja te vaig dir que, originàriament, era es títol 

que tenien es professionals de carrera: un missèr, un metge, un 

‘potecari. Aquests, quan va venir es lliberalisme a mitjan sigle 

passat, que se va acabar es privilegi de sa noblesa, i ells a través 

de sa seva cultura, des seu títol, podien accedir a ocupar càrrecs: 

que podien esser regidors de s'Ajuntament o podien esser coses 

que abans no havien pogut esser. Que domés es regidors 

perpetus 'vien de pertànyer a sa noblesa: 'vien d'esser ciutadans 

militars o cavallers; si no, no podien ser regidors perpetus. 

Podien ser regidors de s'Ajuntament, podien ser governadors 

civils... Antigament, un virrei, si no era de sa noblesa, es virrei 

de Mallorca, no ho podia esser; no ho era. Se varen començar a 

tractar més, a veure sa forma de vida, perquè estaven, per 

exemple, dins s'Ajuntament de regidors i n'hi ‘via vuit que eren 

nobles i quatre que eren d'aquests mossons. Aquests mossons 

veien sa forma de vida, else sentien parlar pes passeig de 

s'Ajuntament, sentien parlar es daixons; i intentaven dur, 

aparentar dur, un tipus de vida, un nivell de vida que diríem avui 

en dia, parescut an aquests cavallers, que seguessin rics. Perquè, 

a pesar que els hi 'guessin llevat es privilegis, encara, havien 
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començat a vendre qualque finca, però encara mantenien grans 

fortunes i podien dur un gran nivell de vida. I a lo millor, 

aquests mossons, a canvi quasi de no menjar, idò miraven de 

comprar-se un carruatge, una galera de mules, per esser igual 

que es seu company de regiduria. O sia, per això va quedar sa 

paraula mossó com a apariència d'una forma d'esser que no és sa 

seva pròpia. Es nobles i es pagesos deien: ‘això fa mossó’; ‘això 

es una mossonada’.” 

... 

JZC. “Idò, sa paraula mossó és com sa paraula poma, que tots 

sabem què vol dir i és mala de donar una definició. Jo, a 

vegades, dic a colque... Un senyor avi meu, un des meus 

senyoravis, a vegades me deia, concretament a ses meves 

germanes: ‘no sigueu pomarrines’; era nin i no sabia què volia 

dir. Llavò he comprès que pomarrina era un diminutiu de poma. 

I hi ha dones que són pomes!; i tu defineix una dona poma!: és 

molt mal de fer! Defineix un mossó. Jo m'agradaria, si el 'gués 

de definir, tenir un ratet per pensar sa definició, però jo sé 

perfectament quan una persona és mossona; feliçment, n'hi ha 

molts pocs a Mallorca, però n'hi ha! N'hi ha. Sobretot, tenen un 

xerrar especial.” 

... 

JGTT. “Un mossó és un esnob, un que està fora de lloc, que 

està... perquè, lo que te volia dir jo: es senyors eren com una 

espècie de, de mirai. O sigui, que si hi 'via un senyor, i si 

ademés era ben plantat, molt millor encara; i si era ric i tenia una 

bona casa i tenia bons cavalls i tenia bones coses, es poble 

sempre li 'grada. Tu ho veus, ara, que copien Falcon Crest i 

pardalades d'aquestes. Aquell, no sé qui és, aquell animal què ha 

fet per allà... aquell des hotels! En... (riu).” 

... 

MO. “I un mossó venia a ser un que volia aparentar lo que no 

era, volia aparentar lo que no era; cercava medis per demostrar, 

però no!  
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- ¿Era una persona amb doblers, o no? 

MO. Que fingia que en tenia. 

- ¿Però no en tenia? 

MO. Jo no sé si sa definició podria ser; era un que ell mateix 

s'autoestimava, se creia posat a un nivell superior al que 

realment vivia. S'idea que tenc. Però a noltros, de petits, no mos 

parlaven d'això ni mos ne deixaven parlar; no, no, no. A 

respectar tuthom, és que no hi ha més remei que respectar 

tuthom, perquè cada qual és així com Déu l'ha fet. ¿Que no és 

ver?” 

... 

JGT. “Mossó és una cosa ben senzilla. A Mallorca, sa noblesa 

entrava poc a poc: quan una persona tenia una dignidat, es Gran 

i General Consell li escrivia per es lloc des ciutadans honrats, i 

ja era ciutadà, però no ho 'cabava d'esser. I, per exemple, quan ja 

es senyors no se deien mossons, se deien mossons avon sia; quan 

ja havien olvidat de dir-se mossons, ells s'ho feien dir, se feien 

dir mossons, com si ara un se fes dir vossa mercè, que ja no se 

diu, i per això els hi deien mossons; llavonses varen ser senyors. 

Jo li dic que sa nostra esquerra és cursi, i cursi li diria jo a un 

senyor que se pensa que ha arribat; s'ho creuen! Aquest... nostro 

se pensa que... i en canvi, sa dreta; es mossó, no!: perquè sap 

que no ha arribat i vol demostrar que ha arribat. Es mossó és una 

persona que sap que no ha arribat i vol demostrar que ha 

arribat... Això és lo que passa aquí. Ara hi ha aquesta cursileria 

de parla castellana de ses ninetes bien, que parlen un castellà 

cursi.”  

 

Jaume Vidal Alcover apunta que “la condició de mossó, tal com avui l’entenem, 

deu datar de finals del segle XVIII o de començaments del XIX. La paraula castellana 

cursi consta que és del segle XIX. Devia tenir una primera aplicació als burgesos 

enriquits, fos per l’exercici del comerç, fos -sobretot- per l’exercici de les anomenades 

professions liberals, missèr, que també vol dir ‘senyor’: és forma acomodada de mi 

sènyer, i metge, especialment. Aquesta gent era la que tenia més oportunitats 
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d’entroncar amb els aristòcrates, i, de fet, varen esser molts els qui hi entroncaren i 

encara, com és natural, van en augment de dia en dia”. D’altra banda, també compara 

l’accepció de mossó a les d’esnob i cursi.97 

 

Per als nostres entrevistats, un mosson és una persona que no accepta l’estament 

que li toca, sinó que vol ser senyor, però que, tanmateix, “se li veu el llautó”. 

Normalment, el mosson, segons els informadors, recorre a l’ostentació, característica de 

la qual els senyors no pretenen ser-ne portadors. És més, per a ser senyor, s’ha de fer 

gala de la senzillesa. Els senyors -i també els pagesos- són capaços de distingir els 

mossons (els “falsos senyors”) per la llengua que empren. Aquest fet testimonia el 

tancament de classe dels senyors i la necessitat de refermar la seva identitat. Per a ells, 

està més ben vist ser un pagès que no ser un mosson. Això es deu, com hem dit, a 

l’afany de mostrar la seva connexió amb el camp i la seva gent.  

 

Per un altre costat, aquesta classe social ha quedat ben representada a la 

literatura, especialment a l’obra de Gabriel Maura (Aygoforts) i a la de Llorenç 

Villalonga (Mort de Dama). Com és habitual, en la cultura popular trobam gloses que hi 

fan referència: 

 

“A Ciutat hi ha mossons 

que duen guants tot lo dia, 

i, quan ve devers migdia,  

es gat jeu dins es fogons.” 

                                ... 

“Aquella de can Amer 

vol que li diguen ‘senyora’; 

du postetes a sa coa 

perquè s’enrodilli bé.” 
98 

 

 

 

                                                           

97 J. Vidal i Alcover. Classes socials... Op. cit.  
98 R. Ginard Bauçà. Cançoner Popular de Mallorca... Op. cit.  
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Sen [»s´n] 

Segons el DCVB, sen és un “tractament que es dóna als treballadors camperols 

quan ja són d’edat madura (Mallorca)”. El DAg aclareix que es tracta d’una “abreviació 

de mossèn (Mallorca, Menorca), tractament que es donava als pagesos vells que no eren 

amos; era indici de bona reputació, no s’aplicava als viciosos.” Finalment, el DECat. 

ens en dóna la següent explicació: “a Mallorca s’ha produït una superposició amb En, 

que troba paral·lels en llengua d’oc, on la cosa començà ja a l’Edat Mitjana, i fou del 

vocatiu arcaic sényer (no de senyor). Sénye(r) En Pere> señ´n Pere> sen Pere. 

Personatge d’una comedieta de Pere d’Alcàntara Penya és «El sen Freixura: Regidor 

major; vestit de lo mateix; edat ja avançada», un «pagès antic, y ric o acomodat» (IdOr 

I, 2). Miquel dels Sants Oliver mostra la gradació de respecte: nul en l’intermedi, 

mitjanet en el primer: «el sen Pere de les tàperes, i en Tomeu el cocover, i D. Nemesi 

Fernàndez--- » (L’Hostal de la Bolla, 27). [...] A penes cal que diguem que és fantàstica 

i absolutament indefensable la provinença del llatí SENEM ‘vell’, en què somia 

estranyament l’etimòleg d’Alcover Moll: ¿Encara cal recordar-li que aquest mot arcaic 

no ha sobreviscut en cap llengua romànica i era ja mort en llatí vulgar?” 

 

JZC. “Jo he sentit encara, jo he conegut persones que else deien 

el sen. Supòs que ho saps: el sen era un tractament que es 

donava a ses persones de molta edat. Per cert, que una persona a 

sa que jo respect moltíssim, que és en Jaume Santandreu, un dia, 

a una conferència que va donar a sa Banca March, an es local de 

sa Banca March, parlava de ses relacions entre pagesos i es 

senyors, referint-se a mossèn Alcover, que era, si no vaig errat, 

fii d'un amo d'una possessió de per Manacor; me sembla que era 

així. Recordava lo que eren els sens, i en Jaume Santandreu, i jo 

repetesc que el respect molt, donava a entendre que el sen ho 

deien a una persona que era un poquet fluixeta de cap, que era 

un poquet boiano. Això jo no li vaig contestar... Mossèn és una 

cosa, i el sen Juanico era un pagès que tenia, suposem, setanta-

cinc anys, quasi retirat, que en aquell temps no se retiraven, i 

seguia anant a sa possessió fins que podien, que es cos else 

agontava; i else deien el sen... Jo encara n'he conegut: el sen 
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Rumero, jo ho record, a Aufabi; es missatge més vei que hi 

havia, i l'amo el tractava, el sen Rumero, l'amo de sa possessió 

an es que noltros dèiem vós: l'amo en Toni, aquest l'amo en Toni 

a la vegada tractava de sen an aquest missatge vei, i com aquest, 

molts d'altres. Te vénc a dir que, a Mallorca, es tractaments 

diferenciats no domés se donaven entre, diguem, es senyoriu, 

sinó a dins totes ses capes socials.”  

 

Comprovam, doncs, que aquest terme no apareix al DECat amb l’accepció 

emprada pels nostres entrevistats. A més, tampoc no apareix al DIEC. Qui recollí aquest 

tractament fou Miquel Forteza
99
 en parlar del “sen Mateu Profeta”. De fet, segurament 

era molt emprat,  però amb el temps ha caigut en desús.  

 

Xueta [Su»´t´] 

Segons el DIEC, un xueta és un “cristià descendent de jueus convertits de 

Mallorca”. El DCVB, ens aporta més o manco el mateix significat del terme xueta: 

“cristià mallorquí descendent de jueus conversos, relapses i posteriorment reconvertits”. 

Per un altre costat, si consultam en el mateix diccionari el mot xuetó, hi trobam la 

informació referida a la gènesi i evolució d’aquestes paraules: “aparentment, derivat 

diminutiu de xueta, però probablement el procés ha estat invers: xuetó és deformació 

vulgar de juetó [...] i xueta es deu haver format per regressió damunt xuetó. [...] A 

Mallorca és general la creença en aquest origen xueta>xuia,  i la gent l’explica dient 

que els jueus relapses i reconvertits, durant les primeres generacions de llur 

estigmatització, menjaven xuia públicament per fer veure la realitat de llur conversió al 

cristianisme. Però davant el gran ús i gairebé predomini de la forma xuetó damunt xueta, 

sembla més probable que el vertader origen hagi estat juetó (dim. De jueu) i que la j 

s’hagi convertit en x secundàriament, per analogia de xuia, per haver estat relacionat el 

mot amb la cansalada per aquella tendència general a indagar si els conversos menjaven 

                                                           

99 M. Forteza Piña. Del meu temps. Edició a cura d’Antònia Sabater Vallespir. Palma: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 1998. Vol. I, p. 92. 
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porquim. De xuetó s’hauria format xueta per una simple regressió, afavorida per la 

circumstància que la forma xuieta resultava més acostada a xuia que xuetó.”
100

  

 

El DECat defineix xueta -o xuetó-, com els altres diccionaris, com una persona 

“descendent de jueu mallorquí convers”. A més, tot referint-se a l’aportació del DCVB 

que hem citat més amunt, Coromines fa unes quantes puntualitzacions: “hi ha molt de 

bo en l’al·legat d’AlcM a favor de la suposició que aquestes designacions vénen de 

juetó derivat de jueu. [...] Però hauria estat més convincent si hagués dit que, tant 

aquesta teoria com la general que en fa un derivat de xuia (XULLA) (que hem admès 

tots, començant per En Moll, AORBB III, 1930, 70), -com a retret sarcàstic al qui 

repugna menjar porc, contra els antics preceptes, amb l’eloqüent paral·lel del castellà 

MARRANO, pròpiament ‘carn prohibida’-, són veritat; no aquesta o aquella, sinó totes 

dues. Xueta  deu venir d’això i juetó d’allò, sinó que després s’han barrejat del tot l’una 

i l’altra denominació, influenciant-se fonèticament. L’argument que xuetó té ús 

predominant sobre xueta, no es pot acceptar, car almenys fora de Mallorca no és 

conegut sinó aquest, i ho és molt; és una arma de dos tallants, car puix que xueta 

solament es pot haver propagat des de l’Illa, si la diferència significa alguna cosa, més 

aviat ha de ser a favor de l’antigüitat de xueta, que a Mallorca pot haver perdut terreny 

des del temps en què es va difondre l’altre. Altrament és aventurat i quasi desesperat 

desitjar que es facin judicis desapassionats sobre aquesta qüestió a Mallorca, on la 

tristíssima actitud racista va fer encara enormes estralls en el s. XIX, i no ha cessat de 

fer mal encara en el nostre segle. Val a dir que si va causar tants desastres, com la 

pèrdua per al nostre país de l’admirable poeta i paraulista Mn. Josep Tarongí, potser 

també tingué alguna bona repercussió (la gegantesca figura de Marian Aguiló potser ens 

en podria dir alguna cosa).” 

 

“-A Palma hi 'via una mania especial contra es xuetes? 

MDTM. Ah, mun pare no ho podia sofrir, en això; deia que era 

una raça llestíssima i que era una injustícia molt gran tot allò 

que feren amb sos judios. A parte de que, a sa primera 

generació, eren una casta del Bon Jesús; però, ¿quants de 

cristians no han ofès a Déu, i han fet molts de pecats que molts 
                                                           

100 Segurament, la denominació xuetó és un diminutiu de xueta i no creiem que véngui de juetó, tal com 
apareix al DCVB.  
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d'innocents que han […]? Es primers varen crucificar el Bon 

Jesús, no és vera? Però ses generacions que han vengudes, quina 

cupa en tenen? I a lo millor han estat ben bons; i mun pare deia 

això, me recorda que deia això: que era una injustícia molt gran 

lo que els havien fet, i sempre deia que eren una raça llestíssima, 

es judios. 

- I haguessin estat d'acord que una fia seva s'hagués casat amb 

un? 

MDTM. No ho sé, no ho sé, en això. Si hagués estat relligiós, no 

crec que s'hi 'guessin oposat; si hagués estat relligiós i era lo seu, 

no ho sé. Jo, sa veritat, no tenia vocació de casar-me; però, si 

m'hagués 'gut de casar, tant 'gués triat; de vegades, tenia desig 

d'una vida més senzilla. Era com un càrrec per jo; mai he estat 

sociable, diguéssim, amb so sentit que una vida senzilla d'un 

obrer me cridava més s'atenció. Però jo deia: ‘no senyor; Déu 

m'ha posat aquí: jo m'he d'acomodar. Jo ara tendria ganes d'anar 

amb unes espardenyes, però he d'anar amb unes sabates’, 

m'entén? T'has d'acomodar an es puesto que Déu t'ha posat. Però 

això és vera, de vegades hi 'via una exigeració molt gran amb 

això, sí, sí. I ses nebodes, a mi, ses nebodes, ses nines de na 

Lluïsa, me donaven molt bon exemple, perquè tenien servici a 

ca seva.” 

... 

JMRS. “[…] En Tòfol Colom, perquè jo dic que és felanitxer, 

diven que no. Idò bé!: jo dic que és felanitxer, felanitxer i 

xueta!; li dic jo (riu).” 

... 

NMC. “[…] Son pare d'aquest, d'en Feliciano, era un mercader, i 

ja era un mercader ric, i això; i se va casar, a pesar de que era 

xuetó, perquè això de xuetons estava molt... encara hi ha colque 

resto d'això. […] Sí, es xuetons, sí; es xuetons era una classe 

molt marginada. […] És un tema molt coriós, molt típic. És cosa 

de Mallorca, això des xuetons. […] Només a Mallorca, sí, 

perquè aquests descendents de jueus a totes ses altres bandes ha 
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desaparescut. I aquí també ha desaparescut, però fa poc temps; 

diven que és per mor des sambenitos que varen quedar, però hi 

ha una cosa molt curiosa... A Mallorca hi ha una cosa, que és a 

Binissalem: a Binissalem no hi va haver enterrat cap xuetó fins 

es temps des Moiment. No n'hi havia cap, emperò, i quan ses 

bombes, el 36, que molta de gent va fogir... […] No, no n'hi 

havia de xuetons a Binissalem, a Binissalem no n'hi havia de 

xuetons. […] No, else treien, no, no. I amb sa guerra va venir 

una família de xuetons, se varen refugiar, que fugien de ses 

bombes, i se'n va morir un allà, i l'enterraren; va ser es primer 

xuetó que enterraren a Binissalem. Sí, sí, 'gafi es llinatges de 

Binissalem, no n'hi ha cap de xuetó. A altres bandes sí, perquè 

an es altres pobles n'hi ha, però a Binissalem no n'hi ha, de 

xuetons. 

- I n'hi ha de diferents classes de xuetons, hi ha es perruques... 

NMC. Ah, bueno, sí. Es perruques, es d'oreia alta, sí eren... Ara 

vorà, perquè es xuetons era una gent, es qui eren cultos... Una 

carta: ‘molt estimat senyor meu i bon amic, no insistesc en 

enviar-li el pla aquell -què diu?- antic de la Ciutat com era tal 

vegada la meva obligació, perquè no se pugui dir que som 

caparrut i malcriat: en canvi li prec que em faci la mercè 

d'acceptar aquest llibre que li enviï, i no en tenga gens 

d'escrúpol, perquè, a pesar d'esser una mica rar, jo 'via tengut la 

sort de trobar-lo per duplicat. Aquesta circumstància que li 

confés, lleva en el meu present tot mèrit que pogués tenir i me 

deixa amb el mateix deute que ja tenia contret. Ja sap que, com 

sempre, de vostè servidor i amic afectíssim que besa la seva mà. 

Estanislau Aguiló. 1914, Palma, 24 de juny’. I està dirigit a don 

Fausto Morell, mun pare. És fantàstic, eh! Jo ho dic, quina 

manera de fer un regalo tan elegant. Aquí jo tenc es recordatori 

de don Estanislau, perquè això són en Jaume Cifre. […] Era un 

homo molt culte, don Estanislau; molt. Aquests eren es fets des 

xueus, ja ho crec.” 

... 
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VRA. “Es jueus conversos no tenien gran quantidat de doblers, 

com vàrem parlar s'altre dia; inclús estaven un poc separats 

inclús des gremis. Coses absurdes, si ho miram amb sos ulls 

d'avui en dia, però en aquella època passava així. I això forma 

part de s'història de Mallorca. I domés podien esser de tres 

gremis: o 'vien d'esser platers, argenters, marxandos i bastaixos. 

Marxandos eren aquells que anaven de poble en poble venent 

productes; i bastaixos, es qui trasladaven mobles, es qui duien 

bultos o paquets d'un lloc a s'altre. No sé si n'Àngela Selke parla 

de xuetes d'orella alta i d'orella baixa an es seu llibre; es qui en 

parla és don Miquel Forteza. N'Àngela Selke és imparcial; en 

canvi, en Forteza és revanxista.” 

... 

JZC. “Però això... tu me parles des final des sigle XIX, i lo des 

xuetes...; noooo! S'època en què estàvem en discussions de 

préstamos de dobbers era es sigle XV, no era es sigle XIX; es 

tema de discussió de dobbers, de préstamos, si eren normals o 

eren usuraris; per lo tant, són èpoques distintes. Tu me dius quan 

se va fundar Sa Caixa, amb aquestes coranta o cinquanta 

persones, varen subscriure totes un capital; feia falta posar uns 

dobbers i això.” 

... 

JGTT. “[...] Jo, per exemple, de xuetons, no he sentit parlar mai 

malament a ca nostra, de cap manera; mai! Tenien un respecte 

total a sa gent, i eren amics de molta gent de... d'aquests. Lo que, 

tu diràs, que no entraven segons quina gent: no me referesc a 

xuetons, sinó... mossons.” 

... 

MMM. “[…] Una fia de Can Aulesa se va casar, va tenir un fii 

amb so xófer; es xófer era xuetó, i se va anar a agenoiar en son 

pare; es noms me sap molt de greu dir-los: és de Can Aulesa. No 

posis es nom, però si vol li diré. I va anar a agenoiar-se davant 

ell, a demanar-li perdó, que se casaria amb ella. Diu: ‘fora 



118 

 

d'aquí, fora d'aquí!’ Era coronel de s'exèrcit, el va engegar, i va 

tenir es fii que ara és s'hereu de tot lo que té Can Aulesa.” 

... 

MO. “¿Què sap per què else deien xuetes?  

- No! 

MO. Que sí! 

- ¿Per què era? 

MO. Lo de xuetes era perquè, an es carrer de sa xueteria, que ara 

no ho poden dir... 

- ¿Quin és aquest? 

MO. Vols-te fer trons! 

- Venga, digui. 

MO. Es carrer de sa xueteria és es carrer que va des de Santa 

Eulària per amunt, que tot són plateries. 

- Argenteria! 

MO. Sí, això era es carrer de sa  xueteria!  I jo encara he viscut 

quant es al·lots se reunien en dos grupos, un a dalt i s'altre a 

baix, i cantaven: ‘Cacavets i castanyes, xuetons a bufetades!’ I 

sortien a encalçar-los an es al·lots, ells, d'allà dedins. I en aquest 

carrer torraven xuia, an es carrer, per demostrar que ja no eren 

judios, que porien menjar xuia, i d'aquí else ve es nom de xuetes: 

mengen xuia. ¿No l'havia pescada mai, an aquesta? Era sa clau 

aquest detall. Ells, per demostrar que ja no eren això, torraven 

xuia an es carrer, amb un fogonet: ‘ui, ja menja xuia, ja és 

xueta!’ I xueta no era una cosa despectiva, era una cosa 

millorativa, que havia canviat de parer. I d'aquí ve es nom de 

xueta. 

- ¿I es xuetes perruques? 

MO. Jo això, es xuetes perruques, ja no li sé contestar an aquesta 

pregunta. Ara que hi havia una separació a pesar que un que se 

casàs amb un xueta; no, no, no. Ara darrerament ja no; 

darrerament ja se casen, es llinatges i totes aquelles coses que ja 

s'han acabat, gràcies a Déu... 

- ¿Però vostè deia...? 
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MO. Sí i bueno, però això ja ha acabat; ja no se'n parla més, 

d'això. 

- ¿No? 

MO. No!” 

... 

“- Érem amb en Toni Pinya, que estava liat perquè no se podia 

casar. 

AVB. No se podia casar... però rebia tots es artistes, coneixia 

tots es artistes, i sempre un homo que tenia...; se'n fotia que li 

diguessen xuetó” 

... 

JGT. “Es xuetes, parlant clar, tenien oreia alta, oreia mitjana i 

oreia baixa. I oreia alta eren grans senyors; lo que tenien sa seva 

parla també; no era ben igual que es altres senyors. 

- Com a què? 

JGT. Tenien sa parla des xuetes, des grans senyors xuetes; a Can 

Cera, eren grans senyors. Hi ha un xiste molt bo: don Toni Pinya 

era es secretari des batle, es batle era don Joan Aguiló, i un 

d'oreia baixa anava a embossar-lo sempre per vendre-li unes 

cases a Santa Catalina, per una escola. I don Toni Pinya entra, 

m’agafa per defora, diu: ‘basta des secretaris’. I torna a entrar 

dedins: ‘perdoni senyor batle’. No era un homo molt acreditat, i 

amb en Pinya, ses coses estaven ben d'acord, i ademés jo en tenc 

molts de llinatges xuetes, a sa família, ja ho crec: comença amb 

sos Serres i acaba amb sos [...] 

... 

AVB “[...]  Jo, de petit, he conegut encara sa parla des xuetes, 

que formaven grupos per separat; era una gent que estava 

degradada de s'altra gent. N'hi 'via de rics, perquè n'hi 'via de 

molt rics... com se feien rics, no ho sé, però d'antigament jo ja... 

que no feien feina i eren rics.[…] Es jodios, no és que fossen 

jodios; eren conversos des jodios, perquè llavonses parlaves 

bastant de conversos. Mun pare, un homo que sempre se va 

sentir lliberal, sempre va defensar quan s'atacava aquesta gent. 
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No podien esser de la Seu, es capellans, si hi 'via un capellà. Se 

feien molt relligiosos; ho eren o no ho eren, ningú ho sap; se 

feien monges, i ses monges, a Mallorca, no hi va haver cap 

monja que pogués ingressar; se n'anaven a ingressar a fora. I 

quant else destinaven aquí, venien, però sempre amb espatleta. 

[…] Sí, si tenguessin dobbers, no tant, però era una classe que se 

consideraven o la considerava aquesta altra classe, perquè jo 

sempre l'he considerada igual, que eren més baixa que ella, però 

ja a lo darrer. Perquè havien estat sempre separats. Això domés 

passà a Mallorca, a Espanya no tant; perquè es de Mallorca es 

canvi d'apellidos. Else varen canviar es apellidos; es senyors 

donaven es apellidos, i Palma quedà un grupo, diguem, que eren 

deu o onze, però dins pobles hi 'via altres. Però com que aquests 

altres des pobles estaven separats, no varen tenir tant i arribaren 

que ara hi ha apellidos que no se consideren, però hi ha apellidos 

que, maldament, no se consideren jodios. Perdoni que parli així: 

no se consideren jodios.” 

 

En haver llegit aquests fragments de les entrevistes, podem comprovar que 

gairebé tots els informadors ens parlen de la discriminació que sofriren els jueus 

conversos en el passat. Malgrat tot, remarquen que actualment no es produeix aquest 

rebuig, precisament perquè ells mateixos ho han vist fer, tant a familiars propers com a 

altres persones. Alguns dels entrevistats, de tota manera, mostren reticència a parlar-ne i 

d’altres, per contra, s’allarguen en el tema. Per a ells, ser xueta era un estat milloratiu, ja 

que consideraven que ser judio era encara pitjor.   

 

Alguns dels nostres entrevistats es queixen que els jueus “varen crucificar el Bon 

Jesús”, però que, amb tot, es tracta d’una “raça llestíssima” i les discriminacions que 

han patit són “una injustícia”. També deixen entreveure que allò que preval en un xueta 

és la seva sang, no els seus estudis o qualsevol altra dada. D’aquesta manera, el 

matrimoni amb un xueta per part d’un que no ho fos, estava molt mal vist; encara que 

aquest fos una persona rica, era preferible casar-se fins i tot amb un pagès. Els nostres 

informants ens conten que existia també una actitud servil per part dels xuetes, com a 

contra-pès a la consciència de pertànyer a una classe marginada. Relaten, a més, que els 
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xuetes només podien ser de tres gremis: argenters, marxandos i bastaixos. D’altra banda, 

tampoc no tenien fàcil accés a la carrera eclesiàstica, tot i que sovint eren molt devots. 

Se sap, per exemple, que no podien ser canonges de la Seu i que algunes monges xuetes 

havien d’anar a ingressar a fora. Miquel Forteza
101

, a les seves memòries, ens relata que 

Jordi Cetre volgué treure del carrer els al·lots xuetes joves que aguantaven la sang del 

Matadero o venien butzes, per tal que fossin aprenents de fusters, picapedrers, forners, 

etc. Com ens conta Mariano Oleza, el carrer de l’Argenteria era anomenat sovint el 

carrer de la xueteria, a causa del gran nombre de xuetes que hi vivien.  

 

“Si vós me trobau pobreta, 

jo no sé què n’he de fer. 

No som borda ni xueta 

ni fia de carnisser. ” 
102

 

 

Pere de Montaner
103

 distingeix dos tipus de xuetes: els xuetes d’orella alta, que 

eren els de millor llinatge, rics i refinats, que vivien com a senyors, i els xuetes d’orella 

baixa. Als xuetes d’orella alta, també els denomina perruques: usa indistintament 

ambdós apel·latius per a referir-se a aquest grup, sense fer cap tipus de distinció. Miquel 

Forteza
104

, en canvi, sí que hi estableix diferències: el nom de perruques, segons l’autor, 

prové del moment en què sis diputats xuetes d’orella alta es varen presentar davant el rei 

Carles III per demanar millores per equiparar-se a les altres classes socials i desfer una 

situació d’injústicia; per això, es posaren perruca i es vestiren com a senyors d’aquella 

època. Eren Joan Bonnín, Tomàs Aguiló, Tomàs Cortès, Francesc Forteza, Bernat 

Aguiló i Domingo Cortès; per aquest motiu, llurs descendents reberen aquesta 

denominació. Al segle XVIII, els xuetes d’orella alta, diu Forteza, es reduïen a algunes 

de les famílies dels perruques. Posteriorment, també es consideraren d’orella alta els 

grans comerciants, les famílies dels grans armadors i els cònsols o vicecònsols. A més a 

més, a partir de 1836, a l’Ajuntament de Palma hi hagué sempre un regidor xueta, que 

també era considerat d’orella alta.     

 
                                                           

101 M. Forteza Piña. Del meu temps.Op. cit. Vol. II, p. 5.  
102 R. Ginard Bauçà. Cançoner Popular de Mallorca... Op. cit. 
103 P. de Montaner. Lo que el siglo...”.Op. cit., p. 24.  
104 M. Forteza Piña. Els descendents dels jueus conversos de Mallorca: quatre mots de la veritat. Ed. 
Moll, Palma,1986. 
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Finalment, cal remarcar el fet que, en lloc de jueu, els entrevistats empren la 

paraula judio o jodio. Alcover-Moll
105

 afirma que la forma jueu ha desaparegut 

pràcticament del català occidental i del valencià. Coromines
106

 contradiu aquesta 

afirmació tot dient que la forma jueu sí que es manté al Principat i a Mallorca. A 

nosaltres ens dóna de parer que a Mallorca s’ha tornat a imposar la forma jueu, encara 

que els nostres entrevistats utilitzin les formes jodio o judio. 

 

 b- Els noms propis 

 

Voldríem apuntar també la tendència que es dóna en totes les classes socials de 

Mallorca a castellanitzar alguns noms, com Pedro, Mercedes, Fernando, Dolores, 

Isabel, Carlos. En canvi, d’altres com Joan, Felip, Jordi, Xim, Pep, Antoni, Aina no són 

castellanitzats. Hi ha, a part d’aquests, dos casos especials que cal comentar: en primer 

lloc, el nom de Fanny, que procedeix d’una tia anglesa i, per una altra banda, Marulla. 

D’aquest segon només hem trobat una possible relació amb el llinatge Marull
107

. 

 

PDA. “Pedro Catlar i Alomar. Vaig néixer dia 25 de novembre 

de l'any 1912.” 

 

c- El recompte del temps 

 

Un dels nostres informadors (NDS) ens explica que deien les hores de manera 

diferent a com ho fem avui dia. L’entrevistat que citarem ens repeteix que aquest 

sistema actualment és en desús, però que, devers l’any 1971, tothom usava aquestes 

formes. La fórmula era la següent: la una, la una i quart, la una i mitja, tres quarts per 

les dues i les dues. La forma que no s’ha conservat -o que es manté únicament dins uns 

reduïts cercles- és la de tres quarts per les dues, que ha estat substituïda per un 

castellanisme (les dues menos quart) o per expressions com ara la una i tres quarts, la 

una i quaranta-cinc, etc.  

 

                                                           

105 DCVB. 
106 DECat. 
107 s.v. Marull: “Llin. Existent a Olot, Camallera, Meià, Parlavà, Pont de Molins, Begur, Armentera, 
Celrà, Illà, Vilademuls, Vulpellac, Casavelles, Caçà de la Selva, Palamós, St. Feliu de G, Barcelona, 
Malgrat, Balaguer, etc. ETIM : del cognom llatí Marullus  (DCVB, tom VII). 
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NDS. “Una altra cosa: sempre dèiem és tres quarts per les tres, 

en lloc de dir així, com això que diven, és tres quarts de tres, per 

dir les quatre menos quart, per dir les tres menos quart! Diven 

tres quarts de tres, no és així? Aquí deien... quina hora és? Les 

tres... espera ‘mem, perquè ara, com que resulta que a vegades ja 

passes de dir-ho... És tres quarts per les tres, dèiem noltros. 

Quina hora és?: la una i quart, la una i mitja, tres quarts per les 

dues i les dues, tres quarts per les dues. 

- Quina hora era tres quarts per les dues? 

NDS. Les dues menos quart. Aquí sempre ho diuen així, i ara 

mira, una forma que noltros d'al·lots sempre ho 'víem dit, i ara 

(trist) ja hem passat a... Ara diven les dues menos quart. Sempre 

deia això, en lloc de dir, així com es catalans diven: un quart de 

dues, dos quarts de dues, tres quarts de dues i les dues, que és lo 

mateix, aquí deien: la una i un quart, la una i mitja, tres quarts 

per les dues i les dues. Quan ja s'acostava les dues, no deies un 

quart de dues ni dos quarts de dues: deies la una i un quart, la 

una i mitja, tres quarts de dues, tres quarts per les dues, que és 

lo mateix que tres quarts de dues. Supòs que és perquè 

s'acostava més a les dues, i així com ara dius la una i tres quarts, 

també dius més les dues menos quart, o menys, o menos; però, 

vaia, lo que diu sa gent normalment és les dues menos quart. 

Noltros no: dèiem la una i quart la una i mitja, tres quarts per les 

dues, tres quarts per les quatre, tres quarts per les cinc... i llavò 

les quatre, les cinc. Ara, mira, ara fa estona que no l'havia 

empleada en aquesta, en aquesta forma, en aquest modo. Ara, si 

hagués estat na Bel aquí, m'hauria corregit: tres quarts per les 

dues sempre! I no sé per què és que ha passat en desús, perquè 

això són coses que passen en desús. Ara, això és una expressió 

que jo l'he dita anys! I que ara ha passat en desús. Com també 

durant anys vaig dir chauffeur i ara també va passar en desús, i 

ara deim xofer; arriba a passar en desús. No ho diu ningú, no ho 

dius, i ja està. És lo mateix que lo des vossa mercè; també ja ha 

passat en desús, no ho diu ningú. Ara ja te crida, ja te xoca que 
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una persona t'ho diga, i a jo m'ho 'vien dit tota la vida, tota la 

vida fins fa... jo tenc xixanta-sis anys, fins fa quinze o setze 

anys, o devuit o vint o això, tots es criats, i tothom t'ho deia, i 

tots es amos i es pagesos. Ara, ahir mateix encara, despusahir, 

encara vaig anar a un dinar a Sineu, i encara n'hi va haver un que 

me va dir, vostra mercè. I vaig pensar: 'aquest encara m'ho ha 

dit!' Emperò [...] 
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3   EL LÈXIC EN LA PARLA DELS SENYORS.  

 

 Encetam a continuació el que constitueix l’apartat més important de tot el 

treball: el lèxic dels senyors. Hi fem referència a molts aspectes de la cultura popular 

material: “objectes físics dels quals se serveix –o s’ha servit– l’home per a les seves 

activitats: la casa, la barraca, la “borda”, el mobiliari, els atuells de cuina, la 

indumentària, les eines de camp, les monedes, els pesos i mesures,etc.”
108

. Seguim, en 

general, el mètode de Wörten und Sachen (paraules i coses), que sorgí a Alemanya el 

1909, amb la fundació d’una revista que portava el mateix nom. Aquesta fou creada per 

Meringer i Meyer-Lübke i s’hi publicaven treballs que seguien la pauta del nou corrent, 

segons el qual s’estableix un lligam entre les paraules i les realitats que designen. 

D’aquesta manera, es relacionen dues disciplines: la lingüística i l’etnologia. Fins en 

aquell moment, la lingüística s’havia interessat per les lleis fonètiques que incidien en 

l’evolució de les llengües, però amb el naixement d’aquest nou corrent es donà més 

importància a la relació amb les “coses” i al lèxic que les designa.  

 

Encara que hom parli de cultura popular material, també s’estudien elements no 

materials, com llegendes, proverbis o contes, entre d’altres. No hem de deixar de banda 

que un dels precursors d’aquest mètode fou l’Arxiduc Lluís Salvador, a qui citarem 

sovint en el nostre treball, amb la seva obra Die Balearen in Wort und Bild geschildert, 

en què descriu amb tot detall la cultura popular material de les Illes, amb nombroses 

il·lustracions. Per altra banda, un altre lingüista, Schuchardt, canvià, en un dels seus 

articles,  l’ordre dels mots que conformaven el títol de la revista, perquè, al seu parer, 

primer són les coses i després, les paraules. Per això, proposà el nom de Sachen und 

Wörten. Un altre dels personatges que cal destacar dins aquest corrent és Fritz Krüger, 

que creà la revista Volksum und Kultur der Romanen, en què es publicaven treballs 

dedicats a la cultura popular. En l’ambit català cal parlar d’Amades, de Violant i 

Simorra o de Griera, entre d’altres investigadors que també s’han dedicat a aquest 

mètode. Tal com explica Veny, el corrent de “Paraules i coses” té molta utilitat, perquè 

ajuda a explicar préstecs lingüístics i etimologies no gaire clares; enllaça l’ètim amb el 

                                                           

108 J. Veny i Clar. Introducció a la dialectologia catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1985. p. 
134 
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mot modern i, a més, a partir de la unió amb la geografia lingüística, permet determinar 

isoglosses culturals.  

 

Seguint aquesta escola, doncs, en aquest capítol hem elaborat un glossari de 

termes organitzats en diferents apartats. Els termes sel·leccionats es caracteritzen, al 

nostre parer, per formar part del dia a dia dels senyors i per ajudar a conformar l'univers 

simbòlic de la seva classe social. La majoria són propis, sobretot, dels nobles; no són 

usats pràcticament mai pels individus d’altres estaments. Entre aquests termes, n’hi ha 

que són pràcticament desconeguts per la resta de societat o que només són coneguts per 

les persones en contacte directe amb els senyors. Alguns no són recollits pel DIEC, la 

qual cosa n’augmenta l’interès. En canvi, altres termes més coneguts tenen un sentit 

diferent per a ells. Altres vegades allò particular de la parla dels senyors és la pronúncia 

de determinats mots. També en recollim d’altres que no són específics de la seva classe 

social, tot i que pensam que són importants, en la mesura que són freqüents en llur parla 

o que tenen molta importància en el dia a dia dels senyors. Finalment, en trobam alguns 

que han deixat de ser utilitzats per la majoria de persones, però que dins la classe social 

que estudiam formen part de la quotidianeïtat.  

 

Hem inclòs il·lustracions i fotografies d’alguns dels mots que estudiam, sobretot 

en aquells casos en què ho hem considerat adient, bé perquè ja és pràcticament en desús, 

bé perquè és quelcom típic dels senyors i, per tant, desconegut per les altres classes 

socials. A continuació, presentam els criteris que hem seguit a l’hora de fer la tria de 

mots per a aquest glossari. 

 

Criteris de selecció de mots. 

-Mot nou fins ara desconegut o no inclòs en el DIEC.109 

-Mot amb una accepció específica. 

-Mot amb una pronunciació diferent. 

-Mots que formen part de la quotidianeïtat específica dels senyors. 

                                                           

109 En general, l’entrada dels mots és la normativa, però hi ha alguns casos en què hem preferit 
transcriure el mot talment com el diuen, encara que no coincideixi amb la forma correcta. Alguns 
d’aquests mots són castellanismes molt antics que no tenen una equivalència en català, com banquillo, 
mundo o presea; d’altres són castellanismes que sí que tenen una variant normativa, com quarto, amargo 
o estrado, encara que, com veurem, no sempre aquesta té el mateix significat. En qualsevol dels dos 
casos, l’entrada apareix entre cometes.   
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-Mots que han caigut en desús a les altres classes socials. 

  

Hem organitzat l’apartat tot fent la següent divisió: primerament, hem dedicat 

una gran partida de pàgines a parlar de la casa (les parts de la casa, el mobiliari i els 

ormejos, el servici, els criats i els menestrals al seu servei); en segon lloc, ens hem 

centrat en la locomoció (els carruatges, les bísties i els moderns vehicles de locomoció); 

hem continuat amb la gastronomia  (el quemullar, els dolços, els salats, les conserves i 

els vins);  tot seguit, hem inclòs un capítol referit a les joies i a la indumentària; en quart 

lloc, hem dedicat un breu apartat a les pràctiques màgico-religioses i, per acabar, hem 

fet referència als eufemismes, els substitutius i les paraules tabú. 

 

Generalment, hem cercat cada veu en tres diccionaris que creiem que ens 

permeten analitzar els termes des d’una perspectiva més àmplia. El DIEC, per una 

banda, ens proporciona la visió d’allò que és normatiu, tot i que sabem que aquest 

diccionari encara compta amb moltes mancances. De totes maneres, però, pensam que 

és indicatiu de les paraules que són més utilitzades en tots els territoris de parla catalana.  

 

A través de la consulta del DECat, per un altre costat, ens assabentam de 

l’origen de la paraula, que ens ajuda a mesurar la importància dels mots que utilitzen els 

senyors, sobretot quan aquests no són sinó mots que han caigut en desús o que, tal 

vegada, han estat utilitzats únicament pels senyors. Quan s’ha tractat de fer la recerca 

d’un mot d’origen castellà, no hem dubtat a considerar altres fonts com el DECast o el 

Diccionari de María Moliner. El DCVB, finalment, ens ofereix la mostra més fidel de 

mots utilitzats a les Illes Balears, de manera que molts que no trobam al DIEC sí que 

estan recollits en aquest diccionari. També, en alguns casos, hem acudit al DAg, on 

molt sovint hem trobat mots utilitzats pels entrevistats que no estaven recollits en els 

altres diccionaris o que, si hi estaven inclosos, ens en donaven una informació deficient. 

Malgrat tot, hi ha hagut casos en què no hem cregut necessari consultar tots els 

diccionaris. 

 

3.1  La casa 

 

Hem dedicat un apartat del nostre treball a la casa i a tot allò que hi ha a dins. La 

casa, com altres autors han observat, no tan sols es tracta d’un edifici, un habitatge, sinó 
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que “darrera l’edifici hi havia un muntatge, un sistema, del qual la casa només n’era el 

símbol. Fins i tot, podríem dir que el més important era el contingut, ja que ell era el que 

en realitat constituïa la «casa»”
110

.  

 

Aquest contingut constitueix el centre d’aquest punt, que hem organitzat, al seu 

torn, en tres apartats: les parts de la casa, el mobiliari i els ormejos i el servici. Totes 

aquestes paraules i conceptes ajuden a configurar el concepte abstracte de casa, que 

inclou tant objectes com persones
111

. La casa és tota una institució per a la classe dels 

senyors; en constitueix un dels pilars. De fet, “a un senyor succeïa un altre senyor i a un 

altre hereu, mentre que la casa restava”.
112

 

 

Per iniciar aquest apartat hem cregut oportú, doncs, aclarir conceptes com ara 

casa, casal, casa pairal, així com la forma can per referir-se a la casa d’algú. Aquests 

mots, utilitzats en major o menor mesura, ens dibuixen què és per a ells el lloc on 

habiten. També ens és de gran ajuda entendre completament el significat que té per als 

senyors el terme palau, que és com una paraula tabú. D’aquesta manera, ens ubicam en 

l’espai conceptual específic de la casa dels senyors des del qual podrem abordar altres 

termes i conceptes.  

 

* Casal [k´»za…] 

Segons el DIEC, un casal és una “Casa gran. ANT. Casa de família antiga 

distingida; dinastia”. El DCVB el defineix com a “casa gran, i especialment casa on 

radica un llinatge o família nombrosa: ‘Les portes del casal volgué tancades| per no 

veure ningú’ Costa Trad. Fant., 85”. A més, inclou també aquesta altra accepció: 

“metafòricament, dinastia, sèrie de generacions d'una mateixa família. ‘Aquest libre se 

fa... a honor de Deus e del casal d’Aragó’, Muntaner, Cròniques, c 1”. Per últim, el 

DECat: “s. v. Casa. Deriv. Casal. Aplicat a la casa reial o dels Comtes-Reis. A Eivissa, 

Crònica de c. 1400 (Macabich, Feudalismo, 66); casa on viu una vella família.” 

 

                                                           

110 A. Le-Senne i Montaner. Canamunt i Canavall: Els conflictes socials a Mallorca en el segle XVII. 
Palma: Ed. Moll, 1981.  
111 P. de Montaner. Ésser noble....  
112 A. Le-Senne i Montaner. Canamunt i Canavall: Els conflictes social. 
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JDB. “Sa casa aquella d'on hi ha es daixò de Belles Arts, que és 

es Balaguer, es Casal Balaguer; mu mare va nèixer allà; es 

altres, no”. 

... 

JMRS. “Per cert, un dia mos vérem amb en Moll, que ara és 

mort. No sé què xerràvem i dic: ‘si m'amolla palau, li diré de 

tot!’. Me va amollar casal: ‘m'ha mort’. Perquè casal no crec 

que sigui mallorquí; però, en fin, dic: ‘Si m'amolla palau, li diré: 

només n'hi ha un, que és aquí on està’... Precisament estàvem en 

el Palau. (Riu).” 

... 

VRA “[…] I començaren a vendre, amb aquella cosa curiosa 

que te vaig dir: que lo darrer que conservaven era es casal de 

Ciutat. Es casal de Ciutat; no diguem palau, que això de palau a 

mi sempre me fa riaies!”  

... 

MMM “Saps una finca que està devora una gran finca que està 

aferrada amb Raixa? Que és seva aquesta finca... hi ha una casa 

alta, entrant a Raixa; an es costat, hi ha un casal fenomenal 

d'una possessió enorme, no sé què li diven.” 

 

Comprovam, per tant, que totes les cases senyorials de Ciutat reben l’apel·latiu 

de casa o casal, però mai no són anomenades palaus, paraula que els senyors no 

empren en absolut, perquè pensen que, de palau, només n’hi ha un: el palau del Bisbe. 

 

* Casa pairal [»kaz´ p´iª«Ra…]  

Segons el DIEC, la casa pairal és la “casa dels pares i progenitors d’un 

llinatge”. Al DECat, trobam la següent informació de la forma pairal: “ [...] Quant a 

extensió geogràfica, crec que no és mot gaire usat en Val. ni a les Illes, però tanmateix 

se’n serví Costa: «Durà el so d’aquella arpa recobrada / dins les ruïnes del castell pairal; 

/ i tocant-la, per graus, més inspirada, / fou la humil ventafocs transfigurada / en 

princesa ideal»”. De fet, tot citant el DECat, el seu ús es documenta a finals del s. XVIII 

a B. De Maldà (Excursions, p. 72) a Catalunya, i no se sap si l’expressió és més antiga. 
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Per una altra banda, el DAg defineix la paraula com a “dinastia”. Evidentment, Francesc 

de Borja Moll usa una paraula molt correcta, casal. 

 

JBC. “[…] Perquè es primers Catlars varen venir amb el rei 

Amfós. Era un cavaller, un segon, de sa casa pairal, que estava 

al Catllar, que era una casa que eren barons, vamos, senyors del 

Catllar i vescomtes de Barcelona.” 

... 

PDA. “Sa casa pairal, no! Sa casa pairal nostra, que no se pot 

dir pairal perquè ja... Com es meu senyor avi era es segon de 

Can Catlar, clar, va ser un llegitimant, va comprar una casa an es 

carrer d'en Mesquida, a on vaig néixer jo, però después se va fer 

aquesta gran casa a Selva, que és un casal.” 

 

Podem pensar, doncs, que l’ús de l’expressió a Mallorca es deu, probablement, a 

una influència del català central a través de la llengua literària. A més, sabem que 

l’expressió es popularitzà sobretot a partir de la Renaixença. 

 

* Can [»kan] 

Segons el DIEC, la forma can és la “contracció del mot ca (casa) i l’article en. 

‘A can Joan’”. El DCVB recull la mateixa informació: “contracció de ca En (=casa 

d’En...)”. A més, se’ns remet a l’entrada de la paraula casa: “el mot casa ha sofert una 

contracció, convertint-se en ca, que va seguit d’article, de pronom possessiu o de nom 

propi: cal (=ca’l, casa el ), ca la (=casa la, casa de la), cas (=ca’s, casa es), ca sa (=casa 

de sa), can (=ca’n, casa d’En ), ca na (=casa de na) [...]. ‘Ara preguntaria a can Ferrer’, 

Pons Auca 217. [...] A les Balears és general aquesta contracció; a Catalunya i València 

també s’usa, però hi ha una forta tendència a pronunciar tot el mot casa.”  

 

PDA “[...] com es meu senyor avi era es segon de Can Catlar, 

clar, va ser un llegitimant, va comprar una casa an es carrer d'en 

Mesquida, a on vaig néixer jo, però después se va fer aquesta 

gran casa a Selva, que és un casal.” 

... 
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JDB. “Mun pare, que era de Can Catlar des carrer des Sol, fii 

petit des marquès del Palmer, i es marquès del Palmer va ser es 

meu padrí.” 

... 

NDS. “En lloc de Zaforteza també deien can Forteza. Sé que hi 

'via ‘za’ però ho deien així... No deien can Zagranada, ni can 

Zaforteza, és can Granada i can Forteza, ni deies can Despuig, 

deies can Puig.” 

... 

JMRS. “Lo que después se casaven amb mallorquins i 

quedaven! No, aquest estava casat, bé amb una de Can Torrella. 

El senyor avi Rotten i Gual amb, una de Can Torrella, però 

aquest era fii des general. Aquest general era nebot des que vivia 

a la casa, que era un Riermatten, una de ses millors famílies 

suïsses, que estava casat amb una Poia, Poio i Poia, i va acabar; 

ha d'esser Pueyo; ara li diuen Pueyo; va acabar.” 

... 

FSMC. “[…] Sa tia Carme, que era casada a Can Fuster, sa Tia 

Dolores, que era casada amb so comte Orlandis.” 

... 

RSJ. “Sí, se deia Jordana, i com que era Jordana, don Ramon 

Jordana, i ja està. No era Can Sanxo; allò sempre ha estat Can 

Jordana.” 

... 

PMS. “[...] Una tia meva se va casar amb so major de Can 

Berga; vivien allà. Después tenia una altra tia que li diven Can 

Poio, una casa que hi ha entre la Rambla i... No sé què li diven.” 

... 

NMC. “Ha de pensar que jo, encara quant era nin, encara 

anàvem amb cotxo de cavalls: mos n'anàvem d'aquí a Can Bosc, 

que són cinquanta-tres o cinquanta-cinc quilómetros d'aquí, 

d'aquí a ses cases de Can Bosc; i anàvem amb cotxo de cavalls.” 

... 
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VRA. “Es matrimoni amb forasteres, a Can Catlar i a Can 

Cotoner; això hi ha influït molt.” 

... 

MTD. “A Can Aguiló, hi anaven es jesuïtes; anaven a prende 

banyos. Hi arribaven, se desvestien a dins aquesta caseta, i 

llavò...; es qui no sabia nedar, es padre vei que no sabia nedar, 

s'agontava amb sa corda.” 

... 

JZC “[…] Però noltros, com t’he dit, vivíem an es carrer de Can 

Granada. Es carrer de Can Granada és curt, i si ara hi vas, has de 

pujar unes escaletes; a mà esquerra, trobes Can Puig, i a mà 

dreta, domés hi ha unes escales.”  

... 

JGTT. “Exacte, allà per Can Orlandis, des de ses monges de...; 

d'allà darrere fèiem sa instrucció, mos preparàvem per sa guerra; 

figura't, tu!” 

... 

AVB. “A fora, es cuiner feia pastes, feia coques, ensaïmada, 

feien xocolate! Però un xocolate que el feien a posta: domés en 

feien per Can Dameto i per ca nostra.” 

... 

MDA. “Es de Can España anaven a fora... Sap a on? A Son 

Brui;  sap a on és Son Brui?” 

... 

MMM. “No, botifarra no... Volia, volia ser botifarró, ell! I mu 

mare no, mu mare era una altra cosa, perquè mu mare era cosina 

de Can España, i cosina de... Amb can Moragues estaven 

emparentats, però en Gaspar Mayol va voler ser […]” 

... 

MDTM. “I va estar a Can Maroto, an es carrer de Sant Jaume, 

antes; i llavò també va estar a Can Bennàssar, an es carrer de 

Pont i Vic; an aquestes dues cases. I llavò sé que venia es estius 

a ca nostra i passava de ca nostra, an el Sagrat Cor, en s'hivern, i 

llavò, no me'n record, ja.” 
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... 

AVB. “Mun pare me diu: ‘tu hauries d’aprendre de llegir’; i vaig 

anar a Can Riutort, i vaig aprendre quatre coses.” 

  ... 

JGT. “Can Torrella i Ca la Torre, agontaren es banc; podien 

agontar un banc.” 

 

La importància de la forma can rau en el fet que engloba tant els membres de 

la família que viuen a la casa com els que no hi resideixen. Per tant, serveix per a 

referir-se a una casa en concret i a la família que hi va lligada. Sens dubte, aquesta és la 

manera de referir-se a ca seva o a les cases dels altres senyors que més agrada als 

nostres entrevistats. Emprar normalment el terme can, disminueix l’ús de mots com 

casa o casal, i amb això, la preocupació de triar un o altre mot. 

 

* Casa [»kaz´] 

Si consultam el DIEC, la primera definició que trobam és la següent:  “edifici 

destinat a servir d’habitació humana”. Ara bé, una altra accepció que cal destacar 

oferida en aquest diccionari és la de la casa com la “família des del punt de vista 

genealògic, llinatge, dinastia”. Tenim en compte també allò que en diu el DCVB a la 

segona i a la quarta accepció d’aquest mateix mot: “2. l'edifici o departament d'edifici 

que ocupa qualcú amb la seva família. [...] 4. Família; conjunt de gent que habita un 

mateix edifici o que està emparentada”. Finalment, el DECat ens en dóna l’etimologia: 

“del llatí CASA, cabana, barraca. 1a, documentació c. 1200, Homilies d’Organyà.” 

 

AEL “Sempre! An es carrer de Miramar, i después vàrem... 

perquè vivíem a cal senyor avi, es comte d'Espanya. I era una 

casa del senyor avi, i an es carrer Miramar. Llavonses, quan va 

morir el senyor avi, vàrem comprar una casa a Can Formiguera. 

I no hem viscut enlloc més. I des des carrer d'en Formiguera, ja 

vaig venir a Can Poyo (riu); i això és tot.” 

... 

JMRS. “Síiii! No, es títol, a Mallorca, no s'ha usat mai, perquè a 

Mallorca és una cosa curiosa; s'altre dia ho xerràvem amb un 
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parei, que té més categoria sa casa, quasi quasi, que sa persona. 

Perquè noltros deim: es de Ca la Torre, és de Can Poio, es de 

Can Sureda, es de can tal, es de can qual... de Can Cotoner. 

- Però es títols, per què és que no se valoren? 

JMRS. No ho sé, a Mallorca... mun pare, vaia, el senyor avi era 

es marquès Poio, es de Can Sureda, es marquès Sureda, i era 

marquès de Vivot; no tenia res de Sureda. I el senyor avi era de 

Campofranco! (riu). A Mallorca, sa casa, es tronc major, sempre 

ha pintat molt; això també ho he trobat a Itàlia, a Venècia, que 

també hi ha can tal, can qual. No ho sé, a Sicília, no hi he estat 

mai. Però can tal, can qual; jo me'n record que, a Venècia, hi 

vàrem esser una sèrie de pics, que hi hem anat una sèrie de 

vegades. I me deien: ‘això és de can tal, és de can qual’. Dic: 

‘això pareix mallorquí!’ (riu). Però té gràcia, i priva es nom 

damunt lo que sigui.” 

... 

JMRS. “Però, i aquí, aquesta casa, es que la va fundar, an 

aquesta casa; es primer tampoc no era Pueyo, perquè es Pueyo 

vengueren d'Aragó: vengué es virrei Pueyo. Per aquí va venir, 

que se va casar amb una Sunyer, que es fundador d'aquesta casa; 

a posta hi ha es escutets a s'entrada, i era Sunyer.  

- Aquestes cases realment són palaus; els heu dit mai palau? 

AEL. No, no! Casa! 

JMRS. Domés n'hi 'via un, a Mallorca: es palau del Bisbe; no 

n'hi ha d'altre. Después, en tenim un de més modern, que és es 

palau d'en Verga (riu). 

AEL. Bé, però aquest ja és posterior! [...] Casal no és mallorquí, 

és català; jo no ho he sentit dir mai. Sempre són cases! Com a 

Venècia i tot això, diven: Ca d'Oro, ca tal, can... i ho posen així 

com a Mallorca. Tenim moltes coses com a italianes; Mallorca 

té molta cosa com italiana.”   

 

Curiosament, la casa, lligada al llinatge, va per damunt el títol nobiliari, la qual 

cosa comporta un gran interès per part dels nobles de conservar la residència de Ciutat. 
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La casa és la representació material de l’estirp i d’una forma de viure. Es pot tenir un 

llinatge important, però és també imprescindible tenir una casa on es recullin els 

objectes, els records, els actes o cerimònies familiars, i on, sobretot, hi visquin o es 

rebin les persones lligades per la mateixa sang o la mateixa procedència social. A més, 

convé que estigui situada a un dels llocs tradicionals de Palma. Per això, més d’un 

d’ells, si comença una nova branca, el primer que fa és establir una casa, amb un pati on 

no hi plogui. Ja hem esmentat que els desagrada la paraula palau, sinònim d'una 

grandesa que va molt en contra de la manera de ser mallorquina. A més, és una paraula 

usada pels nou rics, pels “polls entrats en costura”: ens referim als qui són considerats 

com a tals per part dels senyors, com, per exemple, la família March o en Verga.  

 

En aquest cas, l’afinitat amb Itàlia és pregona i fora de tot dubte. En aquesta 

casa, hi neixen, hi estudien, s'hi casen i hi moren tots ells: els criats i els capellans de la 

casa; és on reben el condol, on preguen tots junts. En resum, és l'embolcall de tota la 

seva vida i la seva història. Ells parlen de casa seva com a casa gran, concepte que es 

pot contraposar al de cases baixes, aquelles ocupades per gent més humil. Els estudis, 

en principi, també correspondrien al concepte de casa baixa. 

 

 3.1.1 Les parts de la casa 

 

En aquest apartat, hi hem inclòs aquelles paraules que es refereixen a parts de la 

casa que, sovint, només podem trobar dins una casa de senyors. Per això, seran més 

emprades per ells que per la resta de la societat, ja que formen part del seu vocabulari 

habitual, de la seva quotidianeïtat. La majoria d’aquestes paraules conserven la seva 

funcionalitat, perquè es mantenen aquestes dependències dins llurs residències. Si 

surten del seu hàbitat, a poc a poc deixaran d’emprar aquestes paraules, tot i que 

seguiran coneixent-les. El fet que, avui dia, aquestes siguin encara les parts normals de 

l’habitatge constitueix un tret distintiu de classe. Realment, la idea que els senyors tenen 

de ca seva és molt semblant a la d’El Guepard, on es presenta la casa com un espai que 

ha tenir llocs per descobrir, on perdre’s.  

 

MO. “Dividia en dues parts: una d'elles se deia sa part des 

carrer, que és allà on se vivia i on se rebien ses visites familiars, 
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i llavò hi 'via sa part més distingida, que hi 'via es primer 

estrado, es segon estrado, es tercer estrado, s'antecàmara, sa 

càmara i es tocador. 

- ¿I tot això què era? 

MO. Es primer estrado és sa primera sala, es segon estrado és sa 

segona sala, es tercer estrado, s'antecàmara, sa càmara, que 

aquest llit domés l'usaven per naixements i per mostrar es nins 

que havien nat i això, no se viu això, no.  Pràcticament en temps 

meu ja no s'habitava, se tenia en conserva.  Hi 'via es tapissos, 

aquests tapissos vengueren de Flandes [...] I sa sala d'entrada, 

que divideix sa part des carrer de s'altra, té cinc metros, no, cinc 

metros no, té una altària tal, que dedins hi cabia tota sa torre, sa 

casa que tenia un des tios a Barcelona, amb so pararrayos, dins 

sa sala d'entrada. Llavò, s'estrado ja era més baix, perquè té 

menos superfície, i s'altre més baix, perquè menos superfície, i 

s'altre més baix, i sa càmara, que ja arribàs amb sa mà quasi an 

es sòtil. I a dalt eren unes vertaderes montanyes russes. [...] I 

aquestes montanyes russes estaven plenes de paia, perquè sa  

paia per ses mules la pujaven amb un torn a dalt i la tiraven, i 

així evitaven en certa manera es perill d'incendi de tenir sa paia 

a baix. I as mateix temps una climatologia molt especial, perquè 

s'imagini, amb cinc o sis metros de paia a damunt, sa calor com 

arriba a dins sa sala i ses parets gruixades. I això era es modo 

aquest de viure. I llavò hi 'via es menjador, hi 'via s'arxiu, però 

això eren altres distribucions. Però pensi que no hi 'via aigo 

corrent. Això no, s'aigo corrent va entrar ja... passat l'any 20.” 

 

Com ens explica aquest entrevistat, la casa tenia dues parts: una que donava al 

carrer i una altra de més distingida. Veiem que tenien distintes habitacions destinades a  

determinats esdeveniments de la vida, com és un naixement. Aquest fet ens demostra 

que no escatimaven en espais, ja que les cases eren molt grans i luxoses. També tenien 

un espai exclusiu per als animals, i per això ens ha parlat de com emmagatzemaven la 

palla a la part superior de la casa. 
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Les paraules referents a parts de la casa, segons els criteris que seguim, són les 

següents: alcova, arxiu, cambra, capella, estrado, estudi, llibreria, lligador, menjador, 

passet, quadra, quadreta, quarto, recibidero i sala. 

 

* Alcova [´…»kov´] 

 

Domicili particular 

 

Segons el DIEC, una alcova és una “cambra petita que dóna a una de més gran, 

o una de les parts amb què està dividida una cambra.” Per una altra banda, el DCVB, a 

l’accepció número 1, diu: “departament d'una cambra-dormitori, separat amb una 

mitjanada o amb un arc i destinat a tenir-hi el llit. Polsada l’arpa d’or dintre l’alcova | 

on jeia, febrosenc, el Rei malalt”. Finalment, consultam el DECat: “cambra adjacent a 

una sala i destinada a dormitori, de l’àrab qúbba ‘volta’, ‘cúpula’, ‘petita cambra 

adjacent a una sala’. 1a. documentació: alcuba ja un cop el 1309; alcova 1640 DTo.” 

 

 

NDS. “[...] I es passet que anava cap a s'alcova, que és aquell 

que hi ha a damunt de s'entrada. 

- No eren dormitoris?; eren alcoves? 
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NDS. Quartos de dormir; o si hi 'via cambra i alcova, es quartos 

bons, ses habitacions bones... 

- Quina diferència hi ha entre cambra i alcova? 

NDS. Jo crec, perquè aquí, més que una alcova, era un quarto de 

dormir. Lo que era un quarto, diguéssem, que hi vivia es 

matrimoni jove, que havia de menester rebre quan tenien (riu) 

al·lots i això, perquè, an es senyors, veis els hi donaven un altre, 

quan tenien sa pareia jove. I después, feia sa sala, aquí dèiem... 

però crec que estava mal dit: dèiem es “recibidero”. Es 

“recibidero”, sa sala; i llavò ses quadres, que era sa quadra 

primera; una altra que està tota forrada de vermei, que li deien 

s'estrado; i llavò sa cambra; i llavò s'alcova.” 

... 

NDS “[...] S'alcova era; a posta hi 'via es nom de cambra i 

alcova, perquè sa cambra solia ser una part de sa mateixa 

habitació; llavò, amb un arc i unes cortines, entraves dins 

s'alcova. Moltes vegades no tenia finestra defora, ses alcoves; 

moltes vegades s'alcova no tenia finestra. Crec jo que sa 

diferència entre quarto i alcova és que s'alcova pentura és 

sinònim de quarto de dormir o d'habitació de dormir, perquè sa 

paraula quarto també s'ha dita sempre!” 

... 

NDS “[...] I a vegades a sa cambra hi solia haver banquillo; jo 

supòs que a ses cambres pentura eren, no ho sé. Per si havia de 

gordar, quant hi 'via nin petit, treure es nin cap a defora i trobar-

te regordada o no sé què, i llavò a vegades feia un arc i unes 

cortines i a darrere feia un recinte tancat... Tancat, bé, sense 

finestra a defora; es respirai ja el tenia a través de tota 

s'habitació; a lo millor feia un arc molt gros. I a dedins hi havia 

es llit, es llit de matrimoni amb so dosser i ses cortines.” 

... 

FSMC “I mun pare i mu mare dormien aquí dedins, que hi havia 

una alcova; i ells dormien dins s'alcova i sa dida dormia aquí, 

perquè si sa nina plorava, volien sentir-la.” 
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... 

AEL. “ [...] I alcoves, ses que tenen arc, i tenen una sala antes 

[...]” 

 

Les alcoves són una part de la casa pròpies dels senyors. Això no vol dir, de tota 

manera, que altres classes socials no coneguin la paraula, encara que aquesta formi part 

de la quotidianeïtat dels senyors. Com ens han explicat, la destinen generalment a la 

parella jove, perquè pugui rebre visites quan té els fills. El lligador també forma part de 

l'alcova. Sembla que queda clar, tant a través dels diccionaris com de les entrevistes, 

que l'alcova és un dormitori amb una sala d'estar, separada per un arc i unes cortines.  

 

* Arxiu [´R»Siu9] 

Segons el DIEC, l’arxiu és un “edifici, local o moble on és depositat un conjunt 

documental”. A continuació, recollim la segona accepció d’aquest mot extreta del 

DCVB: “lloc on se guarda una col·lecció de documents. Constituits personalment... en 

lo arxiu dels càrcers reals, doc. A. 1636 (Hist. Sóller, II, 983).” El DECat. ens ofereix 

informació etimològica: “pres del llatí tardà archivum, i aquest del grec ‘residència dels 

magistrats’. ‘arxiu’, derivat de ‘comandament’, magistratura’ 1a documentació: 1399, 

Bernat Metge.”  

 

NDS. “Sí, hi ha, hi ha arxiu, però es més antics de sa 

primitiva...; des tronc comú, hauria d'ésser a sa primera rama. 

Aquí n'hi ha des de, des de 1.600 o així, supòs, perquè hi ha un 

fart de papers, que no m'he entretengut, sa veritat... Com veus, 

altres que són de censals i alous; i no, no, no, no he tengut temps 

de... o no m'hi he dedicat!”  

... 

JMRS. “Ah, això és molt curiós! Perquè sa mançanilla...; a posta 

dic que això del cardenal Marcelo, jo no hi estic molt d'acorde, 

perquè en Toni va treure,  no sé d'on ho va treure, colque paper 

de per s'arxiu; està bastant ben pensat. [...] I d'aquí, en Toni ho 

va treure d'aquí.  

- De s'arxiu? 
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JMRS. Sí!” 

... 

JMRS “I es testaments mallorquins són per posar-s'hi bé en 

Déu! N'hi ha hagut de testaments! I es arxius estaven tots 

amagats, perquè, clar! Jo venia aquí a xerrar i mirava un paper, i 

londemà li posava un plet!” 

... 

NDS. “Llavò hi 'via sa llibreria i s'arxiu, a baix. 

... 

VRA. Jo tenc an es meu arxiu d'aquí escriptures de final de 

segle XVIII, principis des segle XIX, avon en ses escriptures 

encara estan escrites totalment en llengua mallorquina, llengua 

mallorquina literària, però llengua mallorquina.” 

... 

JGTT. “Mun pare, quan va cedir s'arxiu, perquè el 'guérem 

pogut tenir aquí. I mos ho deia, que el duguéssim aquí, si no el 

'guérem tengut aquí... I jo li vaig dir: ‘però si només gonyam 

cinquanta anys!’ Llavonses què sabem que se farà d'això! I lo 

millor és que tu ara, que ets es cap i es d'això, facis un depòsit a 

s'arxiu històric i que es que ho vulgui emplear, que ho emplei; i 

està allà, de tota... Hi ha documents des sigle XIII, de sa 

Conquista hi ha fins a sa Guerra Civil, de documentació, i 

molt...vamos... de certa importància.”  

 

La paraula surt recollida als diccionaris en la mateixa accepció utilitzada pels 

entrevistats. En unes famílies en què es dóna tanta d’importància a la història, 

l’existència d’un arxiu, això és, d’una habitació que contingui els papers antics de la 

casa, és prou necessària. Les persones d’altres classes socials, en canvi, no tenen  

tendència a guardar papers antics. Per això, l’arxiu és un signe extern de la seva classe 

social. Lògicament, com més antiga sigui la branca del llinatge, més pes tendrà l’arxiu.  
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* Cambra [»kambR´] 

Si recorrem al DIEC, veiem que una cambra és una “habitació, peça d’una casa, 

especialment de dormir o destinada a l’ús d’una persona. Una cambra amb dos llits. 

Dormir cadascú a la seva cambra. La meva cambra de treball.” Al DCVB, és definida 

com una “habitació destinada a dormir-hi una o algunes persones (Andorra, Alt Urgell, 

Solsona, Cerdanya, Empordà, Plana de Vic, Maresme, Segarra, Priorat, Mallorca). 

“Quel rey entra en la cambra on troba la reyna”, Llull Fèlix, pt. I, c. 6.” Consultam el 

DECat, finalment: “del llatí CAMERA, però també CAMARA (sobretot en textos 

vulgars i hispànics), adaptació del grec ϰαµἁρα ‘volta, cúpula’, ‘cambra coberta amb 

volta’ 1a. documentació: s. XIII. És ja freqüent en Llull i en Jaume I: “que en lo 

monestir edificàs una cambra apartada, on stegués un monge”, Blanquerna. (NCl. II, 

29.4). B) a) els alts de la casa, de vegades tot el segon pis, altres, qualsevol cambra de 

dormir’ especialment en pobles de la zona Pego-Gandia, també Sud, i Nord del català 

occidental, i a Menorca.” 

 

NDS. “I he dit que en aquesta casa, perquè moltes bandes 

s'alcova era... A posta hi 'via es nom de cambra i alcova, perquè 

sa cambra solia ser una part de sa mateixa habitació; llavò, amb 

un arc i unes cortines, entraves dins s'alcova. Moltes vegades no 

tenia finestra defora, ses alcoves... Moltes vegades s'alcova no 

tenia finestra. Crec jo que sa diferència entre quarto i alcova és 

que s'alcova pentura és sinònim de quarto de dormir o 

d'habitació de dormir, perquè sa paraula quarto també s'ha dita 

sempre!” 

... 

NDS. “[...] i a vegades, a sa cambra, hi solia haver banquillo. Jo 

supòs que a ses cambres pentura eren, no ho sé... per si havia de 

gordar quant hi 'via nin petit, treure es nin cap a defora i trobarte 

regordada o no sé què... I llavò, a vegades, feia un arc i unes 

cortines, i a darrere feia un recinte tancat, tancat; bé, sense 

finestra a defora, es respirai ja el tenia a través de tota 

s'habitació; a lo millor feia un arc molt gros. I a dedins hi havia 

es llit, es llit de matrimoni amb so dosser i ses cortines.” 
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Els meus entrevistats, com veiem, han usat aquest mot únicament en el sentit 

d’habitació de dormir. Aquesta veu ja ve contemplada a l'entrada alcova. El DECat, 

però, no fa referència a l’ús de cambra a Mallorca com a dormitori. Sí que ho especifica 

en el cas de Menorca. De totes maneres, no és una paraula molt utilitzada per part dels 

senyors -encara que ells l’usin més que qualsevol altra classe social-, ja que els 

entrevistats freqüentment empren la forma quarto en lloc d’aquesta. 

 

* Capella [k´»pe¥´] 

Per començar, acudim al DIEC, que exposa que una capella és un “lloc destinat 

al culte en una comunitat, palau, hospici, presó, etc., i que no té la plenitud dels drets 

d’una església parroquial.” El DCVB en dóna una definició prou similar: “lloc 

consagrat al culte religiós en l’interior d’un palau, d’un hospital, d’una casa particular, 

etc. Entrà-se’n en una capella que tenia en sa casa, Llull Blanq. 3”. Al DECat, ens 

remetem al mot capa, on trobam informació sobre capella: “[fi S. XIII, Llull, 

Blanquerna, dis-tingit d’ermitatge, NCl. II, 42.1]; «la ca.: sacellum, aedicula, 

lararium», OPou (ThuPu., 165): del llatí tardà CAPPE(LLA ‘tros de la seva capa que st. 

Martí va donar a un pobre’, ‘oratori erigit sobre aquesta relíquia’, ‘oratori, capella, en 

general’, pròpiament, doncs, diminutiu de CAPPA.” 

.                                  

NDS. “[…] I cada diumenge venia un frare de Sant Francesc a 

dir missa a sa capella d'aquí, que ho teníem escrit... En aquell 

temps demanaves permís per tenir missa. Diu: ‘jo ho he llegit, 

que mentres visquéssem, podia haver missa aquí’. Ara ja n'hi pot 

'ver pertot; no era llavò com antes, que havies de tenir permissos 

especials... mentres visquéssem tots es habitants que hi ‘via 

llavò aquí, o sia fins a en Biel germà, na Pepa, com que no ‘via 

nat encara, no hi entrava amb so permís; i venia a dir missa.” 

... 

NDS. “[…] A posta és que a s'Extremera, a sa capella de 

s'Extremera, hi 'via un sagrariet i hi 'via reserva, perquè hi 'via 

tres misses cada dia!” 
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“ - Té capella vostè? 

JMRS. Sí! 

- I han de tenir un permís? 

JMRS. Sí, antes sí, ui! Era molt sèrio tenir una capella, un 

oratori privat és, ara no! Ara el pot tenir... poden dir missa a 

damunt una taula. A mi m'indignen, però en fin!... 

- I encara diven missa? 

JMRS. Si hi ha capellà, sí, però lo que no hi ha és capellà. 

Antes, s'estiu el se'n duien a fora. Hi 'via capella a fora. I eren 

semipúbliques, ses de ses possessions.” 

 

El terme surt recollit a tots els diccionaris que hem consultat en la mateixa 

accepció. Tenir una capella on es digués missa cada diumenge era un tret distintiu 

d’aquestes cases senyorials. És una paraula que forma part del seu vocabulari quotidià, 

ja que és una part de la seva casa i per a ells té molta importància, per causa de la seva 

gran religiositat. Els entrevistats, a més, ens diuen que havien de tenir un permís 

especial per a poder fer missa en allò que era un oratori privat. Aquest fet ens remet a 

uns privilegis que es donaven a certes persones segons la seva classe social, ja que els 

entrevistats ens conten que no era fàcil obtenir aquest permís. Es queixen també del fet 

que avui dia es pugui dir missa onsevulla, segurament perquè ells deixen de ser 

privilegiats en aquest sentit, i s’estén la permissivitat de dir missa en altres espais a la 

resta de classes socials113. La possessió d’una capella a la casa, on es pugui dir missa, 

amb prèvia obtenció d’un permís, és, doncs, una marca de classe que els senyors es 

resisteixen a perdre. També era important la funció de la capella a les possessions de 

fora. Aquesta era semipública i s’hi solien dir diverses misses al dia.  El fet de tenir 

capella, tant a la casa de Ciutat com a les possessions, implica, com és normal, la 

presència d’un capellà, que acompanyava els senyors en els seus trasllats cap a una i 

altra banda. 

 

                                                           

113 Hi ha el cas de Bru Cortès Aguiló [RIERA MONTSERRAT, Francesc Bru Cortès o un fracassat 
intent de promoció social, BSAL, 47 (1991), pàgs. 207-217], que el 8/11/1791 presentà una petició per 
esser nomenat cavaller militar. Un dels mèrits que hi al·legà és que posseïa “el predio de Son Vich, sito en 
el término de la villa de Calviá, con Oratorio público y Capellanía fundada por él mismo...”, pàg.208.  
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Massot Ramis d’Ayreflor ens parla de la capella de casa de senyors: “el segle 

XVII, la capella augmenta la decoració sobretot en la quantitat i la qualitat de les 

casulles, el nombre de quadres, el desenvolupament dels marcs de les sacres, la 

utilització de blasons i l’existència d’una major quantitat d’imatges de cult. A les 

finques, era comú situar la capella -de majors dimensions, moltes vegades amb bancs- a 

la planta baixa. D’aquesta manera, podien assistir a missa tots els qui treballaven a la 

casa, els majorals i veïns, sense haver d’entrar a la casa dels senyors”114. 

 

* Celler [s´»¥e] 

El celler és quelcom ben habitual en les residències dels senyors. Al DIEC 

s’exposa que el celler és el “lloc on s’elabora i guarda el vi. || Lloc d’una casa, 

especialment soterrani, on es guarda el vi i altres aliments.” 

 

PMS. “A Sant Martí i a Son Vivot, ses altres finques, eren 

d'olivar, i teníem celler a una banda i a s'altra; i aquí, a Palma, 

teníem un celler també, que ara ja no existeix, ara han fet... se va 

omplir un poc de terra i eren  cotxeries. I hi 'via, pes carrer de sa 

Campana, hi 'via un puesto avon hi 'via bótes, i se venia es vi; i 

aqueix Martí, l'amo en Martí, i sa seva dona venien es vi. I 

aqueix era, es vei aqueix era es que sempre quedava a la casa; 

quan mos n'anàvem tots, sa casa se tancava i  quedaven aquests; 

sempre vivien aquí.” 

 

No hem considerat necessari consultar els altres diccionaris, ja que la paraula és 

d’ús generalitzat. En aquest cas el celler és a les possessions on es fa vi i, a més, en 

tenien també a la casa de Palma. Aquest entrevistat explica com feien vi a casa dels 

senyors i el venien a Palma. La madona quedava a la casa dels senyors quan tots se 

n’anaven. 

 

 

 

                                                           

114 M. J. Massot Ramis d’Ayreflor. El moble a les Illes Balears: segles XIII-XIX. Palma:  Institut Balear 
de Disseny,1995. p. 124.  
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* “Estrado” [´s»tRaDo] 

Un altre mot peculiar que recollim en aquest grup referit a les parts de la casa és 

estrado. Al DIEC hem de recórrer al vocable estrada, que és la “part d’una sala, d’una 

habitació, etc. en què el sòl és més elevat que el de la resta, destinada a col·locar-hi un 

tron, una cadira, un llit, etc.”  El DCVB, per un altre costat, sí que recull aquesta forma 

estrado: “part d’una habitació que té el sòl més elevat que la resta i està destinada a 

col·locar-hi un tron, un llit, etc”. A més, en aquest mateix diccionari, hi trobam una 

segona accepció prou interessant: “peça o departament adornat on les senyores de cases 

principals reben ses visites. És substituïble per la forma més catalana ‘estrada’”. 

Consultam en aquest cas el DAg, que ens proporciona la següent informació: “sala, 

saló, quarto principal: «Estrado o quarto: mobles, vuyt tamborets cuberts de aluda 

vermella....» Inv. Cervera, 1789; «A l’estrado 26 cadiras de palla pintadas de vert y 

dauradas», Inv. Vich, 1774 [...]. Molt documentat al Tirant. Almanaque Balear, 1876. 

Tarima cuberta”. 

 

Per esbrinar la procedència originària de la paraula estrado, acudim al DECat, 

que ens remet a la forma femenina estrada: “del llatí Strata o Strata via ‘camí empedrat 

o calçat’. En una altra accepció ‘estrada’ es va aplicar a la tarima o part elevada, abans 

encoixinada, d’una sala on s’asseien els ciutadans, en especial les dames, per rebre 

visites. Ho trobem en forma de ‘estrado’ en texts valencians del XV i XVI.” 

  

NDS. [...] i llavò ses quadres, que era sa quadra primera; una 

altra que està tota forrada de vermei, que li deien s'estrado; i 

llavò sa cambra; i llavò s'alcova. 

- Sa forrada de vermei què se deia? 

NDS. Li deien s'estrado, no sé per què. Però era un nom que 

tenia aquesta sala com li hagués pogut dir... un nom propi. Deies 

sa quadra primera, i en lloc de dir sa quadra segona, perquè 

deies sa quadra primera, podies 'ver dit sa quadra segona. Deien 

ses quadres a ses sales d'allà dedins: deien sa sala gran, sa 

quadra primera, s'estrado, sa cambra i s'alcova.” 

... 
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MO. “Es primer  estrado és sa primera sala; es segon estrado és 

sa segona sala; es tercer estrado, s'antecàmara, sa càmara, que 

aquest llit domés l'usaven per naixements i per mostrar es nins 

que havien nat i això; no se viu això, no. Pràcticament, en temps 

meu ja no s'habitava; se tenia en conserva.” 

 

Coromines diu que és probable que aquest valencianisme del segle XV véngui 

del castellà ‘estrado’ i que no sigui un mossarabisme. Tot i això, és una paraula ben 

arrelada que possiblement vengui del valencià antic
115

. Jordi Bruguera, a Història del 

lèxic català, apunta estrado com a castellanisme del segle XV que podem 

contextualitzar a partir de l’adveniment de la dinastia castellana dels Trastàmara, quan 

l’entrada de castellanismes augmentà, sobretot a causa del prestigi social que anà 

adquirint la llengua cortesana. Ja en el segle XV, el valencià Jaume Roig, a la seva obra 

L’Espill, usa aquesta paraula, segurament presa del castellà o de l’aragonès strado
116

. 

 

En aquesta ocasió, hem consultat també el DECast, en què es defineix l’ estrado 

com a “conjunto de alfombras, almohadas, taburetes y sillas que la amoblaban” [...] i 

“Tarima cubierta con alfombra, destinada a la presidencia en los actos solemnes.”  A 

més, sabem que solia estar tot folrat de vermell. Durant el segle XVII, en algunes sales 

va començar a desaparèixer l’estrado, però a d’altres es va mantenir i s’hi foren 

agregant mobles “a l’ús”, baixos, per donar-li més comoditat i parença. Aquests mobles 

d’estrada els trobam, un cop desapareguda la seva funció, ubicats a les mateixes sales 

en què estaven situats originalment o traslladats a altres llocs de la casa
117

. 

 

                                                           

115 DECat. 
116 DECast. 
117 M. J. Massot Ramis d’Ayreflor. El moble a les Illes Balears... Op. cit. 118.  
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* Estudis [´s»tuDis] 

 

 
Font. La casa y el tiempo..., pàg. 46. 

 

Segons el DIEC, és un “habitatge, apartament, pis petit, normalment d’una única 

peça”. Al DCVB trobam, a la vuitena accepció, allò a què fan referència els senyors en 

parlar d’estudis: “habitacions situades entre la planta baixa i el primer pis d’una casa, i a 

les quals es puja per escassos escalons (Mallorca).” De la mateixa manera ho llegim al 

DAg: “4 (Mallorca, Valencia), entressol; quarto principal, habitació on hi ha l’arca de la 

roba i el llit principal; aposento en general.” 

 

Per últim, acudim al DECat: “aplicat a la institució d’estudis, amb caràcter 

concret, ha restat usual fins recentment [...] Des d’això havia passat a designar el 

gabinet o cambra on es treballava [...]. Després s’esborrà ja la idea de treball 

intel·lectual; ‘estudis o entresuelos: inferiora cubícula’, i això ha quedat particularment 

en el valencià central, sinó també almenys fins a la Vall de Gallinera.” 

 

NDS. “[...] I llavò hi 'via ets estudis, que també ets estudis tenien 

una entrada, una saleta i un quarto de dormir, i llavò un [...].” 

... 

IDS. “[...] Ses ties i mun pare hi passaren una gran pena i varen 

dir: Res, amb aquest; tot això ja havíem davallat a dormir an es 
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estudis, posat matalassos per ses finestres que donaven a defora, 

que donaven dins Can Ribas; no donaven an es carrer; 'víem 

posat amb parets gruixades i tot lo que fos. I va ser es susto tan 

gros aquest dia, que en Nicolau, que era per s'institut; no sabíem 

per on era... llavò no va haver passat res: va comparèixer i tot va 

marxar, però vàrem dir: ‘no, no, no, aquí no hi volem estar més’. 

Ses criades varen dir que se n'anaven, que no volien estar més a 

Ciutat.” 

... 

JGT. “Era es majordom de ca nostra. I ell vivia en aquests 

estudis, i sa mestressa Pepa, que era sa dona, que era modista; 

teníem es cotxer, que sa seva dona... també tenien casa tots ells; 

es cuiner i na Magdalena, que quan mu mare tenia al·lots, pujava 

na Magdalena i mos feia cada escatada! Llavonses hi 'via en 

Toni, que sa mestressa Rafela... ara té un nét per sa Banca 

March; l'he de trobar an aquest, perquè vaig cercant aquesta 

gent, es descendents. Un que nom en Mir, que me pareix que té 

una fia que no sé què fa, però son pare va ser es jardiner de ca 

nostra, de Canet. Això és lo que jo dic s'història! Perquè hi 'via 

una comodidat d'interessos. 

- On vivia tota aquesta gent? 

JGT. Es casats tenien casa, an es carrer que li diven de Can 

Torrella ara. Allà hi 'via tres cases de criats. 

- An es carrer de Can Torrella? 

JGT. Sí, allà tenien ses cases seves: es cuiner, an es cap de 

cantó; es cotxer; i en Toni, es criat; i en Julià, que era es 

majordom, an es carrer de Sant Jaume, a uns estudis. Jo hi vaig 

viure, jo else vaig habitar per darrera vegada en aquests estudis, 

però jo no les tenia bé; ells else tenien bé. Tenien casa i clau des 

rebost, sempre, clau des rebost! (Riu).” 

... 

MMM. “[...] i an es final, quan ja no teníem res, que mos 

n'anàrem des carrer de ses Caputxines, vàrem anar estar an es 

estudis de Can Moragues, per estar devora ella, i ses altres 



149 

 

estaven furioses. Això me recorda molt bé. Mu mare m'ho deia. 

Ses altres estaven rabioses de que mu mare visqués an es 

estudis. ‘I lo que li dou donar’, deia una, que és sa més 

punyetera de totes, deia: ‘lo que li dou donar d'amagat’.” 

... 

“- I els dos capellans vivien aquí també? 

NDS. An es estudis, a baix. N’hi ‘via un canonge i un capellà, 

que eren germans des meu besavi; fins que varen morir, estaren 

aquí. [...] Ah, sí, idò he dit això, que hi ‘via aquests tres 

capellans. I es canonge tenia, entrant a dins s’entrada, a 

l’esquerra, tenia uns estudis i tenia una saleta ximenea, un 

quarto de dormir, i un quarto de tocador per rentar-se i tot això; 

un lloc cumú, i una saleta de rebre petitona; res pus: un 

recibidero petit. I es capellà tenia, a s’altre costat, a la dreta, que 

és aquí on habita ara, ara ho té en Francisco cuiner. I aquí també 

hem tengut sa gran sort de que en Francisco, farà coranta-dos 

anys que el tenim [...].” 

... 

MMM. “[...] Sap què fèiem n'Ignasi i jo, que veníem del Collell 

i vàrem fer... dins una bruiola grossa grossa, molt grossa, per 

prendre sa dutxa, enorme. Es problema era que mos dutxàvem 

amb una regadora damunt, encalentida d'aigo calenta per dutxar-

mos cada dia; però es problema no era això, perquè noltros no 

teníem criats quan ja això: vivíem an es estudis, però mos 

rentàvem; es problema no era dutxar-se: es problema era tirar 

s'aigo de sa bruiola, i ses bregues eren: ‘tu no has tirat s'aigo i no 

em puc dutxar i l'has de tirar perquè...’.”  

... 

MTD. “[…] Teníem... sa casa era molt gran, i mun pare estava a 

uns estudis; dinàvem amb sos avis sempre. Així és que mu mare 

no va haver de dur maneig de casa mai; tenia sa part de baix, a 

s'estudi que hi tenien... res, hi dormien deu!” 

... 
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MMM. “[…] mun pare ho va vendre tot; mu mare va vendre sa 

casa i ho va vendre tot, i mos n'anàrem a ca la senyoràvia de Can 

Moragues, a viure an es estudis! I clar, i la senyoràvia se'n va 

haver d'anar a estar amb sa fia, en lloc d'estar amb so fii!, perquè 

es fii va fogir a França.” 

 

Els estudis a què fan referència els nostres entrevistats són els entresòls o 

habitacions petites a pocs escalons del carrer que hi havia dins els casals. A Can 

Torrella, emperò, tenien entrada pròpia al mateix carrer -o per un altre- i eren ocupats 

pels criats casats. Si no ho eren, normalment vivien a dalt, als porxos. Quan la família 

de senyors s’empobria, en alguns casos passaven a viure als estudis. Fins i tot a Can 

Torrella hi anà, de casat, un dels fills. A Can Dameto, on tenen un estudi entrant dins el 

pati a la dreta i un altre a l’esquerra, hi vivien canonges i capellans; després hi ha passat 

a viure el cuiner de la casa, un personatge molt important dins la família. 

 

Com documenta Massot Ramis d’Ayreflor, “els estudis tingueren, en el segle 

XVII i el XVIII, una utilització semblant a la del segle XVI. Alguna de les habitacions, 

amb porta independent, era dormitori de criats. En algunes cases, però, era lloc de 

treball per al propietari i s’hi trobaven les eines indispensables. Contenia una decoració 

exclusivament masculina. Molts dels estudis conservaven encara tots els elements que 

havien utilitzat els antics amos i que en aquests moments els seus descendents no 

usaven perquè havien pujat de categoria. Els estudis com a despatxos se substituïren a 

partir del segle XVIII per una habitació a la planta noble”
118

. 

 

* Gabella de la sal  [g´»Bel´ D´ l´ «sa…]119 

Si acudim al DIEC, veiem que és un “magatzem on es guardaven gèneres 

estancats, especialment la sal”. Aquesta mateixa definició trobam a la tercer accepció a 

l’entrada del mot al DCVB: “magatzem on es guardaven i expenien els gèneres 

estancats, especialment la sal. “Lo dit Sebrià cullirà la sal dels quoquons... e aquella 

cullida aportarà e farà aportar a la gabella” doc. a. 1484 (BSAL, VII, 14).” 

 
                                                           

118 M. J. Massot Ramis d’Ayreflor. El moble a les Illes Balears... Op. cit. pp. 134  i 135. 
119 L’entrevistat diu aquesta paraula en castellà; per tant, ens basam en la transcripció fonètica que ens 
dóna el DCVB.  
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PMS. “[...] Hi ha una sala que se diu gabela de la sal, se deia de 

sa sal; aquesta gabela és lo que hi ha aquí davall, tot això; i és 

voltant sa capella i era un depòsit... Antigament, sa sal servia 

com a moneda; això era de s'Estat, i hi 'via concessions com un 

estanc, però és per vendre, s'estanc. I aquí, aquí a baix, hi 'via 

aquesta gabela de sa sal, que era un depòsit avon se venia sa sal. 

- I aquesta sal d'on venia? 

PMS. Ah, de ses Salines.  

- Ses Salines eren seves? 

PMS. No, això era de s'Estat; tot. Salario ve de sal, és dir, que 

antes se pagava amb sal.” 

 

Segons el que ens explica l’entrevistat, no queda molt clar si venien aquesta sal 

perquè n’eren proveïdors o per altres causes. Així mateix, la possessió de sal en 

abundància era símbol de riquesa. El fet que en tenguin un magatzem encara ho remarca 

més. De fet, la gabella de la sal, segons trobam a la GEM (tom 6), era un “impost de 

l’antic Regne de Mallorca creat el 1425, a causa de la impossibilitat d’emetre una talla o 

d’augmentar les altres imposicions. Consistia en l’obligació de comprar una 

determinada quantitat de sal per cap o de pagar un percentatge de la que es treia dels 

magatzems on estava estancada. Inicialment, s’havia de pagar un sou per almud. [...] Va 

perdurar almenys dins al s. XVIII. L’actual carrer de la Mar, de Palma, era anomenat 

(1795) carrer de la Gabella vella de la sal, perquè hi havia estat situat el magatzem on es 

cobrava aquest impost”.  
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*  Llibreria  [¥iBR´»Ri´] 

 
Domicili particular 

 

Al DCVB, a la segona accepció de l’entrada llibreria  trobam la següent 

definició: “habitació destinada a guardar-hi llibres. ‘Que la llibreria fos acabada de volta 

de pedra picada’, doc. Segle XIV (Arx. Cor. Ar.)”. Consultam, a continuació, el DECat, 

que ens remet a l’entrada de ‘Llibre’: “deriv. Llibreria (s. XIV, ‘La llibreria: biblioteca’ 

OPou, Th Pu., 176120) era encara l’expressió usual per a ‘biblioteca’ a la fi del s. XVIII 

(Baró de Maldà).” 

 

NDS. “Llavò hi 'via sa llibreria  i s'arxiu, a baix.”  

... 

NDS. “[...] i jo es llatí el vaig arribar a...; i aquí dedins, a sa 

llibreria , hi ha Opera omnia de Ciceron i vàrem traduir ses 

Catalinaris...; i jo m'agradava.”  

... 

NDS. “Són aquestes bastant amples, amb braços, amb dos 

braços, que hi 'via an es capçal des llit o això, però aquí no els 

ho deim. N'hi ha, n'hi ha aquí a sa llibreria ; a s'Extremera també 

n'hi ha colcuna.” 

... 

                                                           

120  Ref. Pou, Onofre, Thesaurus puerilis, València, 1575. 
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FSMC. “Jo record que, quan tenia 15 o 16 anys, tenia una locura 

per llegir. I quan mun pare se n'anava, que se n'anava a 

l'Audiència, o an es Foment o se n'anava an es Jutjat; tot d'una 

que se n'anava, me n'anava a dins sa llibreria .”  

... 

NMC. “Sa llibreria  ja els ho varen prende es temps de Carlos 

III, que és sa Biblioteca Provincial, que quasi quasi tenen 

incunables: tot això ve de Monti-Sion, des jesuïtes; això és de 

s'època de Carles III, però en aquesta època se varen incautar de 

s'edifici i tot ho prengueren.” 

... 

NMC. “Tenien una llibreria  molt bona. I tenien un llibre que li 

deien El llibre de les comares. I aquest llibre de les comares, era 

imprès pen Ganzoles
121

, i d'en Carbó
122

; s'autor des llibre era en 

Carbó: era un llibre de pas.” 

... 

NMC. “[...] i hi 'via una bona llibreria  a Can Torrella. Lo que 

passa que moltes llibreries d'aquestes de Mallorca eren un poc 

enciclopedistes, com sa de Can Verí; don Tomàs de Verí era 

molt, molt lliberal, molt, sí, sí, i molt culte. I s'altre dia vaig 

veure una llibreria molt bona a Menorca, a Can Squella, que era 

de ca sa meva dona; vamos, sa meva dona era..., sa meva sogra 

era de Can Squella. Hi ha una llibreria  molt bona, i tenen 

s’Enciclopèdia francesa, sa d'en Diderot, completa.”  

... 

                                                           

121 s.v. Cansoles Villaroel, Fernando de : “(Amusco, Castella a s. XVI- Palma 1599) Impressor. El 1540, 
es va instal·lar a Mallorca procedent de València. Se l’ha considerat, erròniament, l’introductor de la 
impremta a Mallorca. Imprimí, entre d’altres, Libro de artes de las comadres de Damià Carbó (1541), 
Obra del menyspreu del món, de Francesc d’Olesa (1540) [...]. La impremta desaparegué amb els seus 
hereus, per la forta competència de la impremta Guasp” (Gran Enciclopèdia de Mallorca, tom 3).  
122 s.v. Carbó Malferit, Damià : “(Mallorca ? – Palma 1554) Metge cirurgià i poeta en llengua castellana. 
[…] Es llicencià en arts i medicina i, el 1529 es doctorà per la Universitat de València. El 1530 fou 
nomenat metge de la morberia de Mallorca. És autor del Libro del arte de las comadres, madrinas y del 
regimiento de las preñadas y paridas y de los niños (1541), una de les primeres obres en romanç sobre 
l’anatomia i els mecanismes del parteratge, camp de coneixement que fins aleshores havia marginat la 
medicina. […] Reflecteix la connexió de Mallorca amb el món científic renaixentista. Un poema seu, 
dedicat a la visita de Carles I a Mallorca (1541), fou publicat el 1863” (Gran Enciclopèdia de Mallorca, 
tom 3)   
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“ - Que els deien biblioteques o llibreries, quan les tenien a ses 

cases? 

JMRS. Llibreries, llibreries!” 

 

El DIEC no contempla la paraula llibreria  com a habitació destinada a guardar-

hi llibres. Al Principat s’usà fins a finals del XVIII. Per una altra banda, a Mallorca, 

l'usen els senyors. Les llibreries i arxius solien estar un vora l’altre.  

 

* Lligador [¥iF´»Do] 

En primer lloc, consultam el DIEC, on es defineix lligador com un “tocador, 

taula amb miralls i altres estris usat especialment per les dones per a pentinar-se, 

compondre’s. Cambra destinada a aquest fi”. Al DCVB també trobam aquesta 

explicació (a la segona accepció): “lligador. h) Taula amb prestatges per a posar-hi els 

objectes que serveixen per a rentar-se, pentinar-se i en general abillar-se; cast  tocador.  

i) Cambra destinada a abillar-s’hi, rentar-s’hi, pentinar-s’hi (Mall.)”. Al DECat es 

contempla una altra accepció, a més d’aquella que ja trobam als altres diccionaris: 

“‘pedra per formar els muntants de les portes’ (1433); mallorquí ‘tocador, habitació de 

la casa’: ‘jo només li puc mostrar/es nostro niu, si no frissa.../Idò qu’entr p’es menjador 

/voltarem p’es lligador’... Bart. Ferrà (IdOr XIII, 134); així encara a Manacor (BDLC 

XIII, 4) i altres pobles (BDC XX, 305)”. 

 

NDS. “En aquell temps, else deien lligadors, per ses senyores o 

pes senyors. Un lligador era aquí on se lligaven ses botes, aquí 

avon se rentaven i s'arreglaven i tot, més que això. 

- Era com un vestidor? 

NDS. No se deia vestidor; se deia lligador.  

- Però feia sa mateixa funció. 

NDS. “Sí, sí! I llavò aquí avon se rentaven; no sé què... No se 

rentaven molt, per mi (riu); no sé què li devien dir.” 

... 

AEL. “[…] Quarto de dormir. I alcoves, ses que tenen arc, i 

tenen una sala antes. I un lligador, que és allà on se rentaven, hi 
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'via lligadorets, i és un tocador: aquí on se vestien, aquí on se 

pentinaven i tot això.” 

... 

NDS. “[…] i jo me'n record, que es dia antes mos ne vàrem 'nar 

a despedir d'ella, i seia dins es lligador, a un banquillo, diguem;  

seia allà, i mos va senyar com sempre.” 

 

 Com veiem, doncs, el lligador era una habitació, destinada a les senyores o als 

senyors, en què es rentaven (sense aigua corrent), on es lligaven les botes -d’aquí el seu 

nom-, on s’arreglaven i es pentinaven. A més, solia estar ubicat vora l’alcova. 

 

*  Menjador [m´nJZ´»Do] 

Segons el DIEC, el menjador és la “habitació o peça d’una casa destinada a 

menjar-hi.” 

 

NDS. “[...] I aquí, a davant es menjador, sa saleta de davant es 

menjador, que diguéssem que ve com a de pas; aquí darrere es 

quarto de sa feina, que és a on ses dones feien feina, donaven 

punts i tot això; i aquí es menjador, això venia a ser, diguéssem,  

ses peces de la casa.” 

... 

JMRS. “[…] i menjador per exemple, no existien a Mallorca; 

menjaven allà on se trobaven, com es moros. Són moderns, tots 

es menjadors a Mallorca. Sí, els havien de posar una taula allà 

on se trobaven.” 

... 

MMM “[…] però no donaven importància, a dues coses, 

aquests, es botifarres, no donaven importància an es menjador i 

an es quarto de banyo.” 
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Segons Massot Ramis d’Ayreflor123 “el menjador fou una estança molt poc 

definida fins ben entrat el segle XIX. Se’n varià la ubicació i el moblament a moltes 

cases, i per aquestes causes, els que han romàs fins a l’actualitat són generalment una 

mescla d’estils quant a decoració i mobiliari”. 

 

Pel que ens comenten els entrevistats, sembla que es tracta d’una peça de la casa 

no gaire important quant a les dimensions i d’incorporació tardana. Un temps, els 

senyors solien menjar allà on es trobaven de la casa; no hi havia un lloc especial per fer-

ho. 

 

*  Passet [p´»s´t] 

Segons el DCVB, un passet és un “passadís; cast. Pasillo. Lo passet de les 

cambres, doc. A. 1517 (Aguiló Dicc.). Sa llumeta en es passet, Ignor. 75.” El DAg, en 

canvi, n’inclou una altra accepció: “camí extern, trànsit, balconada per anar d’una part 

de la casa a l’altra per no haver de passar per l’interior. Lo passet de les cambres.”  

 

“ -I altres parts de la casa. Es pasillo, per exemple? 

NDS. Es passet. Això és es passet. Pasillo, no! No crec que 

estiga ben dit. 

- Passadís? 

NDS. Passet! No vui dir que estiga ben dit, però quan jo era 

al·lot: ‘‘nau a jugar an es passet!’ I n'hi ha dos: es passet que 

anava cap aquí, i es passet que anava cap a s'alcova, que és 

aquell que hi ha a damunt de s'entrada.” 

... 

IDS. “[...] I un dia mos n’havíem d'anar a Artà; mos n'anam a 

Artà i va quedar espantat quan va veure aquests vagons tan nous 

i tot això. I vàrem entrar a dins un cotxo d'aquests departaments 

de primera, que tenien un passet, i tenia tres departaments.” 

 

Ni el DIEC ni el DECat recullen aquesta paraula en la seva accepció de 

‘passadís’. El sentit que en dóna el DAg, s’ajusta al que li donen els entrevistats. També 
                                                           

123  M. J. Massot Ramis d’Ayreflor. El moble a les Illes Balears... Op. cit.  
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el DCVB en recull aquest sentit. Passet és una paraula poc o gens utilitzada per les 

altres classes socials.  

 

* Pati [»pati] 

AEL. “[…] i jugàvem en aquest trosset de patiet; i voltàvem, i 

mos sèiem a un escaló, i res.” 

... 

PMS. “No, jo no n'he conegudes, de mules; sempre cavalls. En 

tenc dues, de galeres; else tenc an es pati, else vàrem treure.” 

... 

NMC. “Bastant complets... perquè hi 'nàvem molt, hi 'nàvem a 

jugar, an es pati aquell de la casa, es Palau de Justícia; jugàvem 

a futbol allà.” 

... 

MO. “Ses postals de turisme que se venen d'aquests patios. 

- Com que ara estan tancats també... sap què passa, que no 

estan oberts? 

MO. “Però ara else posaran unes barreres. S'Ajuntament paga 

unes barreres, i posaran unes barreres i estaran oberts. [...] Però 

han demanat també s'Ajuntament que ensenyassen a dalt, i varen 

dir: ‘si mos obliguen a ensenyar, retirarem tot lo de valor, 

perquè no hem d'estar de policies allà, si roben o no roben o 

deixen de robar’.” 

 

No hem trobat oportú fer la recerca de la paraula als diccionaris, ja que es tracta 

d’una paraula que no presenta cap complicació; és coneguda i utilitzada amb normalitat 

per part de totes les classes socials catalanoparlants. Com que es tracta, però, d’una part 

important de la casa i identificativa de la seva classe social, hem trobat escaient 

incloure-la en aquest treball.  

 

El pati de la casa senyorial és un dels espais més coneguts per la resta de la 

població, ja que es pot veure des del carrer, i a més és un element que la identifica com 

a tal. Solen ser uns patis de gran bellesa d’on surt l’escala principal d’accés a la casa. En 
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el pati, on avui moltes vegades hi veiem cotxes aparcats, hi havia les quadres i els 

carruatges que usaven. A part d’això, els al·lots de la casa també hi jugaven. 

 

En un passatge de Mort de dama,  Llorenç Villalonga ens  parla d’una casa amb 

pati: “A l’ombra de la catedral gòtica, començada al segle XIII per Jaume I, en una casa 

‘senyorial i modesta’, d’entrada descoberta, amb un jardí de fons”. 

 

*  Quadra [»kwaDR´]  

 Segons el DIEC, una quadra és “qualsevol dels grans apartaments en què es 

divideix una fàbrica, un gran taller, etc.” o bé una “sala gran d’una caserna, d’un 

hospital, etc., on dormen molts”. Al DCVB es recull també el sentit de quadra com a  

“sala o cambra gran. Especialment a) Sala gran de casa senyorial (València, Mallorca). 

Aquelles cuadres suntuoses cubertes de tapissos, Poq. 22.” Creiem necessari, en aquest 

cas, consultar el DAg, que contempla l’accepció que cercam: “peça, cambra, cuarto: «y 

essent al cap de la scala en una quadra per la qual se entre al cor y va a la claustra 

sentiren gran remor», Ardits, V, 193; «entraven tots junts en la quadra dita prioral...»; 

Ardits, V, 194”.  

 

 Finalment, acudim al DECat per esbrinar-ne l’origen: “s.v. Quadro. Quadra en 

el sentit de ‘habitatge o cambres d’allotjament’ en el Baró de Maldà: "Al devant [queda] 

lo convent i iglésia de monjas de la Misericòrdia, que són terciarias de St. Francesch, 

adnexo a est las quadras y habitacions de minyonas ximplas y desamparadas de pare y 

mare, las que traballan al torn" (Excursions, p. 39). 

 

NDS. “Veus, saló, per exemple, no ho 'víem dit mai. Perquè és 

que hi ha molta gent que deia...; però, a ses cases, sempre dèiem 

una sala, una quadra. 

- Quadra també? 

NDS. Sí, quadra també ho dèiem; a ses sales bones, que 

diguéssem, else dèiem ses quadres. I ses quadres ho deien a ses 

sales bones de rebre; deien ses quadres.” 

... 
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NDS. “[...] i después feia sa sala, aquí dèiem, però crec que 

estava mal dit: dèiem es recibidero, es recibidero, sa sala; i llavò 

ses quadres, que era sa quadra primera, una altra que està tota 

forrada de vermei, que li deien s'estrado.” 

... 

JMRS. “Ses grans, else dèiem ses quadres. Ses quadres bones; 

ses sales bones, else dèiem quadres.”  

 

Observam, per tant, que ni el DIEC ni el DECat recullen l’accepció de quadra 

com a ‘cambra’ o ‘sala gran’. Només el DCVB contempla l’accepció de ‘sala gran de 

casa senyorial’, com l’empren els entrevistats. A La casa y el tiempo trobam la següent 

definició de quadra: “Sala. Durante un tiempo, siglo XVII, las salas también se 

denominaron “estrados” por influencia del castellano. El estrado era propiamente un 

mueble, una tarima de madera cubierta con alfombras y cojines para sentarse las damas. 

Provenía de la cultura islámica y su uso se generalizó en toda España durante los siglos 

XVI y XVII, pero a principios del setecientos ya no formaba parte del mobiliario 

habitual. Por extensión, se llamó “estrados” a las salas ocupadas por estos muebles, 

donde se desarrollaba la vida social, sujeta a un estricto protocolo a imitación del de la 

corte”. 

 

*  Quadreta  [kw´»DR´t´] 

Únicament trobam aquesta forma al DCVB: “diminutiu de quadra. 

Especialment: a) Saleta, sala d’estar (Mallorca). La tenim es títol de missèr penjat a dins 

sa quadreta!, g. Maura Aygoforts 172.” 

 

NDS. “I quadreta, aquí hi ha sa quadreta; a s'Extremera, hi ha 

sa quadreta. A quasi totes ses cases de senyors hi ha una 

quadreta. Quadreta és una saleta d'estar petiteta.” 

... 

AEL. “Quadreta, en lloc de saleta, allà on estàvem sempre li 

dèiem sa quadreta.” 
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El DIEC no recull aquest terme en diminutiu ni en l’accepció de ‘saleta’ o ‘sala 

d’estar’. Evidentment, els entrevistats es refereixen a una sala petita. 

 

*  “Quarto” [»kwarto] 

Al DCVB trobam el mot quarto: “5. (castellanisme) Habitació, cadascuna de les 

divisions habitables d’una casa”. El DECat també recull aquest “castellanisme antic 

molt difós en la llengua amb els sentits de ‘cambra’ (ja en Belv. 1805; Sanelo, p. 

191a).” 

 

 - “Quarto de banyo” [»kwarto D´ «Ba¯o] 

Els senyors usen aquest castellanisme per fer referència a la cambra on hi ha la 

banyera.  

 

NDS. “Sí, sí! I llavò, aquí avon se rentaven,  no sé què...; no se 

rentaven molt, per mi (riu). No sé què li devien dir, perquè aquí 

hi 'via... perquè quarto de banyo, jo he vist fer es primer quarto 

de banyo en aquesta casa; no n'hi havia, no n'hi havia pe’nlloc, 

generalment fa un grapat d'anys. Jo he sentit a dir que, an es 

Palau Real, es primer va ser don Alfonso XIII, que va fer es 

primer quarto de bany. Te rentaves amb ribelles, i ribells, amb 

ribells per rentar-te es peus. I ses dones tenien aquelles fustetes 

que vénen a ser com es bidets d'ara. [...] Banys, no n'hi havia per 

cap casa. Ells n'han vist fer els primers. El primer que en va tenir 

va ser n'Alfons XIII.”  

... 

MMM. “I aquell quarto de banyo d'allà era de lo més nou; venia 

gent a vorer-lo! Perquè era una dutxa, un lavabo, banyo, i 

después una cosa per fer gimnàsia; nigú, nigú ho va fer. Però, a 

Can Moragues, no hi 'via aquest quarto de banyo; hi 'via una 

cosa per rentar, una banyera naturalment, però no donaven 

importància, a dues coses; aquests, es botifarres, no donaven 

importància, an es menjador i an es quarto de banyo.”  
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El DIEC, com hem vist, no recull aquesta paraula. En canvi, Jaume Corbera 

recull el terme com a barbarisme en el seu estudi Parlar bé124 Com diu un dels nostres 

entrevistats, els botifarres no donaven importància al quarto de bany, com tampoc no en 

donaven al menjador, la qual cosa ens fa pensar que tots els espais de la casa més 

moderns, de nova incorporació, no són apreciats especialment per ells. 

 

 - “Quarto de dormir” [»kwarto D´ DoR«mi] 

 Un “quarto de dormir” és, evidentment, un dormitori. 

 

NDS. “Jo crec, perquè aquí, més que una alcova, era un quarto 

de dormir; lo que era un quarto, diguéssem, que hi vivia es 

matrimoni jove que havia de menester rebre quan tenien (riu) 

al.lots i això.” 

... 

NDS. “I llavò hi havia es estudis; que també es estudis tenien 

una entrada, una saleta i un quarto de dormir.  

... 

NDS. “Crec jo que sa diferència entre quarto i alcova, és que 

s'alcova pentura és sinònim de quarto de dormir o d'habitació de 

dormir, perquè, sa paraula quarto, també s'ha dita sempre!”  

... 

“ - I allà on dormien? 

AEL. Quarto de dormir. I alcoves, ses que tenen arc, i tenen una 

sala antes. I un lligador, que és allà on se rentaven; hi 'via 

lligadorets, i és un tocador, aquí on se vestien, aquí on se 

pentinaven i tot això.” 

... 

MDTM. “[...] sa cuineta, es menjador, es quarto de dormir, i 

què més hi 'via?” 

 

                                                           

124 J. Corbera Pou. Parlar bé... Op. cit. 
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Hem comprovat que el DIEC no recull aquest terme. A través de les entrevistes, 

sabem que, al quarto, hi vivia el matrimoni jove. L’esmentada cambra es diferencia de 

l’alcova perquè aquesta darrera té un arc i perquè, abans d’entrar-hi, trobam una sala i 

un lligador. 

 -“Quarto de sa feina”  [»kwarto D´ s´ «f´iªn´] 

 

NDS. “I aquí, a davant es menjador, sa saleta de davant es 

menjador, que, diguéssem, que ve com a de pas; aquí darrere, es 

quarto de sa feina, que és a on ses dones feien feina, donaven 

punts i tot això; i aquí es menjador. Això venia a ser, diguéssem,  

ses peces de la casa.”  

 
En aquesta habitació és on les dones cosien i sarzien, entre d’altres tasques.  

 
-“Quarto de ses caixes” [»kwarto D´ s´s «kaS´s]  

 

NDS. “I allà deçà hi havia es quarto de ses caixes, que era com 

una saleta de pas; i llavò sa quadreta.”  

 

Hem de destacar que només un dels nostres entrevistats ha utilitzat aquesta 

expressió, la qual cosa n’evidencia la riquesa lèxica. De tota manera, la recollim en el 

nostre treball, perquè pensam que, en una casa tan gran com la dels senyors, hi ha molts 

tipus d’habitacions i, tot i que n’hi hagi de més útils que d’altres, és important conèixer-

les totes. Segurament, es tracta d’una habitació destinada als “mals endreços”.   
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* “Recibidero” [r´siBi»DeRo] 

 

 

Domicili particular 

 

Consultam al DIEC el mot normatiu rebedor: “peça d’una casa on es fa entrar 

qui hom no vol fer esperar fora; antesala.” El DCVB recull aquest barbarisme: 

“(castellanisme absurd) Sala d’entrada d’una casa. Etim.: del cast. recibidor, amb el 

sufix canviat en –ero per fer més remarcable la castellanització del mot.” De tota 

manera, també presenta l’entrada correcta del mot: “sala o habitació on es reben les 

visites d’una casa. Al anar al rebedor vaja primer a Prelada , Regla St. Francesc, a. 

1614, p. 139.” 

 

Si accedim al DECat, a l’entrada del verb rebre, llegirem el següent: “primera 

sala que es troba en una casa on hi ha porta d’entrada, i s’hi esperen les persones de poc 

compliment, sentit en el qual havia estat d’ús general recibidor: derivat del vulgarisme 

recibir, no pas manllevat del castellà, puix que en castellà no és usual aqueix mot 

(zaguán o recibimiento) i el sufix –dor no fa aqueix paper en castellà; [...] avui es 

tendeix a reemplaçar-lo per el rebedor (que recordo molt poc usat fins a 1920, si bé ja el 

registra el DOrt. I el recomana Careta, Barbr).” 

 

 NDS. “[...] i después feia sa sala, aquí dèiem, però crec que 

estava mal dit: dèiem es recibidero, es recibidero, sa sala.” 

... 



164 

 

AEL. “[…] a vegades també deien s'antesala an es recibidero; 

però deien més antesala o recibidero: ve a esser s'entrada.” 

 

Jaume Corbera recomana l’ús alternatiu de ‘rebedor’ o ‘estudiet’ en lloc de 

‘recibidero’ o ‘recibidor’
125

. És curiós observar el fet que no hagin conservat en aquest 

cas una paraula catalana per a referir-se a una part de la casa que, en realitat, és prou 

important, ja que pot oferir la primera impressió -després del pati- d’una casa de senyors 

just en entrar. Els recibideros eren tots quasi mimètics. Eren, curiosament, més grans 

que el menjador. El mobiliari era també gairebé calcat -bufets, cadires de repòs, etc.-; 

les parets eren cobertes de quadros de pintors mallorquins; hi havia fanals al sòtil... És a 

dir, aquesta peça esdevenia com una carta de presentació de la casa i de la família per a 

tothom qui hi anàs. 

 

*  Sala  [»sal´] 

 El DIEC defineix la sala com la “peça principal d’una casa on es reben les 

visites; peça espaiosa, especialment destinada a congregar-s’hi moltes persones.” 

Pràcticament el mateix en diu el DCVB: “cambra principal d’una casa, on es reben les 

visites.” El DECat ens n’ofereix l’etimologia: “del germànic sal ‘edifici que consta 

només d’una gran peça de recepció. 1a. Documentació: s. XII.” 

 

NDS. “Veus? Saló, per exemple, no ho 'víem dit mai. Perquè és 

que hi ha molta gent que deia...; però a ses cases sempre dèiem 

una sala, una quadra.”  

... 

NDS. “[...] i después feia sa sala, aquí dèiem, però crec que 

estava mal dit; dèiem es recibidero, es recibidero, sa sala; i llavò 

ses quadres, que era sa quadra primera, una altra que està tota 

forrada de vermei que li deien s'estrado; i llavò sa cambra; i 

llavò s'alcova.” 

... 

JMRS. “Ses grans, else dèiem ses quadres. Ses quadres bones, 

ses sales bones, else dèiem quadres.” 
                                                           

125 J. Corbera Pou. Parlar bé... Op. cit. 
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Sala sembla un mot més anostrat que saló, encara que tots dos estiguin recollits 

al DCVB. Per una altra banda, quadra deu substituir saló en l’accepció de “sala 

espaiosa o luxosa”, encara que modernament s’hagi imposat per “saló de perruqueria”, 

“saló de ball”, etc. i  quadra hagi quedat reduït a l’àmbit social que ens ocupa. 

 

Durant el segle XVII, les sales es convertiren en un lloc per rebre les visites a les 

grans ocasions i de demostració de la riquesa dels propietaris. Durant el segle XVIII fou 

a les sales, on es reflectiren els canvis més importants d’acord amb les noves tendències 

de la societat. En aquest segle substituïren definitivament les habitacions com a lloc de 

rebre visites
126

. 

 

 3.1.2 El mobiliari i els ormejos de la casa. 

 

En aquest apartat hem recollit algunes de les paraules que es refereixen al 

mobiliari i ormejos de la casa que l’estil de vida dels senyors requeria (o requereix 

encara). Aquests mots són els següents: aparadora, aranya, banquillo, cadires de dida, 

canelobre, cornucòpies, lampadari, salamó, sofà/cadira de peu de cabra, 

dosser/cobricel, espalmatoris, jugueta, mançanilla, mundo, ribella, pastera, sotacopa i 

xicra.  

 

Els aparells d’il·luminació acaparen bona part del gruix d’aquest apartat, ja que 

són molt importants per a les cases de senyors. Els entrevistats en coneixen els seus 

noms, sovint desconeguts per la resta de gent, que no en tenien, perquè quasi tots 

aquests aparells són considerants de luxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

126 M. J. Massot Ramis d’Ayreflor. El moble a les Illes Balears... Op. cit. pp. 116-124. 
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* Aparadora [´p´R´»DoR´] 

 

 
Col·lecció particular 

 

El DIEC ens remet al mot  bufet: “moble de menjador per a desar la vaixella de 

taula, tovalles, tovallons, etc. Un bufet de noguera.” El DCVB també recull aquest 

terme: “moble compost de taula i armari per tenir-hi la vaixella en el menjador 

(Mallorca).” El DECat recull aparador/a i paradora a la llista de derivats i compostos, 

emperò no en fa una explicació.  

 

JMRS. “[…] i menjador, per exemple, no existien a Mallorca; 

menjaven allà on se trobaven, com es moros; són moderns, tots 

es menjadors a Mallorca. Si els havien de posar una taula allà on 

se trobaven. I a fora encara; ara ja n'hi ha pertot. Antes era a sa 

sala, an es recibidero, solia ser es menjador. Que hi ha mobles 

de sala que jo m'hi vaig fixar i vaig dir: ‘uep, això és un sai bo’ 

[sic]. Un sai bo [sic] és s'aparadora; no, s'aparadora, no; és un 

trasto que hi posaven ses estovaies, es menjar i  tot això”. 

... 

NDS. “A s'Extremera n'hi ha; a s'aparadora, n'hi ha cinc o sis 

(aferrades) de plata. Però allò que té tres cametes a davall; allò 

ho posaven per quan servien es berenar es dematí. En lloc de 

posar tovaies, posaven a cada cantó o entre cada dos, un 

sotacopes diguem, per posar-hi es tassons d'aigo.” 

... 

“- Estava dret darrere? 
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IDS. Dret, devora s'aparadora, un o dos.” 

 

L’aparadora antigament es deia credença
127

. Les aparadores eren més senzilles, 

només amb una part de baix. S’hi han anat incorporant més decoracions i se n’ha pujat 

l’alçada. Com que el menjador és poc important en una casa de senyors; els mobles que 

l’ocupen tampoc no ho són gaire. 

 

* Aranya (de sis branques) [´»Ra¯´] 

 
Col·lecció particular 

 

Segons el DIEC, aranya és el “nom de diferents objectes que tenen una forma 

que recorda la de l’aranya, com ara el salamó o canelobre de diferents braços que es 

col·loca penjant del sostre [...]”. El DCVB, a l’acepció IV d’aquest mot, exposa la 

següent informació: “canelobre sense peu, amb molts de braços per col·locar-hi els 

llums, que penja a la treginada per il·luminar una església o una sala. Cridà a la 

cambrera per a que tornés aviat a encendre l’aranya, Orell Pil. Pr. 188.” 

 

Al DECat, també es recull aquest sentit d’aranya: “en un altre sentit l’entrellaç 

de membres llargaruts de l’animaló dóna lloc al nom de la làmpada o gran llàntia 

penjada  (‘salamó’, no ‘canelobre’, AlcM, Dfa) de molts braços: c. 1800 (Belv., B. De 

Maldà): la capella de St. Antoni de Pàdua és la més fonda de totas las demés de la 

iglésia ab --- cruzero ab dos archs al ayre, pendents en los referits dos aranyas de 

cristall.” 

 

                                                           

127 M. J. Massot Ramis d’Ayreflor. El moble a les Illes Balears... Op. cit. 
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NDS. “Llavò de ses grosses (de sòtil), hi havia aranyes o 

salamons, també else deien; aquest de ses sales era un salamó; 

salamó else deien. 

- De vidre? 

NDS. Sí, totes aquestes de vidre amb molts de llums, else deien 

salamons o aranyes. Però més vegades salamons. Es grossos... 

- Aquesta d'aquí? 

NDS. No, aquesta és una aranya de sis branques.” 

 

 L’entrevistat que ens parla d’aranya la considera sinònim de salamó,  tot i 

que nosaltres pensam que el mot aranya és més conegut que no pas el de salamó. Ens 

ha cridat l’atenció el fet que parli d’aranya de sis “branques” en lloc de “braços”, com 

si es tractés d’un arbre.   

 

 Com ens diu Massot Ramis d’Ayreflor
128

, “els elements d’il·luminació es 

convertiren en peces primordials en la decoració de les cases. Augmentaren en nombre, 

dimensions i riquesa, sobretot els que penjaven del sostre”. 

 

 Tant aranya com salamó són dos ormejos d’il·luminació de grans 

dimensions. Els entrevistats no ens expliquen la diferència que hi havia entre un i 

l’altre. Normalment estaven fets de vidre, però n’existien de distintes categories. Podien 

estar fetes de vidre de Can Gordiola, per exemple, però eren considerats més luxosos els 

de vidre de Murano o de Bohèmia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

128 M. J. Massot Ramis d’Ayreflor. El moble a les Illes Balears... Op. cit. 
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* “Banquillo” [ b´˜»ki¥o ] 

 

 
Font. El moble a les Illes...,   pàg. 156 

 

Només hem trobat aquest mot al DAg: “(Mallorca). En les quadres i estrados, 

tamborets sense espatller.” 

 

NDS. “[…] i mu mare no se va moure en tot es temps! I dia deu 

de setembre va morir, i no he 'ribat ben bé a sabre... I jo me'n 

record que es dia antes mos ne vàrem 'nar a despedir d'ella, i seia 

dins es lligador, a un banquillo, diguem; seia allà, i mos va 

senyar com sempre, i me recorda que me va dir […]” 

... 

NDS. “Per tot on hi ha llits són quartos; i si feia, diguéssem, una 

habitació amb un… que també se deien banquillos, aquests que 

n'hi ha tants per Mallorca, i també és acabat amb ‘o’. Aquests 

mobles italians endomassats que són baixets sense respatle, 

sempre els han dit banquillos. Ara també més envant no sé si els 

hauríem de dir banqueta, banquill... No sé com s'ha de dir, 

perquè n'hi ha per totes ses cases. Tota sa vida hem dit 

banquillos! No sé d'on se va agafar aquesta paraula!” 

 

Com ja hem dit, no hem pogut trobar la paraula a cap altre diccionari català, cosa 

que era previsible a causa de la seva terminació en –illo , diminutiu pròpiament castellà. 

De totes maneres, és una paraula habitual per als senyors. Podem pensar que es tracta 

d’un castellanisme que vengué de la mà d’aquest moble quan arribà a Mallorca.  
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Els banquillos podien esser rústics o de luxe i alguns tenien respatller. Aquests  

se situaven a les quadres o a les estrades i a les habitacions, com a mobles de seient 

auxiliars o destinats a les dones. Existia una extensa tipologia de “banquillos”: 

genovesos vermells, daurats, de noguer, folrats de calamàndria, vaqueta vermella o de 

vellut vermell amb claus daurats fent joc amb les cadires de la sala. Cap a finals dels 

XVIII, s’introdueixen els tamborets amb respatller de pergamí.
129

 

 

* Cadira de dida [k´»DiR´ D´ «DiD´]  

NDS. “[...] i llavò cadires de dida. Sí, saps quines són? Aquelles 

baixetes... Ara en vàrem fer cordar dues, dues de nou, i else 

vàrem dur a s'Extremera. Són unes de bova bastant amples que 

tenen sa respatla un poc així, alta, darrere, i hi fa molt bon seure. 

Fa molt bon seure un que no... Jo, amb sa meva panxa, no dic 

que me fassa molt bon seure, però així per persones... Ara les 

agrada molt a ses al·lotes o això! Són còmodes! Són baixetes, 

s'assiento és ample. Saps quines te dic, que tenen barreronets? I 

a darrere fan un poc sa respatla així, bastant alt, i tenen tres o 

quatre barrerons blancs. N'hi ha per moltes...; aquí n'hi havia, 

n'hi havia dues a s'Extremera, i else se'n va dur. Bé, li varen 

tocar a na Pepa germana, i aquí també n'hi havia dues. I com que 

a elles els agradava i són més quasi per s'estiu, perquè estaven... 

Else varen fer posar sa bova nova, else varen fer cordar de nou, i 

else vàrem dur a s'Extremera. Però antes estaven aquí, que eren 

ses cadires de dida. No ho 'vies sentit a dir, cadires de dida? 

- No, no! 

NDS. Idò supòs que hi devia fer bon seure, per tenir...; com que 

si seus, sa cama en lloc de... te queda molt així, per tenir s'infant 

a damunt; supòs que eren còmodes.” 

 

Podem imaginar que aquest tipus de cadira era més freqüent en casa de senyors 

que en la d’altres classes socials, ja que aquests, més sovint, tenien dides per als fills. 

Les dides solien viure durant el període de lactància de l’infant a la casa dels senyors, 

                                                           

129 M. J. Massot Ramis d’Ayreflor. El moble a les Illes Balears... Op. cit.   
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perquè moltes eren de poble i perquè, a més, els senyors volien tenir-les a prop. Per 

això, en les cases mateixes tenien cadires per a elles, especialment dissenyades perquè 

se sentissin més còmodes mentre alletaven els infants. 

 

* Canelobre [k´Ú‚n´»lçBR´] 

El DIEC defineix canelobre com un “estri que consisteix en un peu dret que té 

diferents branques o braços amb dolls per a aguantar dretes altres tantes candeles.” El 

DCVB ens en dóna, més o manco, la mateixa informació: “utensili consistent en un peu 

o columna que té una o algunes dolles per sostenir verticalment una o algunes candeles. 

‘Sia un escolà ab canelobres e ab ciris encesos’, Ordin. Palat. 257.” 

 

Finalment, consultam el DECat: “ s. v. candela. (fi s. XIII): ‘aquel nom és que 

Sent Pol portava davant a les gens e als reys, axí com lum pozat sobre canalobre’ 

(VidesR, 32v). Sens dubte llatí vulgar CANDELUBRUM en lloc del clàssic 

CANDELABRUM (cf. COLUBRA> kolóbra> català dialectal còlobre),  que correspon 

a l’evolució de la A interna, degradada pel llatí antic, en sil·laba oberta, variant que jo 

comparava amb el vulgar DOLOBRUM per DOLABRUM i formes vulgars anàlogues, 

que vaig estudiar en TopHesp. I, 373.” 

 

NDS. “Sí, aquestes tenien espeumes; i llavò hi 'via es 

canelobres.” 

... 

RSJ. “Llavò també, si era il·lustre, que fos cavaller de Malta, 

que fos Maestrante de València, lo que fos, hi 'via es ciris 

d'il·lustre, que eren dos canelobres que posaven an es cap 

d'aquest túmulo, perquè es mort no 'nava encara a l'iglésia; 

perquè hi varen anar l'any xixanta, es morts a l'iglésia. En suma, 

posaven dos canelobres així, i es ciris, en lloc d'estar drets [...].” 

 

Els canelobres són ormejos habituals de les cases dels senyors, que empren als 

rituals familiars –que no són pocs- com fa la majoria de la societat. Els diccionaris 

tracten la paraula amb la mateixa accepció dels entrevistats.  
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* Cornucòpia [koRnu»kçpj´] 

 
Font: El moble a les Illes... 

 

Si consultam el DIEC, veiem que la cornucòpia és un “mirall de marc 

ornamentat i daurat, basat en el tema del corn de l’abundància, sovint amb un o més 

braços per a posar-hi bugies.” Acudim, en segon lloc, al DCVB: “moble consistent en 

una vasa esculturada que clou un mirall el qual reflecteix la llum d’una o algunes 

candeles, i  tot el conjunt serveix d’ornament i d’il·luminació a les sales senyorials.” El 

DECat ens en dóna l’etimologia: “pres de llatí cornu copiae ‘corn de l’abundància 

perquè s’hi representava una gran banya vessant de fruites [...], pintats en com un 

medalló ovalat o cornucòpia (s. XVIII, C. Ros).” 

 

NDS. “[...] i llavò aquestes ses cornucòpies, que són aquestes 

que en tenien dos i un miraiet. 

- Amb espelmes? 

NDS. Sí, aquestes tenien espeumes; i llavò hi 'via es 

canelobres.” 

 

Tot i que només un dels entrevistats ha parlat d’aquest estri, hem volgut replegar 

el mot, ja que és ben típic dels senyors. Sabem que modernament les candeles han estat 

substituïdes per bombetes i que el moble rep encara la mateixa denominació, tot i que 

els diccionaris consultats no en parlin. Aquest moble, com bé recull el DCVB, és típic 

de les sales senyorials, ornades amb mesura, però amb consciència i, per tant, signe de 

classe. Podem imaginar que entre els mateixos senyors es comparava aquest tipus de 

mobiliari que podien observar a la sala, ja que era una de les estances més públiques de 

la casa. Les cornucòpies es reservaven per a les sales de mostrar, com a signe extern, no 

per a aquelles on vivia la família. 
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 * Dosser/cobricel [do»se] [koBRi»sE…] 

 

   

Llit amb estructura vista. Llit amb dosser. Font: El moble a les Illes... 

 

Segons el DIEC, és un “ornament, generalment de forma rectangular, que es 

col·loca formant sostre sobre els trons, sobre els llits de gran luxe, etc.” En segon lloc, 

acudim al DCVB: “peça de tela rica que penja, i que en la part superior es prolonga 

horitzontalment en forma rectangular, de manera que cobreix per darrera i per dalt un 

tron, un llit de gran luxe, una tribuna, etc. ‘Un gran dosser de brocat imperial’ [...], doc. 

a. 1466 (Arx. Gral. R. Val.). ‘Un parament de llit qui són quatre peces, ço és dosser, 

sobrecel, cortina... e cubertor’. Inv. Anfós V, 178.” 

 

Prestam atenció al que ens ofereix el DECat: “deriva de dors, ‘esquena’. Dosser 

(c. 1420 Inv. Anfós el Magn. ; “viu  son cos sota un dosser de porpra”); no hi ha raó per 

suposar que sigui pres del fr. dossier (com diu AlcM), car en català va tenir vitalitat tan 

primerenca com en francès i el cast. dosel no és pas pres del francès (com s’havia dit) 

sinó precisament del català (DCEC)”. Per últim, consultam el DAg: “«Entraren en la 

seu per es portal major y arribats an el cadafal... se assentà aquell (el virrey) debaix de 

un dosser...», 1621, Museo Balear, 1876, 425.” 

 

NDS. “[...] i a dedins hi havia es llit, es llit de matrimoni amb so 

dosser i ses cortines. 

- Dosser o cobricel? 
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NDS. Aquí sempre s'ha dit dosser. Ve a ser lo mateix; n'hi ha 

que diven cobricel, i n'hi ha que diven dosser. I bé, en realidat, 

dosser és sa part de dalt; i llavò hi ha ses cortines.” 

... 

“- I es llit de cobricel, també és típic d'aquí? 

JMRS. Sí, aquí ho són tots. I ademés aquí n'hi ha un, que el te 

mostraré, que se varen fer sa roba a posta; no, sa roba a posta. Sa 

cortina té ses coronetes així; idò es dosser també else té així; i sa 

roba és feta a posta. 

- I a què se deu es costum de tenir cortines an es llit? 

JMRS. No ho sé! An es camp, poc més o menos, puc sabre per 

què és; perquè, an es camp, totes ses possessions, sobretot 

aquestes de muntanya, possessions fredes, tenien un pavelló 

d'estamenya, que és llana! Estamenya: llana, i supòs que era pes 

fred, i se tapaven. Ara, de lo demés, ja no he sabut es per què!” 

 

Jordi Bruguera, a Història del Lèxic català, classifica la paraula com un 

gal·licisme del segle XV. Montserrat Barri130 també afirma que, tot i que el DECat no 

creu en el seu origen francès, el mot dosser, en català, va tenir vitalitat primerenca com 

en francès (segle XV) i el mot castellà és provinent del català. 

 

En el darrer exemple que ens posa AlcM, diferencia dosser de sobrecel. En el 

català de Mallorca s’usa també ‘cobricel’ (i ant. cobrecel) que AlcM defineix com “peça 

de tela estesa horitzontalment i sostinguda per pilars ‘part’ damunt un llit per a cobrir 

aquest a manera de tenda.” El primer document de ‘cobricel’ és de 1569. De tota 

manera, els entrevistats es decanten més per l’ús de dosser. Evidentement, la possessió 

d’aquest tipus de llits, amb dosser, és un tret distintiu dels senyors, encara que avui dia 

en puguem trobar en altres cases.  

 

 

 
                                                           

130  M. Barri i Masats. Aportació a l’estudi dels gal·licismes del català. Barcelona: Institut d’Estudis 
Catalans, 1999. 
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*  Espalmatoris [´sp´uªm´»tçRis] 

Hem consultam l’entrada palmatòria al DIEC, perquè la paraula espalmatori no 

hi apareix: “canelobre baix amb peu en forma de platet i nansa o mànec. Candeler.” El 

mateix ocorre al DCVB: “s. v. Palmatòria. 1. Canelobre baix i fornit d’un peu ample i 

d’una ansa. [...] Var. Form. Vulg.: espaumatòria.” 

 

El DECat ens ofereix una explicació pel que fa a l’orgen del mot:  “s. v. Palma. 

[...] potser per comparació del mànec de les antigues palmatòries de ciri d’altar amb el 

de la palmatòria de càstig, passaria a designar una espècie de canelobre (cf. també 

palmatori ‘atxera’ DAg.): «una palmatòria de crestall ab son mànec d’argent», 1461 

(CoDoACA XXVI, 135); [...] Després esdevé una petita plataforma de llautó per dur-hi 

una candela o espelma petita, i per això es produí una contaminació de dos vessants: 

d’una banda SPERMA> espelma, per l’altra palmatòria> espalmatòria (com dèiem 

sempre, a Bna. Mateix, entorn de 1915).” 

 

NDS. “[...] I de llums, me pareix que no hi ha... camies, 

espaumatoris, espaumatori; sí, i res més.” 

 

El DCVB contempla la fonètica d’aquest terme [´sp´uªm´»tçRis] com a 

pròpia del mallorquí molt vulgar, mentre que apunta també que, a Mallorca, es 

pronuncia aquest terme  [´sp´…m´»tçRi], suposadament en un llenguatge no vulgar. 

A nosaltres ens costa creure que la primera fonètica sigui vulgar, quan un col·lectiu de 

persones, com els senyors, que sempre han intentat defugir tot allò vulgar, la pronuncien 

així. Realment, aquesta pronúncia “vulgar” respon a la tendència que existeix en 

mallorquí que fa que una l molt velar esdevengui una u en posició fínal de síl·laba 

travada; fixem-nos en mots com alba, pronunciat auba, balba, pronunciat bauba. 

També, tot i que en aquest punt no en parli el DCVB, veiem com en mallorquí s’afegeix 

l’article davant la normativa palmatòria, esdevenint espalmatòria, com passa en altres 

casos com tisores, que esdevé estisores en mallorquí i en altres dialectes catalans, com 

bé apunta el DECat per a aquesta mateixa paraula. 
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*  Jugueta. [Zu» ƒ´t´] 

El DIEC ens remet a l’entrada joguina: “objecte fet expressament per a jugar, 

per a entretenir-se, els infants”. El DCVB recull aquesta forma jugueta: “joguina (bal.). 

‘Mon fill Josep és vingut | e haus aportades jugueta’ Canç. Nad. 113.” 

  

Finalment, consultam el DECat: “s. v. joc. Una (forma concurrent de joguina) de 

les més antigues fou jugueta (si bé pogué resultar d’un dels dos anteriors amb addició o 

permuta del sufix). [...] Avui ha restat en ús per a ‘joguina’ a Mallorca, pronunciat amb 

u, com posa de relleu Tomàs Forteza (Gram. Cat.) i així ho usen l’Arx. Lluís Salvador 

en una rondalla [...] i d’altres. A Ciutadella, en canvi, diuen ‘juqueta’ per influència de 

joc, joquet.” 

 

NDS. “Sí, però juguetes i juguetes; lo que jo deia: an aquests 

al·lots lo que els agrada una pilota, i a ses al·lotes una munyeca; 

una munyequeta, una nina de jugar o una munyeca, i vestir-les 

[...].” 

... 

NDS. “I ara mils de pessetes per juguetes an es al·lots, i no 

saben què n’han de fer! I això és sa sociedat de cunsum aquesta. 

No hi ha cap casa d’aquestes que tenguin diners, i estanteries 

plenes de munyecos i... un animal pelut d’aquests, ossos, i què 

sé jo! Ho tenen tot ple; i llavò as cap de tres mesos, han de fer es 

anys, i tornen anar allà, i tuthom torna dur juguetes! I és una 

aglomeració de gasto, i [...].” 

... 

MDTM. “[…] i jugava amb juguetes an es jardí. Jo me record  

que duia un quadret que li 'vien regalat de la beata, i entre totes 

ses juguetes posava es quadret; se veu que li estava agraït, ell.” 

 

Resulta curiós el fet que en el DCVB trobem la forma joguina com a pròpia de 

les Balears, quan consideram que avui està més estesa la forma jugueta, documentada 

en el s. XIV, que és la que empren els nostres entrevistats i la majoria de la societat. 
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* “Mançanilla”  [m )́ns´»ni¥´] 

 

  
Marcelina de porcellana. Col·lecció particular.   Marcelina de plata. Col·lecció particular.  

 

Cercam marcelina al DIEC, que és definida com un “plat amb una cavitat al mig 

per a aguantar-hi una xicra.”. Segons el DCVB és un “plat que en el centre té una 

cavitat o anella per a encaixar-hi la tassa de xocolata. Cast. mancerina. “Armari de la 

pisa... Primo, deu marselines de pisa”, doc. a. 1780 (Aguiló Dicc.). “Asseguts entorn de 

la taula, amb llur marcelina al davant”, Pons Com an. 197.” 

 

El DECat ens en dóna la informació referida a l’origen: “Marcelina, corrupció 

del castellà Mancerina (DCEC). [...] “Marcelines com polleres en miniatura, ab ses 

blanques xicres de viuets d’or, esperant la mesura de la xacolata”, Mrn. Vayreda (Sang 

Nova v, 14,446)”. 

 

NDS. “[...] llavò hi havia ses mançanilles, que eren de plata o 

porcelana o de... que, a s'Extremera, també n'hi ha. A 

s'Extremera en tenim unes d'Alcora i porcelanes bones. 

Mançanilles que eren per posar ses xicres de xocolate, que else 

deien xicres, no escudelles; ses escudelles eren amb ansa; ses 

xicres eren aquelles que... per allà damunt n'hi ha, que són sense 

ansa. I 'gafaven sa mançanilla de plata i hi posaven sa xicra 

dedins; i a dins sa xicra, hi posaven es xocolate. I com que anava 

aferrada an es platet de sa mançanilla, supòs que feia bon muiar, 

perquè no, no, ni l’havies de subjectar ni..., ni corria: muiaves 

s'ensaïmada i prenies es xocolate.  
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- O sigui, quedava encaixada? 

NDS. Quedava encaixada; sa xicra quedava encaixada, o bé 

dins... ¿N'has vistes d'aquestes de porcelana, que n'han posades 

moltes com a decoració que les pengen per ses parets? Que n'hi 

ha que són de test, o d'això, de ceràmica o porcelana; i llavò n'hi 

ha de plata. A s'Extremera n'hi ha: a s'aparadora n'hi ha cinc o 

sis (aferrades) de plata. Però allò que té tres cametes a davall, 

allò ho posaven per quan servien es berenar es dematí: en lloc de 

posar tovaies, posaven a cada cantó o entre cada dos, un 

sotacopes diguem, per posar-hi es tassons d'aigo. No era custum 

posar tovaies es dematí; posaves es plat, això, sa mançanilla 

dins un plat, i un altre plat per s'ensaïmada, i un altre pes 

quemuiar, que supòs que ja saps què era. I llavò un sotacopes 

que hi posaven es tassons o si tenien custum de beure una copeta 

de vi o de moscatell, o de malvasia, o [...].” 

... 

JMRS. “[…] i supòs que ses xicres eren així redones perquè 

cabessin dins sa mançanilla.  

- I què és sa mançanilla? 

JMRS. És allà on va sa xicra, que és de plata: un plat. Ara diven 

que és del cardenal Marcelino; això me varen dir: jo no ho sé! 

Aquí sempre els hem dit marcel·lines i no sé per què. 

AEL. Mançanilles, dèiem noltros! Ara diven marcel·lines.  

JMRS. En castellà “marcelinas”; i supòs que per això sa tassa 

era prima i llarga, perquè sinós no 'nava; massa ampla no 'nava.  

MDA. Perquè així no se movia! 

JMRS. I s'única diferència que hi ha és que té es cul dedins redó. 

Per defora, no; és exacte! 

AEL. I en Toni germà teu va treure, va deduir que ses 

mançanilles...; això té molta gràcia. 

JMRS. Ah, això és molt curiós, perquè sa mançanilla! A posta 

dic que, això del cardenal Marcelo, jo no hi estic molt d'acorde, 

perquè en Toni va treure,  no sé d'on ho va treure, colque paper 

de per s'arxiu; està bastant ben pensat. Efectivament, aquí hi ha 
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xicres amb tapadora; cada tasseta té sa seva tapadora. I después 

van a dins un trasto que s'aguanta així. N'hi ha dotze o catorze; 

no sé quants. Però per què havien de dur tapadora? Cosa 

absurda. I és que quant hi 'via un mort a la casa, resaven nou 

dies nou rosaris; i después des rosari, else donaven una xicra i 

una dolça de bescuit i xocolate. I se comprèn que amb so plat 

amb sa xicra feia molt bon menjar. I d'aquí, en Toni, ho va 

treure d'aquí.  

- De s'arxiu? 

JMRS. Sí! I mu mare va dir: ‘Ja que ho has tret, es nou dies te 

resaré es rosari, quan va morir; però es xocolate no el donaré’. 

Que no se resava; en Toni germà va tornar posar de moda lo des 

nou dies de rosari a ses cases.” 

... 

IDS. “Una xícara són unes escudelletes rectes que ara en tornen 

fer pes cafè, i servien per prendre xocolate; es xocolate se servia 

dins xícares, amb una anseta; llavò n'hi havia unes altres que 

eren mançanilles, sense anseta, que això solia anar o dins 

mançanilles que hi 'via de test, que supòs que devien tenir 

s'escudella iguala. Això jo ja no ho he vist funcionar; lo que ho 

he vist funcionar és a dins es plat, lo que agafava sa xícara, que 

aquestes no tenien ansa, eren unes mançanilles de plata; va 

encaixada. 

RSJ. Això ho va inventar un governador de per Amèrica, 

espanyol, que li deien en Manzarino; a posta se diu mançanilles, 

perquè li agradava berenar a dins es llit, perquè no tombàs 

s'escudella; així ho vaig llegir.” 

 

Pensam que la forma de marcelina, així com la de mançanilla, és una adaptació 

o corrupció de la traducció castellana mancerina. Alguns entrevistats creuen que ve del 

cardenal Mazzarino, mentre que, realment, ve del Marquès de Mancera
131

.  

                                                           

131 El nom ve del Marquès de Mancera (Pedro de Toledo y Leyca, marqués de Mancera y gentilhombre 
de la cámara de Felipe IV, así como consejero de guerra) i ve definit pel Diccionario de la Lengua 
Española com: ‘plato con una abrazadera circular donde se coloca y sujeta la jícara en que se sirve el 
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Els entrevistats conten com les xícares, que són sense ansa, anaven encaixades 

dins les marcelines. És l’ormeig més apropiat per prendre xocolata, ja que moltes 

vegades ho feien de drets i sense cullereta. Això també fa que poguessin mullar les 

ensaïmades o el quemuiar sense que es mogués la xícara. El DCVB recull la paraula 

mançanilla, però no en l’accepció que aquí ens interessa. D’altra banda, també 

consideram que és una paraula emprada més per part dels senyors que per persones 

d’altres classes socials. 

 

* “ Mundo” [mu)n5do] 

 

Font: Enciclopedia Universal Ilustrada Europea-Americana
132

 

 

Únicament trobam aquesta paraula al DCVB: “(castellanisme) Maleta gran, 

profunda, amb tapadora convexa; cast.  Mundo, baúl. “Carregats de mundos y maletas”, 

Pons Auca 173.” 

 

“ - I mundos, en duien? 

PMS. Bé, sí, però, això d'aquests mundos, era per anar a sa 

Península, que eren com uns armaris; jo aquí en tenc encara. 

Uns armaris que s'obrin i dedins hi posen tot; bé, què se diven? 

Jo no ho sé dir en mallorquí: penjadors, res, i ses sabates; tot 

això anava allà dedins. I aquests mundos els havien de dur an es 

barcos, els havien de dur amb un carretonet, perquè pesaven 

molt.” 

... 

NDS. “Jo, això en temps meu, no; ara que venia un carro que se 

n'anava amb tots aquells baüls, o mundos, que else deien llavò... 
                                                                                                                             

chocolate’. Per a més informació, consultau Mancerinas hispánicas de plata, Pilar Sainz Fuertes. 
Alberaban ediciones, 1996. 
132 Enciclopedia Universal Ilustrada Europea- Americana, Espasa-Calpe, SA. Tom XXXVII, pàg. 285. 
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Un mundo, un mundo; supòs que un mundo no és mallorquí; 

aquestes caixes grosses de fusta o d'això, que eren així mitja 

redonenca, i hi posaven totes ses robes i tot això; saps què te vui 

dir? Un baül, lo que en castellà se diu un baül, en mallorquí era 

un mundo. No sé si està ben dit o mal dit, perquè aquest final 

amb ‘o’ no sé si és molt correcte o no, però aquí deien es 

mundo, que eren es baúles, lo que en castellà dirien baúles; que 

eren aquelles caixes que hi posaven sa roba dedins; que n'hi 

havien així d'altes. 

- Tenien anses? 

NDS. Ves si tenien anses. Sí, clar, i per engronsar-les...! 

- De fusta clara?  

NDS. De fusta; n'hi havia de fusta; i n'hi  havia de fusta forrades 

de pell; i n'hi havia de fustes que feien unes tires així 

clavatejades, que d'una altària així, s'alçava sa tapadora; i a 

dedins, hi cabia una infinidat de coses. 

- Que podia tenir, un mig metro d'alçada? 

NDS. Si, sí, xixanta centímetros pentura; i de llargària, un metro 

trenta; i d'amplària també devia tenir... xixanta o una cosa... N'hi 

havia de diferentes maneres, perquè també de diferentes formes,  

n'hi havia... Mu mare, al cel sia, tenia, ja devia esser més 

modern pentura; era més baix i era més llarg, i era com a de 

color marronenc.  

- Això s'usava com una maleta? 

NDS. Més gros, però, perquè hi cabia més coses. I venia un 

carro amb una mula o amb dues, i se'n duien sa carretada de 

mundos! Se'n duien roba que jo crec que la tornaven sense 

emplear-la, perquè se'n duien una trasteria! I ses criades també 

tenien es seus mundos, i feien sa carretada de mundos. I llavò es 

altres partien amb galera amb sos troncs de mules; aquí hi 'via 

troncs de mules.” 

... 

CTD. “Un mundo és un daixò: com una caixa de fusta forrada de 

pell o forrada de lona o lo que siga, grossíssima; i 'vies de dur sa 
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roba d'hivern i d'estiu perquè t'hi passaves allà... Com que 

noltros no davallàvem a classe, davallaven es al·lots amb so 

cotxo, amb sos cavalls; i davallaven a classe ells, i noltros no 

mos movíem.” 

 

Els castellanismes com mundo i abrigo sempre han estat utilitzats, segurament 

perquè l’objecte vingué de fora i els nobles n’adoptaren la forma estrangera.  Defineixen 

mundo com una caixa d’un metre trenta d’altària i seixanta centímetres d’amplària que 

servia per traslladar la roba. Estava fet de fusta blanca, folrat de tela per dedins, i solia 

tenir penjadors. De totes maneres, n’hi havia de molts de tipus i mides.  

 

Els informadors coneixien bé la paraula, ja que cada vegada que anaven a les 

possessions, traslladaven les seves robes amb els mundos. De totes maneres, com hem 

vist, hi havia gent d’altres classes socials que també en tenia, com les criades, els 

capellans, etc.  Finalment, cal afegir que mundo no apareix al DECast amb el significat 

de bagul, però en el diccionari de María Moliner, en l’accepció 10, surt com a ‘baul’. 

Pensam que, probablement, es tracta d’un arcaisme. 

 

* Lampadari [l´mp´»DaRi]   

Segons el DIEC, és un “suport ornamental terminat amb branques portallànties”. 

Si consultam el DCVB, en trobam la següent definició: “suport ornamental acabat amb 

branques portallànties. Etim.: pres del llatí lampadarium”. Finalment, acudim al DECat: 

“s. v. Llàntia [...] Dins les llengües romàniques LAMPA(DA s’ha mantingut en general, 

sense gaire variació, en termes de forma fidel a la variant inicial; si bé amb uns 

tractaments fonètics que revelen  pertot semicultisme, en detalls diversos. [...] aquestes 

formes remunten, no a la forma lampa(dem d’acusatiu, que havíem d’esperar en llatí, 

sinó a l’acusatiu grec lampa(da; que el llatí cristià va tornar general, creant un nou 

nominatiu, avulgarat, LAMPA(DA, que ja es troba sovint en els textos des de c. L’any 

200 (Itàlia, Comodià etc.) [...].”  

 

MO. “Mira quina visió va tenir com a enginyer de s'instal·lació 

que s'exigeix avui en dia. I va morir ell, al cel sia, encara amb es 
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lampadari d'oli dins sa sala d'entrada i tot, però electrecidat 

[...]”.  

 

El DECat, com veiem, no ens documenta aquesta paraula, emperò sí que ho fa 

d’aquella que creiem és la seva arrel. Observam com en la forma d’aquesta paraula s’ha 

conservat la ‘d’ que s’ha perdut en el castellanisme tan popularitzat làmpara. De fet, el 

DCVB no recull l’entrada làmpada, però sí que ho fa el DIEC. Això ens duu a pensar 

que a Mallorca no es va popularitzar mai la forma làmpada i que directament es va 

adoptar el castellanisme. Si fos així, la “d” del grec LAMPA(DA només s’hauria 

conservat en la paraula lampadari, usada majoritàriament pels senyors, ja que es tracta 

d’un objecte habitual de les cases senyorials. Endemés, hem observat com normalment 

els senyors no utilitzen el castellanisme làmpara recollit per l’Alcover-Moll i 

Corbera
133

, sinó que anomenen més altres termes com cornucòpia, si es tracta d’un llum 

de paret, o salomó i aranya si es tracta d’un llum de sòtil i té braços. Cal tenir present 

que, pel fet de ser majors de seixanta anys, les persones entrevistades han conegut una 

època en què encara no hi havia llum elèctrica i hi havia varietat d’objectes proveïdors 

de llum, i més en una casa de senyors i en les seves possessions. 

 

* Salamó [s´l´»mo]  

 

 
Col·lecció particular 

El DIEC defineix salamó com un “canelobre de diferents braços que es col·loca 

penjant del sostre”. El DCVB recull també la variant salomó, a més de salamó: 

“canelobre sense peu, amb molts de braços per a posar-hi els llums, que penja al sostre 

per a il·luminar una església o una sala (or., occ., bal.). “Salamó de llums: Lychuchus 

                                                           

133 J. Corbera Pou. Parlar bé... Op. cit. 
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pendens, pensilis”,  Torra Dicc. “Per la cera... per lo salamó” doc. A. 1417 (arx. 

Convent Concepció, Palma de Mallorca). “Ha tornats dos salamons de misser Forteza” 

doc. A. 1524 (BSAL, VIII, 76).”  Consultam, en tercer lloc, el D.Ag: “araña de cristal: 

“Un drap de pinzell hon ha sis figuras... Dos salamons de ferro...”, s. XV, Quadrado, 

Forenses, 251.” 

 

El DECat també recull les dues variants, salomó o salamó: “gran aranya o 

canelobre penjats al sostre, en les esglésies i grans edificis, seguramentt al·ludint a les 

del temple de Salomó. 1a. Documentació: c. 1295.” 

 

NDS. “[...] salamons, aranyes; i llavò aquestes, ses cornucòpies, 

que són aquestes que en tenien dos i un miraiet. Llavò de ses 

grosses (de sòtil), hi havia aranyes o salamons, també else deien. 

Aquest de ses sales era un salamó; salamó else deien. 

- De vidre? 

NDS. Sí, totes aquestes de vidre, amb molts de llums; else deien 

salamons o aranyes. Però més vegades salamons. Es grossos... 

- Aquesta d'aquí? 

NDS. No, aquesta és una aranya de sis branques; a lo millor més 

modernament deien una làmpara. Làmpara no crec que estiga 

mal dit, tampoc làmpara, en mallorquí.”  

 

Com ens diuen els diferents diccionaris, els salamons pengen en el sòtil d’una 

església o d’una sala. Sens dubte, la possessió de salamons en una casa és signe de 

riquesa, de sumptuositat, ja que també penjaven dels sostres de les esglésies. A més, si 

fem cas del suposat origen de la paraula (del temple de Salomó), en el cas de les cases 

senyorials, el salomó simbòlicament faria la funció gairebé de sacralització de la casa 

des de la seva estança principal i més pública, la sala, símbol de tota una institució 

senyorial. L’entrevistat assenyala, a més a més, el fet que són de vidre (com els de 

Murano). 
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* Sofà/cadira/etc. de peu de cabra [so»fa D´ pEuª D´ «kaBr´]  

 

  

Sofà i canterano de peu de cabra
134

. Col·lecció particular 

 

NDS. “Així com hi 'via sofanets de peu de cabra, que són 

aquests que també n'hi ha molts pertot, endomassats, que tenen 

respatle i aquells bracets, que se diven de peu de cabra; que 

també n'hi ha molts, n'hi ha per moltes cases! 

- Sofanets de peu de cabra? 

NDS. Sofans, sofans de peu de cabra, sofanets de peu de cabra; 

són més petitets es sofanets, i així com hi ha cadires d'aquelles 

d'estidora; i llavò cadiretes d'aquelles baixes, hi havia... I, a 

vegades, a sa cambra, hi solia haver banquillo; jo supòs que, a 

ses cambres, pentura eren...; no ho sé.” 

... 

JMRS. “A Mallorca, tenim una cosa, amb sa part d'art, amb sa 

part, diguéssim, de decoració. Sabem decorar una casa amb 

coses italianes, estil francès, cosa que no ha sabut fer ningú. 

Això m'ho deia un des millors decoradors d'Espanya! Diu: ‘heu 

conseguit lo que no som capaços de conseguir noltros: decorar 

una cosa amb coses italianes amb estil francès. Això no ho hem 

conseguit, i voltros ho heu conseguit; i después heu fet es vostro 

                                                           

134 M. J. Massot Ramis d’Ayreflor explica que el terme exacte per denominar aquest moble en castellà és 
cómoda rinconera i que el terme equivalent en català és canteranet raconera, ja que és més petit que els 
canteranos normals i, a més, és de racó. Cal esmentar que, en català, estan admeses tant la forma 
canterano com la forma còmoda, ambdues definides com a calaixeres.  
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estil!’ (riu). Aquestes cadires, que són peu de cabra, això és un 

estil mallorquí propi.  

AEL. Són aquestes que fan com una cameta... 

JMRS. Francès, però completament distint!; això és peu de 

cabra. A darrere hi ha uns artesans fantàstics. 

- Tot això és fet a Mallorca? 

JMRS. Sí, en sabien un rato. Jo tenc mobles aquí; aquí hi ha uns 

mobles (siula). 

AEL. Sí, tiren d'esquena! Són molt bons. 

JMRS. Ademés sé cert que són mallorquins. Perquè es que entén 

més de mobles d'Espanya, en Feducci,  sense cap classe de dubte 

diu: ‘son italiani’, ‘son mallorquin’, ‘son italiani’, ‘son 

mallorquin’. ‘Le damos la vuelta y con la vuelta me dirá Vd’.  

Giràrem i diu: ‘tiene Vd. razón, son mallorquines’.” 

 

Els mobles de peu de cabra són considerats de més qualitat que els altres. 

Trobam els peus de cabra en sofàs, cadires, canteranos, etc. També es feien aquests 

mobles de peu de lleó. Segurament, coneixen més aquesta paraula els senyors que les 

altres persones, ja que es tracta d’un moble luxós que pràcticament només els nobles es 

podien permetre. 

 

* Sotacopes [sot´»kop´s] 

El DIEC recull la forma en singular d’aquest mot: “plat amb peu en què es 

porten les copes o els gots amb què se serveix la beguda”. El mateix trobam al DCVB, 

encara que aquí s’esmenta la variant amb forma de plural: “plat amb peu, dins el qual es 

porten les copes o gots amb què se serveix la beguda. “Una sotacopa de plata”, doc. a. 

1640 (Aguiló Dicc.). Var. Form.: Sotacopes “Soportava un ample sotacopes de laca 

violada” Ruyra E-Ch 50.” 

 

NDS. “ Sotacopes. Aquelles tres de plata que hi ha allà són 

sotacopes;llavò hi havia ses mançanilles, que eren de plata o 

porcelana o de... que, a s'Extremera, també n'hi ha. A 

s'Extremera, en tenim unes d'Alcora i porcelanes bones.” 
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NDS. “[...] però allò que té tres cametes a davall, allò ho 

posaven per quan servien es berenar es dematí; en lloc de posar 

tovaies, posaven a cada cantó o entre cada dos, un sotacopes, 

diguem, per posar-hi es tassons d'aigo. No era custum posar 

tovaies es dematí; posaves es plat, això sa mançanilla dins un 

plat, i un altre plat per s'ensaïmada; i un altre pes quemuiar, que 

supòs que ja saps què era; i llavò un sotacopes que hi posaven es 

tassons o si tenien custum de beure una copeta de vi o de 

moscatell, o de malvasia, o [...].”  

 

Hem inclòs aquesta paraula en aquest recull lèxic, perquè forma part de la vida 

quotidiana dels nobles més que no pas de la d’altres classes socials. El terme apareix al 

DECat a la llista correlativa de derivats i compostos de l’entrada Sota. Resulta curiós 

observar, com passa en altres casos esmentats en el nostre treball, com sota en el 

dialecte de Mallorca no és un terme molt utilitzat. Sovint, fins i tot el consideren d’altres 

varietats dialectals. Emperò en el cas del compost sotacopes, aquest apareix en un terme 

utilitzat pels senyors. 

 

* Xicra [»Sikr´] 

Segons el DIEC, una xicra és una “tassa petita emprada especialment per a 

prendre xocolata desfeta”. Si acudim al DCVB, en trobam la següent explicació: “tassa 

estreta, més alta que ampla, que serveix principalment per a prendre xocolata. ‘Se’ns ha 

servit lo xocolate ab lo demés per sucar a la xicra’, Baró de Maldà (a. 1808).” 

 

El DECat ens en dóna la informació etimològica: “pres del castellà antiquat 

xícara (avui JÍCARA), probablement d’origen mexicà (confronteu nahua xicál·li 

‘carabassa de beure´; confronteu, però, DCEC/CECH). «Italià sexanta una xicras» 

inventari de Cervera, 1789 (DAg).” 

 

NDS. “Mançanilles, que eren per posar ses xicres de xocolate; 

que else deien xicres, no escudelles. Ses escudelles eren amb 

ansa; ses xicres eren aquelles que... Per allà damunt n'hi ha; que 
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són sense ansa. I 'gafaven sa mançanilla de plata i hi posaven sa 

xicra dedins; i a dins sa xicra, hi posaven es xocolate. I com que 

anava aferrada an es platet de sa mançanilla, supòs que feia bon 

muiar; perquè no, no: ni l’havies de subjectar ni... Ni corria; 

muiaves s'ensaïmada i prenies es xocolate.” 

... 

NDS. “Quedava encaixada; sa xicra quedava encaixada, o bé 

dins... N'has vistes d'aquestes de porcelana, que n'han posades 

moltes com a decoració, que les pengen per ses parets; que n'hi 

ha que són de test, o d'això, de ceràmica o porcelana; i llavò n'hi 

ha de plata.”  

... 

AEL. “Ara else diven bols; però ses que tenien oreies, eren 

escudelles.  

- I xicra, què era, per què prenien es xocolate amb xicra? 

JMRS. Una tassa alta, prima i que té es cul redó, a dedins. I 

anseta. 

AEL. Com una tasseta de cafè vulgar; però sa xicra tenia es 

culet redó dedins, que per muiar amb ses ensaïmades i tot això, 

ja no tenies voreres; ho tenies redó... perquè, clar! Quan muiaves 

amb s'ensaïmada, perquè no empleava mai cuereta; ho feies amb 

sos dits i 'gafaves ses voreres. Aquí n'hi ha, i en es Rafal, també! 

JMRS. I crec que més antic que això, ja no ho sé; mu mare m'ho 

contava des seu senyor avi. Prenien xucladors; xucladors que era 

una pasta; devia ser una pasta llarga supòs, perquè la ficaven a 

dins sa xicra i xupaves, i s'empapava tot; i después se la 

menjaven. Això he sentit contar, jo no... Sa xicra; això és igual 

que ses tassetes de cafè, però tenen es cul redó, a dedins; defora 

no; defora no se coneix.”  

 

Com podem observar, els diccionaris consultats no aporten cap referència escrita 

pel que fa a Mallorca. P. de Montaner
135 explica com l’Arxiduc informava que els rics 

                                                           

135 P. de Montaner. “Lo que el siglo...”.Op. cit. 
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“toman chocolate en taza (xícara) generalmente preparado con agua, aunque algunos lo 

prefieren con leche, y en este caso suele ser leche de cabra. Con el chocolate se toman 

ciertas pastas llamadas ensaïmades, coques, coixins, bescuit o madritxos...”  i que “las 

clases pobres de Palma toman el desayuno... consistente en un panecillo rociado con 

aceite, pero lo general es comer, para desayunar, pan con queso o con higos secos, y en 

verano pan con frutas, especialmente higos o higos chumbos”. D’aquesta manera, l’ús 

habitual de les xicres, tot i que les altres classes socials també en tenguessin o les 

coneguessin, esdevé símbol de distinció social, ja que els senyors les utilitzaven cada 

dia.  

 

D’altra banda, els entrevistats ens remarquen el fet que les xicres no tenen anses; 

en canvi les escudelles, sí. Creiem que ho fan perquè sabem que el que subjectava les 

xicres era la mancerina, perquè, a més, estava mal vist cueretejar i beure’s el sobrant, en 

el cas dels bons costums dels senyors. Per tant, l’ús de la xicra, en contraposició a 

l’escudella, constitueix un element de distinció social. També ens puntualitzen que la 

xocolata “es pren: ni es beu ni es menja”, i podem pensar que ho diuen perquè potser 

ells realment no la bevien, sino que només la prenien quemuiant.  

 

3.1.3 El servici 

 

El grup de persones que ofereixen els seus serveis als senyors conformen tot un 

entramat social que sustenta aquesta classe social i el seu mode de vida. Sense aquestes 

persones, els senyors no podrien continuar essent-ho, ja que tremolaria la seva institució 

social. Les mateixes cases on viuen els senyors han estat pensades per acollir tot aquest 

univers de persones, especialitzades, que havien d’estar físicament properes per quan se 

les requeria. Els criats seguien els seus senyors a les possessions, fins i tot als seus 

viatges. De fet, eren considerats part de la família, concepte que hem analitzat en 

l’apartat de tractaments. Molts vivien tota la vida a la casa i fins hi morien; alguns s’hi 

casaven i hi tenien fills. L’entramat del servei el formen el cotxer, el chauffeur, la dida, 

el didot, la institutriu, la llibrea, el mecànic, la mestra, la rebostera, el jardiner, el 

majordom, el / la cuiner/a,  els menestrals, el/ la cambrer/a i  la teta. 
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 a-  El servici dels infants 

 

* Dida/didot [»diD´] / [»diDçt]  

Segons el DIEC, la dida és la “dona que alleta l’infant d’una altra.” 

 

MDA. “Sis; es sis petits varen tenir dida. 

- Sa dida vivia a ca seva? 

MDA. Sa dida vivia a ca nostra. 

PDA. N'hi va haver una que en va criar tres. 

MDA. Dos i mig. 

PDA. Bé, és igual, dos i mig. 

- Com tres? 

MDA. De sa mateixa llet, en va criar dues completes. 

PDA. Sa dida de sa Pobla, que li deim noltros, que, pobre dona, 

va morir no fa molt. Va criar na Conxa, después va criar na 

Marita [...], i an en Carlos li va donar de mamar un parell de 

mesos encara. 

MDA. De sa mateixa llet. 

PDA. De sa mateixa llet. Va ser un fenómeno. De manera que 

ella estava molt ufana, quant: ‘senyora vol que me'n dugui es 

nins en es poble?’, quant sa festa de Sant Jaume i tot això. I mu 

mare deia: ‘bé, du-te'n es nins’. I se passejava amb sos tres, que 

era es tres que havia criat. Pobra dona; molt bona dona. 

- I vivia a ca seva, sa dida? 

PDA. Síii!” 

... 

NDS. “I na Pepa va tenir una dida; vàrem cercar una dida de 

Maria. Per cert, dissabte que ve he d'anar a noces, que se casa un 

nét d'aquesta dida. Només va tenir una fia; en tenia una, perquè 

quan va venir per dida, havia tengut un ninet i s'havia mort! I 

llavò, en aquell temps, ses dones mariandes són dones molt 

revengudes i cercaven dides que tenguessen... que fossen 

poderoses. I l'amo de Son Ferragut va dir: ‘per Maria...’ Quan 
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vàrem tenir això, ja fa... havíem de cercar una dida i ho 

degueren dir pes poble; i aquesta al·lota, que havia tengut sa 

nineta i s'havia morta, degué pensar... Li degueren oferir, i va 

venir,  i va estar aquí... no molts de mesos! Perquè llavò les 

nodrien fins devers dos anys o... Però com que s'homo, que per 

cert se va portar molt bé, es didot, que encara és viu, té vuitanta i 

pico d'anys, que sa dida va morir ara fa una partida d'anys, 

estava de missatge a Son Cabaspre, a Esporles. I venia, jo me'n 

recorda, venia a veure sa dida, cada quinze dies o això; en aquell 

temps o això, quant es missatges davallaven i feien de guàrdia o 

estaven dos o tres a venir. I se va trencar i el 'vien d'operar; i va 

agontar tot es temps que va poder seguir fent feina, fins que ja 

no va poder més. I vàrem dir: ‘ara sa nina té catorze o quinze 

mesos, ja la poden desmamar’; i per assistir a s'homo, perquè el 

'vien d'operar i  llavò el 'vien de dur a ca seva; no és com ara, 

que hi ha tot això. I va anar bé s'operació; i mun pare li va dir 

llavò, quan va quedar una possessió, Son Moixet, que se'n va 

anar l'amo, as cap d'un any o dos; menos! Perquè l'any 33, 34, 

principis del 35, que degué ser que se'n va anar sa dida, i per mi 

devia ser per Sant Miquel del 35, del 35 o del... No, mentida, 

perquè ja hi era, es didot, allà, es mateix any! Es mateix any era 

que se'n varen anar d'aquí; va sortir l'amo de Son Moixeta, 

perquè acabava s'arrendament i se n'anaven, i hi va posar es 

didot i sa dida d'amos. I else va ajudar, perquè llavò per fer 

vermada i tot això costava pena; i varen estar d'amos molts 

d'anys fins que llavò se retiraren, i sempre hem seguit molt bona 

amistat. I me contava sa dida coses curioses, tu que has dit de 

comare....! (riu). Que, a Maria, hi 'via una dona, no devia ser una 

comare titular, devia esser d'això que anava a ajudar pes parts a 

ses dones d'allà. I contava que quant havia hagut de... perquè 

llavò va tenir un altre nin [...], que si encara trobava que estaven 

un poc enrere deia : ‘mem fem un poc de lloc, i jo dormiré un 

poc’, ermolava devora, totes dues an es llit. I que llavò li 

pagaven a sa comare, per assistència a un part, a sa comare li 
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donaven dues pessetes i una lliura de xocolate! (riu). A sa 

comare per assistir, perquè no és que fossen comares titulades, 

no, no! Però és una manera de pagar, dues pessetes i una lliura 

de xocolate!” 

... 

JMRS “Sí! He conegut sa dida de mun pare, he conegut... No, 

noltros no n'hem tenguda mai; en Toni germà i jo no n'hem 

tenguda mai. Ara, sa de mun pare, sí! Va morir a la casa i tot. 

Era un personatge, sa dida. 

- De quin poble era? 

JMRS. De Valldemossa; de Valldemossa era sa dida. La record, 

la record major, com és natural; era lo que dèiem una dida. 

- I es didot també hi era? 

JMRS. No, era viuda. Era viuda i no tenia fiis; se va morir es fii, 

i después va venir a la casa.” 

... 

FSMC. “Na Damiana va tenir dida, però noltros no;  noltros mos 

va criar mu mare. Sa dida era de Muro. Era aquella que l'havíem 

de pesar abans de donar de mamar i después per sebre el que 

prenia s'infant. I és que sa dida no li volia donar mamar, a sa 

nina. Era una dona molt jove. Se li va morir es seu nin, i estava 

com a amargada, perquè se'n volia anar i sa seva família varen 

trobar que convenia, perquè llavonses li donàvem molts de 

cèntims perquè estàs aquí, perquè mun pare no volia que se'n 

duguessin es nin de cap manera. Tant, tant que sa dida havia de 

dormir aquí, perquè mun pare volia sentir sa nina es vespres si 

plorava. I mun pare i mu mare dormien aquí dedins, que hi havia 

una alcova, i ells dormien dins s'alcova; i sa dida dormia aquí, 

perquè si sa nina plorava, volien sentir-la. (Foto de sa filera i na 

Mariana, és sa petita). Noltros no teníem es didot; aquí hi havia 

sa dida tota sola; a can Verí tenien es matrimoni. Era una 

alegria, tants d'infants. Jo era sa major; llavò ve en Baltasar, na 

Bàrbara, en Nicolau, na Pilar, en Jeroni, que va morir, na Carme, 

i na Mariana. Na Bàrbara i en Jeroni moriren. Na Pilar i na 
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Mariana són a Barcelona; vendran dimecres... Idò sa dida no 

volia donar mamar a na Mariana; era una al·lota molt sana, molt 

guapa i era una persona que convenia molt, perquè sa nina 

s'havia desmillorada molt, i es metge va dir: ‘no, no, no, aquesta 

dona ha de criar aquesta nina’. S'homo va venir,  va venir son 

pare i va venir sa mare, i varen dir que havia de quedar aquí. 

Ella tot lo dia plorava, i llavò es metge va dir: ‘no, no, aqueixa 

dona ha de criar aquesta nina, perquè és una dona forta, una 

dona sana i li donarà vida’. I antes de mamar la pesaven; i quan 

havia mamat, la tornaven pesar. Havia d'haver mamat 50 grams 

o 75 gr. o a medida que sa nina pujava, 100 gr.; i així d'aquesta 

manera. 

- I va estar molta d'estona? 

PSMC. Sí, va estar fins que sa nina va estar bé. Més o menos un 

any. Llavò, sa tia Dolores Torrella tenia un fill, i era de s'edat, 

era un poc més gran que na Mariana, però li donava panxons 

també. Venia a donar-li mamar, antes d'estar malalta na 

Mariana; era molt petitona. Devia tenir mig any, i llavonses va 

tenir una espècie de paràlisis a ses cametes i va tenir una 

broncopneumonia. I quan va tenir sa broncopneumonia, es 

metge va dir: ‘no té remei, no té remei’; i llavò va venir un altre 

metge i va dir: ‘sí, sí, té remei, aqueixa nina té remei, perquè té 

molta vida i és una nina molt forta, i se posarà bé; estiguin 

tranquils, que se posarà bé’. I llavonses va ser quan va dir: 

‘aqueixa nina lo que necessita és llet, llet vertadera, llet de sa 

mare’, però com que sa mare ja no la podia criar, vàrem cercar 

aquesta dona. I aquesta dona va estar aquí fins que na Mariana 

va tenir un any i mig, devers  l'any 27 o 28.” 

... 

PMS. “Aquí es servici durava molt de temps. Sa meva teta, quan 

vaig néixer, va venir amb una dida, que era sa dida de sa meva 

germana anterior; en teníem cercada una altra, però com que 

encara havia de tenir s'infant, me varen donar s'altra, sa primera; 

sa dida de sa meva germana, la me varen passar a mi. I aquesta 
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dida se'n va dur una neboda seva, que era, devia tenir tretze anys 

quan va venir aquí; i aquesta dona ha estat fins que s'ha morta, 

ha estada aquí. 

- D'on era? 

PMS. De Muro. 

- Què nomia? 

PMS. Maria Sans Ferrandell. Perquè l'he tenguda... Davant jo, 

primer mun pare, mu mare; però quan jo, después va quedar 

amb jo, 'via estat... m’havia fet de teta...; i fins que se va morir, 

va estar fins que se va morir, an es vuitanta i pico d'anys. De 

manera que ha viscut més temps, quasi més temps que jo en 

aquesta casa. Sí. Però ara és tot lo contrari; antes es servici era 

familiar tot, enviaven aquesta gent, des pobles aquests; else mos 

enviaven perquè else tenguéssim aquí, i else vigilàssim; domés 

per això se pot dir!  

-I els ensenyàssiu? 

PMS. "I els ensenyàssim, sí! I else fèiem anar a missa; sa gent 

era molt relligiosa llavò.” 

... 

NMC. “Dides també, sí, noltros... mu mare mos va surar; només 

na Mariana, vàrem tenir una dida per na Mariana; una dida 

vàrem tenir, de Muro era. Lo que tenien eren cabres! Noltros no 

en vàrem tenir, de cabres; però cabres, tenien cabres per surar es 

fiis. I else mamaven, no else monyien; sa cabra no la monyien 

per treure-li sa llet a dins un tassó, i donar-la... no, no! Es nin an 

es braguer de sa cabra. Sí, era una cosa molt curiosa, sí, sí. I 

sobretot entre es senyors. Quasi totes ses famílies des senyors 

tenien cabra.”  

... 

MTD. “Mu mare, quan mu mare era viva; però mu mare va 

morir molt jove, a trenta-un anys; i en tenia una; i llavonses sa 

dida, que mu mare no en va poder criar més que dos, es segon i 

es penúltim." 
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- Però, ses dides, com s'ho feien?; venia es seu homo a veure-

les, estava a la casa...? 

CTD. "No, s'homo no hi estava, ca!" 

MTD. "No, no hi estava, però venia uns dies a vorer-la." 

CTD. "Ca, això ha desaparegut." 

MTD. "Ca, i 'vien de donar s'infant a una altra dona que el 

criàs." 

CTD. "Si tenia s'infant; jo sa meva dida, sa que vengué, sa de sa 

Pobla, s’havia mort s'infant. Jo vaig estar molt malament." 

MTD. "I sa meva també." 

CTD. "Es metge va dir: ‘si li donassen, si te prengués es pit’. I 

vengué una veïnada, i vengué sa dona des cotxer, que en tenia 

un de petit. Llavò, un dia, quan se morí sa patrona de baix, diu: 

‘si no 'gués estat per jo...’. Dic: ‘idò gràcies per sa vida que 

m'has dada’. Perquè també em va dar mamar; llavò vàrem 

prende aquesta dida de sa Pobla, i va dir: ‘ja és més grandeta’, i 

com que venia s'altra, va dir: ‘quedaràs per s'altra’, així és que jo 

ho vaig repartir tot! Jo vaig fer es reparto; ja de petita, ja vaig 

repartir sa meva criança, així és que no tenc res meu. 

- Però ses dides què feien? 

CTD. No, se cuidaven de s'infant. 

MTD. Ses dides eren ses persones més contemplades... 

CTD. Més ben tractades. 

- I no s'enyoraven de s'infant? 

CTD. Colcuna és que tenia es fii mort. 

- Qualcuna sí; i ses altres? 

CTD. Perquè sa teva s’havia mort es fii. 

MTD. És que ho feien perquè sa gent se desprenien més d'això 

per poder-se fer una caseta, per poder-se fer una cosa o s'altra, i 

com tenien un bon racó. 

- Estaven contentes, elles? 

MTD. Ui, sí! 

CTD. Sempre a la casa, eren...; sa meva, sa darrera aquesta, sa 

de sa Pobla, va morir que quasi quasi li faltaven un parei de 
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mesos per fer es cent anys. I aquesta sempre mos hem tractat, i 

sempre venia...; i quan venia a ca nostra era sa dida! 

MTD. I venia... 

CTD. Eren ben respectades.” 

... 

JZC. “Dida, encara sa meva germana que ve antes de jo en va 

tenir, jo me pareix que ja no. 

- I es petits tampoc? 

JZC. I es petits, menos. Lo que record era sa dida Toneta, que 

era sa dida de mun pare al cel sia, que encara venia per ca 

nostra; sa dida, en aquell temps, era com un personatge; i 'via 

estat sa dida de mun pare; pensa que mun pare ja era un homo 

de cinquanta, cinquanta i pico... i venia sa dida, i res, com si fos 

quasi la senyoràvia; no sé si m'entens, sa dida per aquell temps 

[...]”. 

... 

MMM. “Else cont, después hi 'via sa dida de Llorito; jo sa dida 

de Llorito sí, la vaig conéixer, però era de sa meva germana 

petita; hi 'via sa dida de dos, des darrers dos... No, jo he conegut 

quatre dides a ca meva! He conegut sa dida d'una germana 

meva, sa dida de sa Pobla, sa dida de Búger, sa dida d’a on! Que 

era una altra, sa de Llorito, que també va esser una des dos 

germans i sa darrera; no, sa darrera va ser de Búger, que era de 

sa meva germana petita i es meu germà petit, es petit; jo no les 

cont a ses dides, però entre es tretze, no else cont.”  

... 

JGT. “Sa dida, la veig negra, que me colgava amb ella tota 

vestida de negra. És vera! De criades, sí, moltes. An es Jardín 

de la Infancia de Sant Pere. I com que tenien festetjera mos 

deien: ‘si no deis res a ta mare, vos deixaré anar tot sols’. Tots 

sols, i ella se n'anava a festetjar. Això sí, ben clar. I amb una 

paraula això està ben gravat. Puc... I hem viscut temporades a 

una banda, temporades a s'altra.” 
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Els entrevistats ens conten com ells mateixos o els seus germans van ser surats 

per dides. Les familíes de senyors eren grans famílies, ja que tenien molts de fills. N’hi 

havia molts que es morien. Aquestes dides, vengudes de pobles com sa Pobla, Muro, 

Valldemossa, Lloret, Búger, o Maria de la Salut, vivien a la casa fins que acabaven 

d’alletar els infants, d’un any i mig a dos. Moltes però, vivien a la casa tota la vida. 

Com ens conten els entrevistats, durant tota la vida continuaven tenint molta relació 

amb les dides. De les persones que oferien els seus serveis als senyors, elles eren les 

més respectades i més “contemplades”, com diu una de les entrevistades. Un altre dels 

entrevistats diu que tractaven la dida “com si fos quasi la senyoràvia”. Moltes vegades, 

la dida dormia devora els senyors i el nin o nina per assegurar-se que menjava. Salvador 

Galmés féu un retrat a La dida de tot el món de les dides i senyors.
136

 

 

* Institutriu [ins5titu»triu9] 

El DIEC defineix institutriu com la “persona encarregada de l’educació i de la 

instrucció d’un o més joves.” 

 

JDB. “No, s'institutriu era inglesa. Aquesta era inglesa; 

normalment són ingleses o alemanes o... No, s'institutriu era 

inglesa, miss Ellis Wax, molt lletja; i después, per part de mun 

pare, també tenia institutrices ingleses. I sa tia Concepció, jo 

record que tenia ella setanta anys i s'escrivia encara amb ella, 

amb inglès. Sí, no, com que les 'gafaven de petites, i estaven tot 

lo dia amb elles, pues quan tenien devuit anys, que deixaven tot 

aquest...; i feien francès i inglès. Mu mare primer va aprende es 

francès; aquesta li va ensenyar es francès; i después s'inglès. 

Però tenien un sistema molt pràctic, perquè, clar, era una 

convivència total, i ademés empleaven cada llengo per una cosa. 

Mu mare diu: ‘sa mitologia la vàrem aprende amb inglès; tota sa 

mitologia grega i tot això’. Hi 'via vàries cases aquí, Can 

Torrella, cases que tenien també institutrices. Sí, va ser es sigle 

passat això; en fin, ses cases així, tenien institutrices, perquè 

                                                           

136 S. Galmés Sancho. La dida i altres narracions. Ed. Moll, Palma, 1982. 
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encara no hi 'via es col·lègit del Sagrat Cor i totes aquestes 

coses. Después ja va venir; en canvi sa meva tia, sa germana 

petita de mun pare, pues aquesta ja havia estat ja per ella tota 

sola, ja no calia tenir una institutriu, i l'enviaren an el Sagrat Cor 

interna a Barcelona. I después, quan varen venir ses del Sagrat 

Cor aquí a montar es col·lègit, que varen estar a la primaria a 

Son Julià an es terme de Llucmajor, una possessió des comte 

d'Aiamans, pues ella ja havia acabat, li varen dir: ‘hombre, 

perquè ella véngui un any, donin així un poc de veterania; no, 

ses que coneixen sa manera de funcionar es col·lègit del Sagrat 

Cor, un col·lègit ja arrelat, a Sarrià de Barcelona, pues servirà 

per ses nines que comencen’. I se va carregar un any més de 

col·lègit. Era sa tia Maria i estava casada amb es marquès de la 

Torre, sa germana petita de mun pare.” 

... 

- I què feien vostès quan eren jovenetes, anaven a qualque 

col·legi,  no? 

MTD. No, no, sempre tenguérem institutrís a ca nostra; 

tenguérem institutrices estarangeres... 

- D'on eren? 

MTD. En tenguérem una de... suïssa-alemana, una austríaca, i 

una inglesa. I s'inglès ja no el vaig agafar de cap manera, perquè 

ja estava com embuiada, que ja no podíem més, perquè jo, 

s'aleman, l'escrivia perfectament, però no sabia, el 'via de... per 

llegirlo; llavonses 'via de sebre lo que llegia; però l'escrivia molt 

bé, jo, s'aleman. Ara ho he deixat córrer; i es francès també, 

també el m’havien ensenyat.” 

... 

MTD. “No, teníem una institutrís que venia aquí cada dia pes 

castellà, però aquesta vivia a la casa. 

CTD. Jo s'aleman no el vaig arribar a aprende mai. 

MTD. Jo s'aleman l'escrivia correctament, però no sabia què 

escrivia...” 

... 
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JGT. “Teníem una institutriu a ca nostra, i mos n'anava educant. 

Llavonses, ja venguérem per aquí i se varen... Noltros sempre 

hem anat a un col·lègit de pagesos de... (colps sobre la taula), i 

un col·lègit que no era pretenciós, que era La Puresa 

d'Establiments. Mun pare i mu mare no volien senyoretes del 

Sagrat Cor: cursis, ho he dit tot; ni inflats des jesuïtes. Ell havia 

anat an es agustins. Hi ha coses molt curioses, hi ha per exemple 

es general [...].” 

... 

FSMC. “I noltros vàrem tenir professors aquí i mos donaven 

classe; a vegades es frares teatins, el pare Verd mos donava 

classe de llatí; i llavò sa mestra que mos ensenyava ses primeres 

lletres. Llavò teníem una altra mestra, que era dona Magdalena 

Sacanell, que era neboda des Sacanells; i llavonses teníem 

professores aquí, de francès... aquesta professora era francesa, 

de París.” 

 

 Quan els nostres entrevistats ens parlen de la institutriu es refereixen a la 

persona, normalment una dona, estrangera, que ensenyava llengües (francès, anglès i/o 

alemany) als fills de la casa. Tant nins com nines eren instruïts per la institutriu, tot i 

que, com que la majoria de nines no arribaven a anar a escola, era més encarregada a 

formar les nines que els nins. Veiem, doncs, com el DIEC no recull aquesta accepció 

específica. Per als senyors, la institutriu137 era l’encarregada d’ensenyar llengües. 

Veiem també com per alguna entrevistada, la figura de la institutriu és anomenada 

professora, mentre que la persona encarregada de la formació dels nins en general era la 

mestra. 

   

* Mestra  [»mEs5tr´] 

Si consultam el DIEC, veurem que una mestra és una “persona que ensenya una 

ciència, un art, un ofici, o té el títol per a fer-ho, professor.” 

                                                           

137 Segons ens explica l’entrevistat JDB, ell va inspirar el llibre Línies bàsiques per a un model educatiu 
propi de les Illes Balears, a partir del fet que les institutrius canviaven la llengua segons l’assignatura que 
tractaven en cada moment. 
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MO. “Después de fer sa primera comunió, se seien a sa taula des 

grans, i antes hi 'via una tauleta pes petits atès per lo que deien 

sa mestra, que era una senyora que vivia a la casa, i era sa 

mestra; era una institució. Llavò véngueren ses institutrices en 

lloc de sa mestra, una que sabés inglès o francès, i era la 

“institutriz”, i cuidava des nins fins que havien fet sa primera 

comunió. En 'ver fet sa primera comunió seien a sa taula.” 

... 

JDB. “Primer vaig tenir una mestra, que per mi 'via estat mestra 

de mu mare també, donya Maria Rul·lan, ses primeres lletres; 

venia a donar-me classe a ca nostra; jo tenia quatre o cinc anys. I 

después vàrem anar a Los Jardines de la Infancia, que era un 

col·lègit de ses monges de la Puresa.” 

... 

FSMC. “Perquè sa mestra mos cuidava; ademés de sa mestra 

teníem una teta cada un. I sa mestra se cuidava de ses tetes i de 

noltros. I aquelles al·lotes, si mos ‘vien de dur a passetjar, mos 

duien a passetjar, mos duien de sa maneta, mos banyaven, mos 

vestien i amb una paraula, no sé; era una altra vida. I a mu mare 

la vèiem; bueno, la vèiem; sí, la vèiem, però no tant.” 

... 

IDS. “A escola bé, amb sa mestra, parlàvem en castellà, però mu 

mare, al cel sia, que se morí quan jo tenia onze anys; sa mestra 

era castellana, perquè havia nat a Cuba; era d'arrel de Sóller però 

'via nat a Cuba, i mu mare per sa doctrina va voler que sa mestra 

que noltros teníem, que no 'nàrem a col·lègit, per sa doctrina la 

mos ensenyàs en mallorquí, perquè comprenguéssim bé lo què 

dèiem i lo que era. Perquè llavò, a ca nostra, acabat amb sa 

mestra, que li dèiem donya Maria, ja se 'via acabat de parlar en 

castellà fins que la tornàvem veure.” 

... 

NMC. “Estaven aquí, tenien sa mestra. Noltros, de nins petits 

teníem...; encara està amb ses meves germanes; encara viu sa 
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mestra, i encara viu sa meva teta! Que la tenc que anar a veure. 

Sa meva teta, de quant jo era nin petit, encara viu, a Pollença; és 

nada a Pollença. I me record que deia, jo era nin, i claro, me feia 

pipí com tots es nins, i sa teta deia: ‘Nicolau, si fas pipí, te 

posarem la gonelleta’. Ses faldes, una gonella és una faldeta. Sí, 

l’he d'anar a veure, pobra dona, sí.”  

... 

FSMC. “Noltros teníem mestres aquí, perquè sa tia Carme 

Tacón era monja del Sagrat Cor, i era bessona amb la 

senyoràvia. I mun pare, cada vegada que anàvem allà: ‘déjame 

las niñas, déjame las niñas’. ‘No, tia Carme pídame lo que 

quiera menos las niñas; las niñas no las quiero dar; no quiero 

que vayan al colegio.’ Munpare deia que an es col·lègits 

aprenien mals vicis. Noltros, un taco, no el vàrem dir mai. I ara 

aquests infants aixuxí de petits diuen uns tacos que jo no els 

entenc. No, no, és que no els entenc. És que s'altre dia varen dir: 

‘mira lo que...’, ‘mira lo que ha dit’. ‘No’, vaig dir, ‘jo no sé què 

ha dit; crec que deu esser una cosa molt lletja quan voltros estau 

tan alarmats’. Però sa veritat és que no el vaig entendre.” 

 

La persona encarregada de les primeres lletres i de la formació dels nins i nines 

de la casa era la mestra. Els nins, però, quan eren més majors, eren enviats a l’escola, a 

diferència de la majoria de les nines, que seguien formant-se a la casa amb ajuda, també, 

de la institutriu, encarregada d’ensenyar llengües. Les funcions de la mestra, però, 

passaven de les habituals, ja que tenia també cura dels infants. Aquestes mantenen una 

relació molt familiar i afectuosa amb els nins i, tot i que tenien residència pròpia, 

qualque vegada, acabaven vivint i morint a la casa.  

 

* Teta [»t´t´] 

Segons el DIEC, aquest és un “terme infantívol per designar la germana gran”. 

El DCVB, en canvi, sí que recull l’accepció a què es refereixen els senyors en usar 

aquest mot: “nena o dona que servia infants; mainadera (Igualada, Valls, Mallorca). 

“Quant no sia més que per servir de teta”, Roq, 26.” 
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Si consultam el DECat, hi trobam la següent informació: “dial. ‘mamella’, fam. 

‘mainadera’, ‘germana gran’, mot de creació expressiva, especialment del parlar 

infantil. 1a. doc,: fi s. XIII, VidesR. [...] Es tracta d’una formació imitativa del parlar o 

barboteig dels infants, t´-t´,  quan demanen atenció dels adults, i en particular de la 

persona que els alleta, paral·lela a la que en altres llenguatges s’ha fet amb d  [...]. 

Anàlogament teta, a la resta del domini català, a la dona, però més a la persona que 

cuida que a la que alleta del seu pit, per més que aquella doni llet en altres formes quan 

l’infant va creixent. Així teta s’ha concretat avui en la mainadera a Mallorca i en alguna 

comarca del Principat, mentre que és la germana gran o altra dona que tracta 

habitualment al nen, a Barcelona i a la major part del català oriental, etc. [...] Pintant un 

bon quadro de costums mallorquí, Pere d’A. Penya fa replicar, amb condicions, a la 

noia que li’n proposen una posició considerada, en una possessió: «Vull per mi un bon 

quarto / i un catret decent, / mirall; / no he de fer de teta;  / no he de tocar fems; / vull 

tenir monyera / --- » (Po. Pop., 17). « Madò Francina, que havia estat la seva teta,  li 

entrava el berenar, fins que darrerament la substituí en Tomeu, un missatge jove--- », Ll. 

Villalonga (Bearn I, 145).” 

 

PDA. “[…] A ca nostra, que noltros li dèiem na Maria Salines, 

perquè era de ses Salines, era sa teta; entens bé, era sa teta de sa 

germana major de mun pare, que va morir an es denou anys; ara 

tu, imagina't, si era sa teta de sa germana major; después de sa 

germana major venia mun pare; i después, fora fruita, va venir 

es petit, que era es germà de mun pare. Ara tu, imagina't que 

comandava a mun pare, i comandava an es meu tio; ara 

imagina't lo que mos comandava a noltros! I va morir, què tenia 

na Maria Salines? 

MDA. Molt veia. Vuitanta i pico d'anys, sí. 

PDA. Vuitanta i pico d'anys, sí. Va morir a la casa.  

MDA. Domés li deien Salines. 

PDA. Sí, na Salines; na Salines per amunt i na Salines per avall. 

I jo t'ho vénc a dir, a pesar de tot això; se seia devora mu mare 

allà, i se posava a fer feina i allà. I ademés donava creu: a lo 
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millor protestava i totes aquestes coses, i se seia i clar; però mai 

davant... darrere; t'espolsava i te... però mai davant sa gent; mai 

te va perdre es tractament, mai.” 

... 

PDA. “Sa germana seva, na Toninaina, va ser sa meva teta. 

Comprens? I tota aquesta gent era neboda de na Maria Salines, 

de sa teta aquesta de mun... d'allà; i tota sa família aquesta ha 

de... Era de ses Salines. I na Toninaina, na Toninaina va venir 

allà, i se va casar amb un germà de son pare. Sa meva teta, na 

Toninaina, se va casar amb un germà de son pare, amb un tio, 

que havia vengut de Bones Aires. Era molt guapa, na Toninaina; 

era molt guapota, molt, molt “zalamera”, molt xerradora, molt 

simpàtica! 

- I què va fer després? 

PDA. Va venir per teta meva, i después va quedar a la casa fins 

que se va casar; lo mateix que aquesta, na Francina, que era sa 

teta d'en Pep. 

-I després què feien, de cambreres? 

PDA. De cambreres. I después, quan se va casar, també se'n va 

anar. Se va casar estant a la casa, tant és així que va ser graciosa, 

perquè va trobar, na Toninaina, una carta del tio que la 

demanava. I tota assustada va davallar a mu mare a mostrar-li, 

sa carta del tio que la demanava per casar; ‘i què faria?’ Mu 

mare va dir: ‘Ah fieta meva, això ets tu, jo no te puc dir que no 

ho facis, perquè des moment que jo ho he fet, no puc dir a una 

altra persona que no ho faci. Ara, ten en compte [...].’” 

... 

JDB. “Sí, a ca nostra va morir sa teta, que havia de ser de mun 

pare, perquè na Francisca, que era de Mancor, que va entrar que 

tenia... impressiona; tenien una quantidat de servici enorme 

aquestes cases. I va entrar an es catorze anys, en fin! I va ser sa 

teta de munpare i...uf! No li podien tocar, perquè era es petit, 

mun pare.” 

... 
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NDS “[…] i llavò en vàrem tenir una, na Josefina, com una 

teteta, perquè ses nines eren petites; devers un any o dos; no sé 

de quin temps eren. I llavò ja no en vàrem tenir més, de tetes.” 

... 

FSMC. “[…] Perquè sa mestra mos cuidava; ademés de sa 

mestra teníem una teta cada un. I sa mestra se cuidava de ses 

tetes i de noltros. I aquelles al·lotes, si mos ‘vien de dur a 

passetjar, mos duien a passetjar, mos duien de sa maneta; mos 

banyaven, mos vestien; i amb una paraula, no sé; era una altra 

vida. I a mu mare la vèiem, bueno, la vèiem; sí, la vèiem, però 

no tant.” 

... 

RSJ. “[…] jo me recorda que es diumenges, cada diumenge, 

cada diumenge, anàvem an es cine an es Obrers Catòlics que era 

Salón Mallorca; mos solia acompanyar sa teta o es cotxer que 

teníem noltros sempre, perquè érem molt joves; era una gran 

felicidat. Mun pare me deia: ‘mem, vés a veure ses postals a 

veure què hi ha apuntat, a veure què hi allà’[…]” 

... 

PMS “Jo fins ara he tengut sa teta aquesta, pues no sortia mai de 

la casa; estimava més sa casa que jo, sempre. Jo he tengut 

servici antic, però s'han morts, i ara a on else trob? No, 

dificilment.”  

... 

NMC. “Noltros, de nins petits, teníem...; encara està amb ses 

meves germanes, encara viu, sa mestra, i encara viu, sa meva 

teta, que la tenc que anar a veure. Sa meva teta, de quan jo era 

nin petit, encara viu, a Pollença; és nada a Pollença. I me record 

que deia, jo era nin, i claro, me feia pipí com tots es nins, i sa 

teta deia: ‘Nicolau, si fas pipí, te posarem la gonelleta’. Ses 

faldes, una gonella és una faldeta. Sí, l’he d'anar a veure, pobra 

dona, sí.”  

... 
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MTD. “[…] I else estimàvem... perquè era com si...; se'n 

moriren, jo no sé quants a ca nostra! A ca nostra en teníem 

dues... una que havia quedada cega i una que havia estat sa teta 

del senyor avi; i else prenguérem una dona per cuidar-les a ses 

dues, això ja eren gent que no servia per res, més que per servir-

la! 

CTD. Hi 'via aquesta, que no era cega, que quan mos n'anàvem a 

fora, se n'anava amb so cotxo de cavalls; se quedava dins es 

cotxo fins que venia mun pare, volia que mun pare la davallàs 

des cotxo! I esperava dins es cotxo, desenguinxaven es cavalls, i 

ella esperava que mun pare arribàs! 

- I si no, no davallava? 

CTD. Nooo, era molt capritxosa la dona; veciada la dona que 

devia ser.” 

... 

MMM. “Un homo de vegades, i de vegades, una dona; na Maria 

teta hi va estar molt de temps; llavò un tal Llucià, també. I hi 

'via dos dins sa cuina, tres la senyoràvia, són cinc; tres tetes són 

vuit; na Joana Maria, que era sa mandamàs, sa que ho mandava 

tot; no hi 'via ama de llaves; era una que mandava...; jo sempre 

me recordaré... Una anècdota li vaig a contar, domés aquesta, 

pentura else serveix, però un dia feien confitura de prebe vermei 

[...].” 

 

El DIEC, com veiem, no recull l’accepció de la paraula emprada pels 

entrevistats. En canvi, el DECat i el DCVB sí que la recullen. La teta, per als nostres 

entrevistats, és la persona encarregada de tenir cura dels nins i nines de la casa. Així 

com en altres classes socials la teta d’un infant sol ser molt sovint una germana gran, o 

alguna altra nina major propera a la família, sense tenir una gran responsabilitat, la teta, 

per als senyors, representa tota una institució. En casa de senyors, cada infant tenia la 

seva teta. S’encarregava, com bé ens diuen els entrevistats, de vestir-lo, banyar-lo, dur-

lo a passejar, entretenir-lo, etc., funcions que en la majoria de classes socials duia a 

terme la mare. Com ens diuen alguns, quasi no es tractaven amb la mare, sinó que amb 

qui passaven més hores era amb la teta. D’aquí que els entrevistats ens mostrin l’afecte 
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que tenen cap a les seves tetes, perquè els remeten a la seva infància. Molt sovint, quan 

l’infant creixia, les tetes passaven a tenir una altra funció, normalment de criada o 

cambrera. Moltes vivien quasi tota la vida a la casa, fins que es casaven o fins que hi 

morien. Hem vist casos on l’estima cap a elles es tradueix amb el fet que, quan 

envelleixen els senyors, fins i tot els posen altres persones al seu servei.  

 

 b-   El servici de la casa 

 

El conjunt de persones que servien els senyors i que vivien a la casa és anomenat 

per quasi tots els informadors servici, i per alguns, família, concepte del qual hem parlat 

en l’apartat de tractaments. Molts dels entrevistats ens fan una enumeració del servici 

que tenien llavors, referint-se a la seva infància. Alguns apunten que, ara, el nombre de 

persones al seu servei s’ha reduït.  

 

JGT. “A casa gran hi 'via: cuiner, hi 'via dos criats de menjador, 

un majordom, que no sortien, else duien tot allà; hi 'via un 

cotxer, de vegades un xófer, si era necessari; es cotxer també 

sabia servir, però de postín, eh! Llavonses hi havia ses criades 

corresponents.” 

... 

FTM138. “Llavò, en aquell temps, quant érem petits, hi solia 

haver una teta jove i una més veia; i llavò una cambrera, i sa 

cuinera, i es xófer; això quant érem molt petits, perquè llavò ja 

va començar a venir sa guerra i sa cosa ja se va desbaratar.” 

... 

“-I qui eren es quatre de servici que tenien?  

PDA. Sa cuinera i dues cambreres, i sa dida, quatre.” 

... 

RSJ. “Servici, perquè hi 'via es cotxer; hi havia es cuiner o sa 

cuinera; hi 'via s'homo de sa cuinera; a Artà teníem dos més de 

                                                           

138 Fernanda Truyols i Moragues(FTM), germana de l’entrevistada Maria 

Dolores Truyols i Moragues (MDTM), que assistí a l’entrevista i hi 

intervingué. 
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servici. O sigui que... eren cases que estaven molt servides 

d'això. I es dia antes ja se preparava sa cosa, i ja... Noltros que 

érem al·lotets, perquè noltros anàrem a fora amb sa galera fins 

l'any 32; llavò l'any 32 ja hi va haver trànsit i no...; partíem a les 

set des dematí cap a Artà.” 

... 

“- I aquí, a Palma, també tenien molt de servici? 

NMC. Nooo! Aquí no, vint, no. Aquí pentura hi 'via... hi 'via un 

criat, hi 'via es cuiner, hi 'via dues o tres criades; sí, devers cinc 

o sis; i tetes també. 

- I dides? 

NMC. Dides també, sí; noltros...” 

 

Així, veiem com el grup de persones del servici eren: cuiner/a, alguns criats, 

majordom, cambreres o criades, cotxer, xofer; i, si hi havia nins a la casa, també en 

formaven part tetes i dides. 

 

* Cambrera [k´m»BReR´] 

Segons el DIEC, la cambrera  és la “criada que fa les feines de la casa, llevat de 

cuinar”. Exactament la mateixa definició trobam al DCVB: “criada que fa les feines de 

la casa fora les de cuinar. “Y carrilers y cambreres, de tot me’n donen rahó”, Penya 

Poes. 67”. 

Si acudim al DECat, trobarem aquesta paraula a l’entrada del mot cambra: 

“Cambrera [Pere III, Cròn.; Tirant II, 192; «la cambrera: cosmeta», ThPu., 309],  [...], 

comprova que en català, com en castellà, portuguès i dialectes italians, partim de la 

variant llatina vulgar CAMARA, amb la A conservada només en posició pretònica, 

d’acord amb la fonètica catalana.” 

 

“ -I cambreres també en tenien? 

CTD. També n'hi ‘via; una o dues.” 

... 

FTM. “Llavò, en aquell temps, quant érem petits, hi solia haver 

una teta jove i una més veia; i llavò una cambrera, i sa cuinera, i 
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es xófer; això quant érem molt petits, perquè llavò ja va 

començar a venir sa guerra i sa cosa ja se va desbaratar.” 

... 

“ - I qui eren es quatre de servici que tenien?  

PDA. Sa cuinera i dues cambreres; i sa dida, quatre.” 

 

El DECat no especifica el significat de la paraula emprada pels entrevistats, tot i 

que en documenta l’origen. Tant el DIEC com el DCVB recullen l’accepció que ens 

ocupa. Aquesta accepció de la paraula només serà emprada per les persones que entren 

dins l’univers dels senyors, ja que generalment entenem la paraula cambrera en una 

altra accepció, sobretot la de ‘persona que té cura de les cambres’ o ‘persona que té cura 

dels servei de les taules en un bar, cafè o restaurant’. Sembla ser, però, que aquesta 

paraula ha anat caient en desús ja que els entrevistats no l’empren sovint, tot i que la 

coneixen. 

 

* Cotxer [kot»Se] 

Segons el DIEC, un cotxer és la “persona que té per ofici de guiar els cavalls, 

muls, etc., que tiren del cotxe.”. Al  DCVB és definit com aquell “qui té per ofici menar 

un cotxe. “Los cotxers han feta la festa acostumada annual”, Lumen Domus, I, 254 (ap 

Aguiló Dicc.). “ 

 

 Acudim, finalment, al DECat: “s. v. Cotxe.  Derivat: Cotxer [cochero, 1575, 

«quadrigarius, lecticarius», OPou, ThPu., 161; cotxero deia encara tothom, parlant, a 

Barcelona, i a les altres ciutats, en el primer quart del nostre segle; exemples de La 

Papallona de N'Oller, DBal; cotxer, Camps Merc., Folkl Men. II, 50, forma que avui 

s’imposa].” 

 

NDS. “Jo dic cotxer, però ningú ho diu! Perquè antes, com hi 

havia galeres o hi havia carruatges, hi 'via tots es tipos de cotxos 

de cavalls i de mules i tot això; i deien es cotxer.” 

... 

NDS. “[...] Perquè feia com a d'un que donava foc a una caldera, 

i d'aquí no s'ha fet sa traducció; s'ha agafat xofer, no s'ha agafat 
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cotxer! Però un cotxo de cavalls, o un... dèiem un cotxo, a un 

carruatge; deies cotxer, i cotxer devia venir de cotxe; i cotxe no 

s'ha dit mai. No, de quan no hi havia automòbils.” 

... 

PDA. “Noltros teníem sa nostra galereta, sa nostra somereta; 

comprens? I en Mateu, es cotxer, era es que mos duia a passejar; 

comprens? De modo que hem viscut una vida [...].” 

... 

FSMC. “Era molt trist! Es cotxo des morts clàssic que jo he 

conegut era tirat per cavalls, amb un toldo així; i duia quatre 

cavalls amb un plumero, un penatxo i cotxers.” 

... 

RSJ. “Quatre cavalls amb plumero damunt es cap. I es cotxers 

'naven vestits a lo Federico el Grande.    

- Com era això de a lo Federico el Grande? 

RSJ. Hombre, com es sigle devuit es militars: un bicornio, una 

cassaca negra amb botons dorats i galons dorats, calçons blancs, 

calça, i sabates amb sivella. 

- Sa calça blanca? 

RSJ. Sa calça amb negre. Calçó fins an es jonois, calçons des 

sigle devuit; això que ara està de moda; moltes d'al·lotes n'han 

duit ara. 

- Calçons bombatxos? 

IDS. Com una miqueta, una miqueta. 

RSJ. No, ajustadets a sa cuixa quasi quasi. Ni ajustats ni fluixos. 

Fermadets aquí i calça; i sabates negres amb un tacó així d'alt, i 

sivella.” 

IDS. Jo, tots aquests detalls no me recorda. Lo que jo record, 

perquè jo devia tenir sis anys... en Nicolau també hi vengué... 

RSJ. I duen s'escut de Ciutat a ses gualdrabes des cavalls; i hi 

'via un cotxo d'això que tenia una cúpula, dues columnetes a 

cada banda, o sigui vuit columnetes i una creu, que figurava una 

creu...; tot era pintat de negre i dorat.” 

... 
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PMS. “Después teníem es cotxer. Es cotxer era es que 

s'encarregava des cavalls i d'enganxar cada dia es cavalls. Cada 

dia sortíem, noltros, de nins, cada dia a les deu des dematí mu 

mare mos duia an es Castell de Bellver a prendre s'oratge, as 

pins; quan érem nins petits i cada dematí” 

... 

NMC. “[…] però si hi anàvem noltros, es cotxer manava; teníem 

un cotxer que manava, i si hi anàvem noltros, es cotxer, res... 

Tenia un tronc d'egos, no eren cavalls, però és igual; i si anàvem 

amb so cotxer, tardàvem dotze hores, i mos aturàvem a berenar.” 

... 

CTD. “I hi 'via es cotxer, i hi 'via es xófer, perquè es xófer, el 

senyor avi, quan hi va haver cotxos, en va comprar. 

- Cotxer i xófer? 

CTD. Cotxer i xófer, perquè teníem cavalls.” 

... 

JZC. “Tu coneixes aquell dit mallorquí d'un temps: ‘d'anys i de 

dobbers domés en parlen es cotxers’?; no se parlava... I també 

deien: ‘parlar d'anys i de dobbers són converses de cotxers’, 

donant-te entendre que no se'n parlava, i supòs que, d'anys, ses 

dones tampoc se'n podia parlar; però se deia això.” 

... 

MMM. “I hi 'via... vuit o nou cavalls; hi cabien, i els empleaven 

moltíssim, perquè hi 'via cotxer... Quant jo te cont això, hi 'via 

catorze criats a ca nostra, catorze criats, un cotxer pes cavalls, 

perquè a lo millor a mun pare se li ocurria això; i això ho he 

viscut. A mun pare se li ocurria a les quatre des dematí, s'avorria 

a Palma, i deia: ‘ala, ala, aixecau-vos, que tuthom que s'aixequi; 

tuthom que s'aixequi; mos n'anam a Sencelles’. I tuthom s’havia 

d'aixecar a les quatre des dematí. Claro! S'aixecava tuthom es 

dematí.” 

... 

MO. “I llavò, varen voler posar un uniforme per donar distinció, 

però sense encomanar-se ni a Déu ni a Santa Maria; posaren 
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calçons blaus, guerrera crusada amb botons de metal blanc i una 

gorra amb visera; i això era nada menos que s'uniforme des 

cotxers des senyors. I quant es senyors veren es seu fii vestit de 

cotxer, s'indignaren! (riu).” 

... 

AVB. “Era un homo que anava com es senyors; i anava amb 

carruatges, tenia cavalls, tenia carruatges; se n'anava a passejar 

tot sol, perquè es seus cotxos, molts de senyors duien es cotxo, 

maldament dugués es cotxer an es costat.” 

... 

JGT. “[…] hi 'via un cotxer, de vegades un xófer. Si era 

necessari, es cotxer també sabia servir, però de postín, eh!” 

 

En l’època de la qual ens parlen els entrevistats, el cotxer era qui menava els 

cotxes de cavalls o mules. Quan es va introduir l’automòbil, la persona que el conduïa 

s’anomenà “xofer”. El cotxer era l’encarregat dels cavalls de la casa i de transportar els 

senyors d’un lloc a un altre o de passejar-los. El fet de tenir cotxers era un element 

distintiu dels senyors. Aquests anaven uniformats com a tals i, en cas que fos un dia de 

festa, també canviaven aquest uniforme. Un dels entrevistats ens conta com, de vegades, 

el senyor menava amb el cotxer a devora. És a dir, que encara que no fes la funció que li 

tocava, socialment, per a un senyor, era necessari tenir cotxer. De totes maneres, tampoc 

no era necessari ostentar-ne la possessió, ja que els senyors ja eren coneguts dins Palma; 

són senyors d’antic. És més, els senyors també muntaven a cavall i no era necessari que 

el cotxer sempre els acompanyés. Altres entrevistats conten com, a vegades, els cotxers 

feien altres feines de la casa, però ens volen remarcar que era així molt 

excepcionalment, perquè havien de tenir diversos criats especialitzats.  

 

* Chauffeur/Xofer [So»f´R] 

Segons el DIEC, el xofer és la “persona que té per ofici conduir automòbils”. 

Idèntica definició trobam al DCVB: “qui té per ofici conduir automòbil. Etim.: del 

francès chauffeur, mat. sign.” 
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El DECat ens n’aclareix l’origen: “pres del fr. chauffeur ‘fogoner d’una 

locomotora’ i ‘xofer’ derivat de chauffer ‘escalfar’. 1ª doc.: DFa. 1934; ho recordo ja 

d’ús general c. 1909.” 

 

“ - Xófer? 

MDA. No, es xofer, no.” 

... 

RSJ. “Jo record, una vegada, no sé per què, era an es moll a 

esperar colcú, i hi 'via un xofer molt conegut nostro, que li deien 

en Macià, i tenia un cotxo de lloguer. I recorda que mun pare 

parlava amb ell no sé què; diu: ‘ai senyor i ara diven que, en lloc 

de benzina, cremarem oli. Diven que han inventat un motor que 

cremarà oli’. I era que ja començava es gas-oil; per això se deia 

gas-oil: oli. O sigui que això devia ser per... quan se desarrollà 

aquest motor devia ser l'any 31.” 

... 

PMS. “Sí, ja hi 'via s'automòbil. Aquí, jo es primer automòbil 

que vaig tenir era durant sa guerra. Un xofer que tenia mun pare 

que me va baratar un cotxo que era un Loric; un Loric era un 

cotxo que se fabricava a Mallorca, que tenia punta darrere; 

acabava en punta. Era per dues persones, i después lo de darrere 

acabava en punta, tenia una tapadoreta i era per.. com a 

maletero; i un, n'hi cabia. Aquests Lorics eren molt cèlebres, i 

molt graciosos. Aquest Loric, es xofer de ca nostra el va 

comprar, se veu, i después se va voler comprar una moto, es 

xofer. I me va dir, diu: ‘per què no el me barata amb tres sacs de 

blat?’ De manera que me va donar es cotxo per tres sacs de blat. 

Llavò es blat se venia per molts de doblers, perquè se venia 

d'estraperlo. Ell sabia lo que feia.” 

... 

JGTT. “Hi 'via cuiner; hi 'via un xofer, que encara és viu; un 

criat des darrers que encara és viu també; i una que s'ha mort 

ara, na Tonina, que tenia 90 i pico d'anys; una criada, i dues 
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al·lotes forasteres. O sigui que pareixia allò que era..., no sé què 

t'he de dir, jo!”  

... 

PMS. “Después de servici, de servici teníem: dos, tres, tres 

homos que feien: dos eren conductors de cotxo, mecànics; eren 

pes cotxos que teníem, un per ses ties, un per la senyoràvia, i es 

de mun pare eren tres, tres mecànics. 

- Quan diu mecànic què vol dir, es qui maneja es cotxo? 

PMS. Sí, else deien es mecànics. Else deien mecànics o 

chauffeur, chauffeur o mecànic; això eren ses paraules, perquè 

com que es cotxos else compraven a França i else duien aquí, jo 

crec que els hi posaven [...].” 

... 

“ - Dèieu paraules franceses? Per exemple, dèieu xofer? 

NDS. “No, no, no. Dèiem chauffeur, que era sa paraula francesa, 

l'havien 'gafada d'aquí.” 

... 

NDS. “[...] Però funerals a tots es que...; ara, d'ençà que tenc 

aquesta coixera, a vegades en tenc de deixar colcun, perquè jo, a 

peu me costa molta pena 'nar-me'n d'aquí a Santa Creu, si no 

tenc un xofer que m'hi acompanyi! Per cert, no és un xofer, és un 

chauffeur; però ja val més dir xofer. Per cert, xofer no s'ha 

agafada; com se diu en mallorquí? 

- Què diria, en lloc de xofer? 

NDS. “Jo dic cotxer, però ningú ho diu! Perquè antes, com hi 

havia galeres o hi havia carruatges, hi  'via tots es tipos de 

cotxos de cavalls i de mules i tot això; i deien es cotxer.” 

... 

NDS. “Però, ara, tuthom...; per exemple, xofer s'ha admesa! Per 

què està admesa dins...? I xofer ve de calefacció, de caldera, 

chauffeur. Com que antes, chauffeur, en francès, és encalentidor, 

és un que donava foc a una caldera, era un chauffeur. I com que, 

des principi, es cotxos també 'naven, hi va haver “gasógeno”, i 

es “gasógeno”... o siga, i també deien chauffeur an es que 
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conduïa un cotxo aquí on hi 'via foc. Perquè, clar! sa combustió 

des gasos, en realidat, es foc s'explosió, i d'aquí va venir 

chauffeur, chauffeur, chauffeur. Perquè feia com a d'un que 

donava foc a una caldera, i d'aquí no s'ha fet sa traducció; s'ha 

agafat xofer, no s'ha agafat cotxer!”  

... 

NDS. “[...] com també durant anys vaig dir chauffeur, i ara 

també va passar en desús i ara deim xofer; arriba a passar en 

desús. No ho diu ningú; no ho dius, i ja està.” 

 

Montserrat Barri
139

 considera el mot chauffeur un gal·licisme documentat des del 

1928. Pel que fa al mot xofer, diu: “pres del francès chauffeur, documentat amb aquest 

significat el 1896. Adaptat a la grafia catalana.” 

 

Chauffeur, que és la paraula que sembla vinguda de França amb el cotxe, va 

quedar implantada en el llenguatge d'aquesta classe social, que, com tota noblesa, sentia 

la influència de l'idioma de cultura i l'influx de la seva capital, París, la capital cultural 

d'Europa. Alguns han continuat el costum, però és una paraula que està en franca 

retirada, perquè la normativa ha acceptat xofer, i aquest antic mot es dilueix amb els 

altres (cotxer, i fins i tot mecànic). Hem observat, però, que xófer està admès pel DIEC. 

De fet, avui gairebé tothom pronuncia plana aquesta paraula. Principalment aquests 

senyors, que foren els primers a Mallorca que tingueren xofer, i que pronunciaven la 

paraula a la francesa, serien usuaris de xofer, amb pronúncia aguda. Tant el DECat com 

el DCVB recullen la paraula sense titllet, és a dir, amb la pronunciació més semblant a 

la paraula francesa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

139  M. Barri i Masats. Aportació a l’estudi... Op. cit. 
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* Llibrea [¥i»BRE´] 

 

 
Col·lecció particular 

 

En primer lloc, consultam al DIEC la forma lliurea:  “vestit distintiu pel color, 

els galons, els botons, etc., dels servents d’una casa noble o rica, ‘un lacai amb lliurea’”. 

També al DCVB trobam aquesta forma, però hi apareix, a més, la variant formal llibrea: 

“1. vestit distintiu, pel color, galons, botons, etc., dels criats d’una casa noble. “Curial 

féu fer lliurees, paraments molt richs e altres coses per la jornada”, Curial, I, 15. [...]. 2. 

Criat vestit de lliurea. “Ben cavalcat | ab cinch canehes | ab més liurehes | a la francesa | 

tots gent cortesa”. Var. Form. Llibrea (mallorquí). Etim,: pres del francès livrée, mateix 

significat.”  

 

En darrer lloc, acudim al DECat: “adaptació catalana del fr. Livrée id., 

pròpiament ‘cosa lliurada al criat’ [fi s. XIV, Eiximenis], sovint amb el significat 

translatici ‘classe, mena’. [...].” 

 

NDS. “En aquell temps, també hi 'via, ademés des cotxer, hi 'via 

un altre criat que li deien llibrea, que era quan se posaven 

aquelles llibrees, que eren com a casaques o això, per anar amb 

sos cotxos; o quant hi 'via un mort o una festa de solemnidat, 

que se posaven ses llibrees, que eren aquella espècie de vestits 

amb calces o amb polaines. I llavò duien uns calçons blaus i 

llavò unes casaques, unes casaques totes forrades amb unes tires 

amb sos escuts de sa família; i uns guardapits, eren molt... I totes 

ses cases tenien ses seves llibrees.” 

... 
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JMRS. “I después, an es funerals, hi solien anar, que és s'únic 

pic que se tornaven emplear ses llibrees; i donaven una candela 

a cada un. 

- Es criats de la casa anaven amb llibrees? 

AEL. Sííí!  I repartien ses llumetes a tota sa gent.” 

    ... 

“- I criat de llibrea, en tenien? 

PMS.  Sí, else tenc. 

- També en tenien, de llibrees? 

PMS. Sí, sí, no... És que, clar, venien i se posaven ses llibrees; 

domés se’lse posaven aquí si venia, per exemple, que va venir 

els reis; llavò tenc fotografies amb ses llibrees. Agafàvem, pues, 

des servici, dues persones que hi anassin bé, perquè no, no... ses 

llibrees havien de cercar sa persona que li caigués bé sa mida de 

sa llibrea. 

- Per as funerals, anaven de llibrea? 

PMS. A sa mort de la senyoràvia, varen anar de llibrea encara; 

después, ja no.” 

... 

NMC. “Diu en Llaneras que aquí, es senyors d'aquí vivien d'una 

manera molt original; i molt bé que vivien, molt. Amb molta de 

categoria, i ademés moltes vegades 'vien de dur per servir i tot 

això, sa llibrea, o vestits de fracs, i amb guants, uh...! Sí, i 

d'uniforme; jo encara ho he vist! Mun pare duia es criats per 

servir sa taula; no duien llibrea ja, però un uniforme amb uns 

botons, amb un... sí, ja ho crec.” 

... 

MTD. “I es dia des funeral, es servici, hi 'via tres... solien tenir 

tres llibrees a cada casa, se posaven sa llibrea; un estava a sa 

porta, s'altre estava a un altre portal, i feien passar sa gent fins a 

dedins, que a ca nostra hi 'via tres sales grans; a sa darrera, hi 

estaven ses dones.” 

    ... 
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MO. “Sobre els colors de ses llibrees, com anaven vestits lo que 

deien ses llibrees, uns tenien vermei, i es altres, tenien blau; això 

sí. 

- ¿I vostès? 

MO. Noltros teníem es nostro color! 

- ¿Quin color? 

MO. Ho deix! No vui discussions, en aquest temps, de coses 

passades. Perquè es que són de sa generació darrere meva, si ara 

no tenen ni idea d'això; i és millor no parlar-ne, perquè era no 

s'insult; diu: ‘ja me diràs de quin colors duu sa teva llibrea es 

vestit?’ Hi 'via categories, i uns creien que era més categoria una 

i s'altra més categoria s'altra, i no hi 'via res establert. Era un 

capritx personal des senyors d'aquell temps, que an es carrer 

d'en Verí se varen trobar dues galeretes: una que venia i una que 

anava, i han de fer marxa enrere. ‘I jo no me moc!’, ‘I jo tampoc 

me moc!’ Se féu hora de dinar i diu: ‘Vés a ca nostra i que me 

duguin es dinar aquí!’; i s'altre: ‘Vés a ca nostra i que me duguin 

es dinar aquí!’. I es vespre: ‘Vés a ca nostra i que me duguen es 

sopar aquí’... Sa caparrudesa, això que diu vostè: qui era més i 

qui era menos. Llavò, uh...! Era una cosa de molt de discutir! I 

això ho hem de deixar.” 

 

Ni el DIEC ni el DECat, com veiem, no contemplen l’accepció de llibrea com a 

‘criat vestit de lliurea’. En canvi, sí que la recull el DCVB, a part de contemplar 

l’accepció original que apareix també als altres diccionaris. El DIEC i el DECat tampoc 

no contemplen la forma llibrea -que és la que usen els entrevistats- com una variant de 

la paraula lliurea. Tal com especifiquen el DECat i el DCVB, llibrea arribà a Mallorca 

com a adaptació de la paraula francesa livrée. De fet, Jordi Bruguera
140

, classifica la 

paraula lliurea com un gal·licisme del segle XV. Montserrat Barri
141 assenyala que es 

tracta d’una adaptació catalana del mot francès livrée, documentat en aquesta llengua 

                                                           

140 J. Bruguera. Història del lèxic català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1985. Biblioteca 
Universitària. 
141 M. Barri i Masats. Aportació a l’estudi... Op. cit. 
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des del segle XIII, i format a partir del participi passat del verb livrer, ‘lliurar’ (v. t. 

Llureia). 

 

Els entrevistats empren el terme en les seves dues accepcions, tant en la de 

‘vestit’ com en la de ‘criat’. Pel que ens conten, sembla que hi havia diferents categories 

de llibrees (dels uniformes) segons la família a la qual servissin els criats que les 

portaven. Aquest fet provocà alguns incidents en el passat, com recorden alguns 

entrevistats. La resposta a la pregunta “de quin color van vestides les teves llibrees?” 

indicava alguna prioritat. Per exemple, en el pas d’un carrer quan es topaven dues 

galeres. Aquesta frase feta ha donat lloc a la que es diu avui: “de quin color van els teus 

criats?”, perquè la paraula llibrea és avui força desconeguda. 

 

La possessió de llibrees dóna importància a la casa, ja que, malgrat que avui no 

hi hagi persones exclusivament encarregades de portar-les, conserven l’uniforme com 

una marca que demostra que, temps enrere, en tenien. Els uniformes antics se’ls posen 

actualment alguns criats el dia d’importants commemoracions o rituals familiars. 

 

* Majordom [m´)ZoR»Dçm] 

Segons el DIEC, el majordom és el “criat principal al càrrec del qual està el 

govern econòmic d’una casa, d’una hisenda o d’un monestir.” Per una altra banda, 

acudim al DCVB: “criat principal, encarregat de portar l’administració d’una casa o 

alqueria o de les distintes propietats d’un senyor.” 

 

Si consultam l’entrada major al DECat, trobam el mot majordom: “[s. XIII], 

pres del b. Ll. Majordomus, síntesi de la frase llatina major domus ‘el més gran de la 

casa’. S’havia declinat etimològicament (amb màger/major): «el mercader --- cavalcant, 

el rey aprés, tot derrer, en son cavayl, e portava detràs, a l’arsó, una boneta per tal que 

semblàs magerdom del mercader» , Desclot (NCl. III, 158.14).” 

 

JGT. “Ignasi Ferretjans va nèixer a ca nostra. Son pare era en 

Julià Ferretjans i el tenim enterrat a una tomba nostra, a son 

pare. Morí l'any 27. 

- Qui era? 
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JGT. Era es majordom de ca nostra. I ell vivia en aquests 

estudis.” 

 

Tot i que es tracta d’una paraula molt poc utilitzada pels senyors, creiem que tots 

la coneixien i que, per tant, no els resultava estranya. Està recollida en tots els 

diccionaris en l’accepció emprada pels entrevistats i, evidentment, és un terme que 

pertany a l’univers lèxic dels nobles, a les classes altes de la societat. 

 

També sabem que la seva variant femenina, majordona
142

, va ser molt utilitzada. 

Encara ho és, tot i que en menor mesura i aplicat a d’altres contextos. Pere d’Alcàntara 

Penya
143

 l’anomena quan parla del cas d’una dona que es col·loca de majordona a ca un 

canonge. 

 

* Mecànic [me)»kanik] 

Segons el DIEC, el mècanic és un “obrer que munta, repara, etc., màquines.” 

 

PMS. “Sí. Jo, cada dia, cada dematí, veia que es mecànic, allà, 

es xófer aquell que teníem pues venia; perquè allà, cada dia, hi 

duien un frare a dir missa, a sa finca, i anava i venia; i jo estava 

an es mateix col·legi. I aquest mecànic sempre me duia fruita 

d'allà, perquè tengués fruita fresca.” 

... 

PMS. “Después de servici, de servici teníem: dos, tres, tres 

homos que feien: dos eren conductors de cotxo, mecànics; eren 

pes cotxos que teníem: un per ses ties, un per la senyoràvia, i es 

de mun pare eren tres; tres mecànics. 

- Quan diu mecànic què vol dir, es que maneja es cotxo? 

PMS. Sí, else deien es mecànics. Else deien mecànics o 

chauffeur, chauffeur o mecànic; això eren ses paraules, perquè 

                                                           

142 Aquesta forma majordona es troba recollida al DCVB i també al DIEC, encara que amb un altre 
sentit. Per al significat amb què aquí la usem, el DIEC admet la forma majordoma.  
143 P. D’Alcàntara Penya. Cuina Mallorquina. Palma: Ed. Moll, 1994. p. 18.  
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com que es cotxos else compraven a França i else duien aquí, jo 

crec que els hi posaven [...].” 

Cap dels diccionaris consultats recullen el terme en l’accepció emprada pels 

entrevistats. Segurament, a casa de senyors, el mecànic també realitzava les funcions 

pròpies dels mecànics en l’actualitat, tal com surt recollit als diccionaris. Probablement, 

anomenaven mecànic al xofer, ja que devia ser l’únic de la casa que entenia de motors, 

sobretot en una època primerenca de la introducció dels automòbils. Cal apuntar que el 

terme cotxer no es refereix a conductor d’automòbils, sinó que els nostres entrevistats 

sempre ho fan referint-se a un conductor de cotxe de cavalls. No trobam indicis que el 

cotxer de la casa passàs a fer de mecànic o xofer, sinó que cadascun tenia la seva funció. 

 

* Rebostera [r´Bos»teR´] 

Si consultam el DIEC, observam que és aquella “persona que té cura del rebost 

en un palau, en una gran casa, etc.”  

 

JMRS. “[…] I después  tenien una figura, que també ha 

desaparescuda, que era sa rebostera. Jo no l'he coneguda; mu 

mare sí que la va conèixer. Jo devia ser molt petit quan va morir. 

Sa rebostera, i aquesta venia a ser l'ama de llaves actual. Es 

cuiner li 'via de demanar: ‘necessit això i això’. I li donava o...; i 

aquesta tuthom se n'anava afora i ella quedava; ella quedava a 

gordar la casa; no se movia mai. I li deien sa rebostera. 

- I ella feia totes ses compres? 

JMRS. Això ja no ho sé. Supòs que no; supòs que comprava es 

cuiner i li devia donar a ella, i ella ho gordava. Això ja no ha 

estat en temps meu. 

- I qui duia es comptes? 

JMRS. Es cuiner generalment solia dur es comptes, i después ho 

passava a sa senyora. Es senyor no crec que s'hi ficàs; això devia 

ser sa senyora, supòs! No ho sé.” 

 

Tot i que no es tracta d’una paraula molt utilitzada, sembla que, antigament, la 

figura de la rebostera era important. Era una dona que tenia el control dels aliments i de 
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les claus de la casa. També era la responsable de guardar la casa si els senyors no hi 

eren.  

 

* Cuiner/a [kui9»ne] 

MDA. “No, m'agradava tot; però vaia, com que en aquell temps 

sa cuina estava cuberta, perquè sempre tenies cuinera, te 

dedicaves més an es postres que no a fer es menjar corrent. 

Perquè, llavò, saps quina casta de servici més distinta hi havia!” 

... 

PDA. “Na Tonina? De Caimari. Va morir a la casa també. Na 

Tonina cuinera, mu mare la va trobar a la casa. Quan va morir la 

senyoràvia, es servici se'l varen repartir, comprens? Mun pare se 

va quedar na Tonina, sa cuinera veia de la casa. És dir, que mu 

mare quan se va casar, la va trobar ja a la casa.” 

... 

JDB. “[…] I una cuinera que vàrem tenir, que va estar trenta 

anys també. Mun pare i mu mare havien celebrat ses bodes d'or 

el xixanta-cinc, i as set o vuit dies, pes desembre del xixanta-

cinc, hi 'via un nebot meu que estava aquí amb noltros, fii de sa 

meva germana, que anava an es franciscans, an es col·lègit. I un 

dematí se va aixecar i hi va anar perquè li embotonàs un botó 

d'aquí, de sa camia; estava massa fort, i no se'l podia embotonar. 

Era petit, i la va trobar estesa, i també va estar dos o tres dies i 

també se va morir. Ses dues s'han mort aquí: na Francisca i 

aquesta, i na Catalina; va estar trenta anys de cuinera, na 

Catalina.” 

... 

JDB. “Això, hi 'via un receptari de ses famílies, i es cuiners; hi 

'via uns cuiners. Aquella època de mun pare, jo ja no ho he 

'gafat, jo en això, perquè jo... Però hi 'via uns cuiners de molta 

categoria aquí, en aquestes cases: a Ca la Torre, i a Can Catlar, i 

a Can Torrella, i a Ca la Gran Cristiana; eren cuiners de bandera, 

i se menjaven cinc plats. 
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- I què eren, cuiners mallorquins?. 

JDB. Sí. 

- Havien après a cuinar a fora de Mallorca? 

 JDB. No, no, no. Aquests s'anaven fent, perquè en aquestes 

cases es servici era estupendo; tenien un servici molt bo, de la 

pagesia, una gent tot molt sana i molt bona. I estaven allà, i 

molts hi murien. I es cuiner i tot aquest assunto, i aquestes cases 

tenien receptes de tota... per tota...; en fin, tota classe de [...].” 

... 

NDS. “Un cuiner, que Déu el mos conserv! Que fa coranta-dos 

anys que el tenim, que és aquí. Sí! I res més! Aquí férem 

genoieres [sic]. Quan mun pare, al cel sia, va morir, me pareix 

que eren quatre o cinc. Jo, com era petit, eren set, i sa dida, vuit. 

Jo n'he vist vuit aquí, que tenga memòria; pentura com era 

menut, encara, perquè hi 'via un criat, que li deien des capellans, 

que hi 'via dos capellans aquí; pentura n'he vist nou.”  

... 

JMRS. “[…] Totes eren d'aram, no empleaven més que aram o 

test. Else feien netes per defora. Sí, ja ho crec! Però per dedins, 

no; estaven estanyades. I, per cert, que es cuiners en tenien una; 

generalment era una petita, que no els ho podien tocar en 

aquesta, aquesta era sagrada. I jo li deia an es cuiner, totes ses 

cases tenien cuiner: ‘escolta per què és que aquesta...?’ ‘Oh, per 

fer ses salses’. Ah, bé, idò, si és per fer... No se podia tocar, era 

per fer ses salses; res pus! En canvi, un altre instrument que no 

he sabut per què és, és es perols, es perols per batre, és això un 

perol; en castellà també s'ho diu; solen ser d'aram, però per què 

és que aquí n’hi ha un de llautó?” 

... 

NMC. “[…] I tenia... li 'gradava molt menjar i tenia un cuiner 

extraordinari, un cuiner extraordinari: Martí li deien; pobre 

Martí. Per cert, que el va... era d'aquí; en Martí era mallorquí: 

era d’Inca. I el va enviar; una temporada el va enviar a França a 

aprende a... Això ho feien molt aquí. Jo tenc un daixò des comte 
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de Sant Simon, que hi ha un llibre de receptes, i diu... es 

comptes, lo que gastaven, que era una cosa irrisòria; bono 

irrisòria però... a lo millor gastaven un duro, o deu pessetes. I 

llavò diu: ‘cuentas el día que se despidió el cocinero francés’. I 

està apuntat allà. Coses d'aqueixes que passaven llavò i ara ja 

no.” 

                  ... 

CTD. “Hi 'via es cuiner; i llavò tenia un mosso, perquè érem 

molts; i hi 'via un altre mosso que pagava an es cuiner; no el 

teníem noltros. Hi 'via un mosso que aprenia de cuiner, però 

pagava, i s'altre, no; s'altre el pagava la casa. Aquell venia a 

aprende. 

MTD. I han estat... llavonses els hem tengut de cuiners en 

aquests mossos;han estat quasi tots de cuiners a ca nostra. 

CTD. Però aquest era com... venia allà com un alumno. 

MTD. Lo que no fan ara, que ara se diven que són cuineres; te 

ve una cuinera i no sap posar mans an es fogons.” 

... 

JGTT. “Això, ell se va morir l'any 50, l'any 48, una cosa així; se 

va morir ell, i fins es dia que va morir. Jo, es cuiner, crec que no 

cobrava. I era un cuiner molt bo; jo encara tenc ses receptes 

seves. Ara, en aquell temps, en aquell temps no, an es sigle XIX, 

enviaven es cuiners a París, a França, a aprende cuina. I aquest, 

aquest, no; aquest en 'via après des vei, en 'via après de s'altre. I 

ell, el cercaven, el cercaven perquè era un cuiner molt bo; i ell 

deia: ‘no, mentres es senyor sigui viu, no me moc d'aquí’. I jo 

me pareix que no cobrava; no ho crec, que cobràs. I estava allà; i 

cada dia un bon dinar i un bon sopar.” 

... 

MO. “Noltros anàvem, i bé, miràvem. Diu: ‘encara ets petit; en 

esser més gran, else sabràs comptar!’ Pollastre a lo rei en Jaume 

era una cosa que no fallava, aquesta. Llavò hi 'via s'endiot 

també, però ja amb un rostit. Eren vuit plats distints, vuit dinars 
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distints, tota s'octava de Nadal. Ara, ni pensar-hi! No hi ha 

cuiner que ho sabi fer, en això.” 

 

El cuiner o la cuinera és una peça clau de la casa dels senyors. Els senyors 

agraeixen que coneguin totes llurs receptes pròpies. Formaven part de la família i també 

podien arribar a morir-se a la mateixa casa. Alguns entrevistats lamenten que avui dia 

costa trobar bons cuiners que sàpiguen cuinar a l’antiga. Moltes vegades enviaven els 

cuiners a França a aprendre cuina francesa, ja que aquesta era molt valorada pels 

senyors. Aquest era un senyal de distinció de classe ben clar. Els nous senyors, com un 

dels descendents de Joan March Ordines, Joan March, senyor de sa Vall, envià la seva 

cuinera, Apol·lònia Adrover, a fer estades a París per aprendre els grans plats de l’alta 

cuina francesa. Segurament, aquest costum, que tenien, entre d’altres, els Gual de 

Toroella, passà, com una altra joia, a la família March
144

. A vegades, aquests cuiners 

tenien mossos, aprenents, que quedaven a la casa. 

 

 c- El servici extern: els menestrals i els “marxandos”
145

 

 

* Menestral [m´)n´s»tRa…] 

Aquest grup de persones relacionades amb la casa tenien un estatus rellevant, ja 

que, com ens relaten alguns entrevistats, participaven dels funerals guardant els morts. 

Eren treballadors que, a part d’oferir els seus serveis a altres cases, s’encarregaven 

habitualment que tot funcionés a la casa dels senyors. És com si ells mateixos formassin 

part de la mateixa casa. Entre aquests oficis, hi trobam el cerer, el ferrer, el fuster i el 

picapedrer
146

. A Els nostres arts...
147

, hi trobam una gran varietat de menestrals: els 

menestrals de la pedra (el mestre de cases, el calciner, el rajoler, el trencador de 

marès...); els menestrals de la fusta (el fuster, el torner, el mestre de molins...); els 

                                                           

144 M. Dalmau [et al.]. La cuina de sa Vall: les receptes d’Apol·lònia Adrover. Palma: Ed. Olañeta, 2005. 
P. 156. 
145 Aquesta no és la forma normativa (vegeu DIEC: marxant-a)  i, per això, la posam entre cometes. Ara 
bé, com que és la forma que sempre s’ha usat a Mallorca i aquella que empren els nostres entrevistats, 
hem decidit incloure-la en aquest treball, tot respectant la tradició.  
146 Cal advertir que no s’expliquen les diferents paraules a aquests apartats, perquè aquí ja no es tracta de 
fer un estudi del seu parlar, sinó de reconstruir el seu món. 
147 J. Llabrés Ramis i J. Vallespir Soler. Els nostres arts i oficis d’antany. vol. V. Palma: Ed. Miramar, 
1984.  
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menestrals del ferro i similars (l’argenter, el forjador, el mestre de senys o campaner, el 

llauner, el ferrer...) i els menestrals del vidre i del paper (el vidrier i el cartoner). 

 

JMRS. “[…] I else gordaven; generalment else gordaven un dia, 

an es morts; else gordaven es menestrals, que deien: es 

picapedrer, es ferrer, es fuster, es cerer... Eren molt importants, 

es menestrals! Com no hi 'via electricidat, 'vien de fugir, i 

aquests, es vespre, el volien gordar, an es mort.  I después an es 

funerals, hi solien anar, que és s'únic pic que se tornaven 

emplear ses llibrees, i donaven una candela a cada un.” 

 

* “Marxando” [m´R»San5do] 

El DIEC recull la forma normativa marxant: “comerciant que va pels pobles i 

per les masies a vendre les seves mercaderies.” 

 

VRA. “Marxandos eren aquells que anaven de poble en poble 

venent productes.” 

 

Els “marxandos” eren venedors ambulants que proveïen les cases de productes 

de tot tipus. En aquest cas, també s’encarregaven d’anar per les cases de Palma, no 

només pels pobles i les possessions. Són els que garantien que dins la mateixa casa es 

poguessin rebre molts de serveis i productes, sense necessitat de sortir, o bé sortir el 

mínim possible. En definitiva, simplifiquen la vida quotidiana. Els nostres entrevistats 

ens parlen del gerrer, el  peixater, el serradisser, el venedor de caluixos i el vidrier. 

Llabrés i Vallespir esmenten també l’argenter, el pedacer, l’olier, el vinagrer, el taparer i 

el tallador de pell
148

.  

 

* Gerrer  [Z´»re]  

JMRS. “Es gerrer, per cosir ses greixoneres, per posar ses gafes, 

a ses cases. I també molts de pics era es mateix que estanyava 

ses olles.” 

                                                           

148 J. Llabrés Ramis i J. Vallespir Soler. Els nostres arts... Op. cit. vol. VI. pp. 291-297. 
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La greixonera, com sabem, és un estri de cuina de terra o terrissa on, encara 

avui, es cuina el menjar tradicional de Mallorca. Antigament, eren més emprades que no 

pas ara, a part de les olles d’aram, que també eren d’ús habitual. La manera d’adobar les 

greixoneres és fer-los un reforç amb fil de ferro. Aquest entrevistat ens relata com les 

olles d’aram s’havien d’estanyar cada any per dedins i les voreres, perquè no hi sortís el 

verdet. Suposam que, en principi, devien adobar gerres i després, per similitud de 

matèria, passaren a adobar greixoneres, fetes pels ollers. El DIEC i el DCVB no 

recullen l’accepció de la paraula així com l’empren els entrevistats. 

 

* Peixater [p´S´»te] 

JMRS. “[…] quan vivien dins Ciutat tenien peix, i ses 

possessions devora la mar també tenien peix! I a més, sinós, els 

ho duien, perquè de Banyalbufar duien es peix a Ciutat amb un 

covo damunt es cap! Jo supòs que si el 'guessin dut a sa 

possessió, era més còmodo que dur-lo a Ciutat. I el passejaven... 

MD. An es peix, el passetjaven pes carrer. 

JMRS. Sí! El peix el passetjaven pes carrer, ses peixateres. Això 

ja s'ha acabat! I cridaven: ‘alatxeta que bota!’, ‘viva i que bota!’, 

i coses per l'estil. I 'naven amb un covo, no damunt es cap, sinó 

aquí davall. 

- A sa cintura? 

JMRS. Sííí! I d'això: ‘Gerret de Banyalbufar!’ Tot era de 

Banyalbufar, encara que fos pescat a Andratx!” 

 

El peixater, tal com ens expliquen els entrevistats, venia peix pel carrer amb 

covos. Joan Llabrés i Jordi Vallespir
149

 expliquen com els peixaters anaven amb 

bicicleta o amb carretet, s’aturaven a cada cantonada i feien sonar el corn.  

  

* Serradisser [s´r´Di»se] 

JMRS. “[…] I es serradisser també passetjava serradís.” 

                                                           

149 J. Llabrés Ramis i J. Vallespir Soler. Els nostres arts... Op. cit. vol.VI. p. 292. 
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El DIEC no recull aquest terme. Al DCVB sí que el trobam i se’ns defineix com 

aquell que ‘ven serradís’, a Mallorca. 

 

* Venedor de caluixos [v´n´»Do D´ k´«luSos] 

JMRS. “[…] aquell que venia caluixos. Aina, caluixos, tampoc 

no ho dou sebre, què és; són cames-rotges, achicoria; es 

caluixos és lo que hi ha dedins blanc. I també en venien, de 

caluixos, pes carrer. 

- I per a  què servia això? 

JMRS. Per menjar com a enciam, molt bo! Això també 

circulaven. Jo me record un veiet; era de Campos, es que 

passava per aquí!” 

 

El DIEC només recull l’accepció de caluix com a ‘tronxo o tronc d’hortalises’. 

El DCVB sí que recull el sentit del qual ens parla l’entrevistat, com a ‘tronc de la cama-

roja’ en l’accepció 3. 

 

* Vidrier [ viDRi»e] 

“ - Es vidrier? 

JMRS. Vidrier; passava un tio amb vidres, que else duia a 

s'esquena. Un, n'he vist d'aquests, però fa molts d'anys. I oferia 

per posar vidres.” 

 

El vidrier és la persona que ven vidres pel carrer i els instal·la a domicili. 

Aquesta paraula surt a tots els diccionaris consultats amb la mateixa accepció, que és el 

sentit que té avui dia.  

 

3.2   La locomoció. 

 

Els mitjans de transport eren, per als senyors, individuals o familiars, i sempre, 

tret de cavalcar, requerien un servent que menàs. En tot cas, era una situació apropiada 

per mostrar els colors de la casa. Hi ha tota una sèrie de coses que els ajuden a 
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conservar i a mantenir el seu estatus dins la societat: les llibrees (com ja comentam al 

punt 3.1.3.b), els colors i els carruatges, segons si aquests són menats per cavalls -que 

també són valorats- o mules. És precisament tot aquest món de la locomoció allò que 

més imiten les altres classes socials, perquè és un dels aspectes més visibles per a la  

resta de la societat.  

 

 3.2.1 Els carruatges 

 

Els carruatges, com bé ens indica el DIEC, són ‘qualsevol vehicle de tracció 

animal per al transport terrestre, especialment de persones’. Els senyors en solien 

conèixer de diferents tipus, ja que, en algun moment, els havien emprat. Aquests eren 

propietat de la família i tenien els seus propis conductors -els cotxers-, tot i que els 

senyors també sabien menar-los, ja que havien après a tractar els animals que els 

tiraven, els cavalls o les mules. La resta de la societat podia conèixer els noms d’aquests 

diferents carruatges, però és quelcom menys probable, perquè a alguns, com la berlina o 

el birlotxo, només els veien passar. D’altres carruatges eren utilitzats també per les 

altres classes socials, a través d’un lloguer o com a transport públic, però els senyors 

tenien els seus propis.  

 

La varietat de formes, dimensions i procedències d’aquests carruatges són els 

components que atorguen més o menys valor als carruatges i, amb això, els seus 

ocupants tendran un major o menor prestigi. També és un component important el fet 

que els tiri una bístia o una altra. Hi ha alguns entrevistats que ens conten com denotava 

més importància familiar el fet d’anar amb un carruatge tirat per cavalls, mentre que 

d’altres entrevistats ens conten tot el contrari, que feia més que els tirassin mules. Altres 

classes socials que ascendien d’estatus per la seva riquesa sovint accedien a aquest tipus 

de carruatges, ja que eren un signe extern de riquesa molt visible. Alguns d’aquests 

carruatges serveixen per al transport de mercaderies per a la casa dels senyors.   

 

VRA. “[...] I a lo millor, aquests mossons, a canvi quasi de no 

menjar, idò miraven de comprar-se un carruatge, una galera de 

mules, per esser igual que es seu company de regiduria.” 

... 
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JGTT. “[...] Com aquesta senyora, aquesta Togores va fundar 

ses Vermeietes, del Temple, senzillament perquè un dia anava 

amb so carruatge per devora sa murada.” 

 

Els carruatges que hem tractat són: berlina, birlotxo, brec, 

carro/carretet/carretó, carrossa, diligència, galera/eta i victòria. D’altra banda, també 

estudiarem els animals que estiren aquests carruatges, però que també poden ser 

muntats, com el cavall. 

 

* Berlina [b´r»lin´] 

 

Col·lecció particular 

 

Segons el DIEC, una berlina és un “cotxe tancat de quatre portes, comunament 

de dos seients. En les diligències i altres carruatges, departament tancat que va al 

davant, amb una sola fila de seients.” Si consultam el DCVB, també en trobarem dues 

accepcions: “1. Cotxe tancat, de quatre rodes, amb dos o quatre seients. 2. Departament 

davanter d’una diligència, que va clos i no té més que una fila de seients. “Idò amb 

aquest instrument venia jo a berlina per nòu sous”, Roq. 11. Etm.; de l’italià berlina, 

‘costell’, mot que ja es troba documentat en el segle XV i que, per tant, és anterior a la 

invenció del carruatge anomenat berlina (cf. Corominas DECast, I, 445).” Al D.Ag 

podem llegir el següent: “‘una berlina molt usada (en la cotxería)’ Inventari de Cervera, 

1789.” 

Acudim també al DECast:  “I. ‘coche cerrado’, del francés berline íd., y éste del 

nombre de la ciudad de Berlín, por alusión al elector de Brandeburgo, en cuya corte se 
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ideó este tipo de coche hacia 1670. 1a. doc. 1721, P. Silvestre. En francés desde la 

misma fecha y quizá ya en 1712. FEW I 333b; P. Barbier, BDR IV, 45.” 

 

MDA. “I ses berlines. Però és més categoria. 

JMRS. Però això ja és importació tot!” 

 

La berlina, com indiquen els entrevistats, és un vehicle d’importació, 

segurament de França, país del qual els senyors volen estar culturalment a prop. Segons 

Jordi Bruguera150,  és un gal·licisme dels segles XIX i XX. També surt recollit a l’estudi 

de Montserrat Barri151: ens explica que, tal com apunta Moreu-Rey, el mot va poder ser 

rebut del francès durant el segle XVIII. Sembla, a través d’aquesta entrevista, que la 

possessió d’una berlina indicava més categoria per a la família. De totes maneres, els 

senyors que hem entrevistat no ens n’han parlat en excés, de les berlines. Sembla ser, 

doncs, que n’hi havia pocs que en tenguessin, tot i que és una paraula ben recollida en 

tots els diccionaris que hem consultat. 

 

* “Birlotxo” [bir»lotSo] 

Segons el DCVB, és un “carruatge lleuger, obert per davant, que avui ja no 

s’usa. “Que’t comparexen a plassa ab uns birlotxos com gavies paradores”, Vilanova 

Obres, IV, 280. ETIM.: pres del castellà birlocho.” Acudim, per una altra banda, al D. 

Ag i en trobam la següent informació: “nom d’un carruatge en desús (Mallorca); id. Que 

era una espècie de tartana de tres o quatre seients (Pla de Llobregat). S.v. birolotxo (oit 

al Pla del Llobregat) per birlotxo.” 

 

Consultam també el DECast:  “‘Carruaje ligero’, del italiano biroccio ‘carreta de 

dos ruedas’, y éste del latín vulgar BIROTIUM, derivado, como el latín BIROTUM id., de 

ROTA ‘rueda’ con el prefijo BI- ‘doble’. 1a. doc. 1780-91, Iriarte. Pasó también al 

catalán birlotxo,  muy empleado ya (h. 1800) por el Baró de Maldà (Col·le Bonavida, 

pp. 140, 46, más frecuentemente birlotxe, 103, 136, forma ultracorregida según cotxe-

cotxo.” 

                                                           

150  J. Bruguera. Història del lèxic català. 
 
151  M. Barri i Masats. Aportació a l’estudi... Op. cit. 
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MMM. “Es birlotxo; li dèiem es birlotxo perquè era una cosa 

destartalada i hi dúiem es trastos, i tot lo que havíem de dur, idò; 

i així passàvem sa vida, anant i venguent: Son Mayol, 

Llucalcari, Moreió.” 

 

Aquest carruatge era poc conegut per la societat en general; només uns quants 

senyors el coneixien. De fet, el DIEC no recull aquest mot. Els diccionaris que el 

recullen remarquen que es tracta d’un carruatge que avui ja no s’usa -i cal tenir en 

compte que “avui”, a l’Alcover-Moll, és, per a nosaltres, el passat. Per tant, podem 

pensar que si l’entrevistat anomena birlotxo a una cosa destartalada on no hi viatgen 

persones, és bé per desconeixement de l’accepció recollida en els diccionaris consultats, 

bé perquè els seus avantpassats tengueren un birlotxo i ja és vell i, per tant, l’empren per 

a altres funcions152.  

 

* Brec [»bRek] 

 

Font: http://www.galeon.com/juliodominguez/break.JPG (Consultat el 2-03-2009) 

 

Acudim, en primer lloc, al DCVB: “neologisme. Carruatge cobert i d’un sol 

fons, de quatre rodes. “Quitllat soubre d’oun breç” Saisset Vers.nous 7. Etimologia: 

pres modernament de l’anglès break, mat. sign.”  

 

                                                           

152 Montserrat Barri, en parlar del faetó, troba «faetonte ó birlotxo inglés de dos mulas» a MOREU-REY, 
1983; 1888, Labèrnia [...]. 
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JMRS. “Per muls o per cavalls; per anar a fora, solien tenir 

muls, i per dins Ciutat, solien anar amb cavalls. De vegades 

feien lo que else pegava. 

AEL. Llavonses hi 'via es brecs, que eren molt hermosos també. 

JMRS. Però això ja és molt posterior! Això ja es duit 

d'Inglaterra! Una espècie de victòria. I carrosses. 

MDA. I ses berlines. Però és més categoria. 

JMRS. Però això ja és importació tot! 

AEL. És més “lujo”, però jo, es brecs, els he vists circular!” 

... 

PDA.  “Teníem es nostro carretet, es brequet, que era un carretet 

de dues persones.” 

 

El DIEC no recull aquest mot, només ho fa el DCVB. Caldria veure si només es 

deia a Mallorca o si s’usava a altres llocs com a anglicisme. És molt probable que 

només els senyors coneguessin aquest tipus de carruatge. 

 

* Carretet [k´r´»t´t] 

Consultam el DIEC a l’entrada carro: “vehicle per transportar càrrega, 

consistent generalment en un tauler de fusta amb baranes a dreta i esquerra, muntat 

sobre un eix o fusell de ferro amb dues rodes, proveït de dues vares entre les quals va el 

cavall, mul, etc. carregar el carro. Menar un carro.” El DCVB sí que recull el mot 

carretet: “vehicle petit, amb una o més rodes, que serveix per treure un infant a passejar 

o per traginar objectes no gaire grossos (Mallorca). “Tocau un pern y se convertex en 

carretet amb rodes per passetjà s’infant”, Ignor. 8.” 

 

PDA. “Después teníem es nostro carretet, es brequet, que era un 

carretet de dues persones.” 

... 

JMRS. “Passejaven pes carrer amb un carretet. Dou esser mort! 

Dou fer pocs anys, dou fer quinze o setze anys que encara 

circulava, aquest. Dou esser mort! Ja no l'hem tornat a veure 
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pus; passava amb un carretet a mà, duia patates i cebes, però tot 

això ja no n'hi ha ni un! Ni es vidrier, ni es gerrer ni tot això!” 

 

El DIEC no recull carretet, diminutiu de carro. Els nostres entrevistats, 

generalment, ens parlen de carretet i carretó en lloc de carro. Al DECat tampoc no hi 

apareix. El carretet fa referència a un carro petit que servia per passejar els nins a la 

possessió o perquè els marxandos traginassin les mercaderies. 

 

* Carretó (trabuc) [k´r´»to] 

Segons el DIEC, és un “carro petit per a ésser fet córrer per un home o un animal 

de càrrega. Caixó amb una sola roda a la part anterior i dos mànecs en la posterior, per a 

transportar calç, pedres, maons, etc., bolquet. Cotxet la caixa del qual té la forma d’un 

caixó obert, generalment de dues rodes i tirat per un cavall.” Consultam el DECat: “s. v. 

carro. Carretó, ‘carro petit’.” 

 

Al DCVB en trobam una explicació més extensa: “1. Vehicle de la mateixa 

forma d’un carro, però més petit, que pot esser estirat d’una bístia petita o empès per un 

home. “manà lo dit Amet esser tret dels carcers reals y posat sobre un carretó”, doc. a. 

1574 (BSAL, VII, 42). A les Balears s’empren molt els carretons de molles, que solen 

tenir capacitat per a dues, tres o quatre persones. 2. Vehicle que essencialment 

consisteix en una caixa o embarrat muntat damunt dos braços de fusta, amb una roda a 

la part anterior o dues rodes laterals de poc diàmetre, i que serveix per traginar objectes 

feixucs i no gaire voluminosos, empenyent-lo un home pels braços (or., occ., val., 

bal.).” 

 

PDA. “Después teníem un carretó trabuc per si volíem traginar 

pedres i tot això, i li llevàvem es ferro i s'aixecava.” 

... 

PMS. “Hem passat d'anar amb carretó, o amb galera a anar amb 

un... a anar a sa lluna i anar... Ha estat un canvi tan gros!” 

         ... 
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MTD. “I es cuiner 'nava a Palma, quan érem a Son Vida, amb un 

carro també que teníem, amb un carretó; i anava a cercar sa carn 

i aquestes coses.” 

... 

AVB. “Quatre metges, venien quasi quasi cada dia. Mun pare 

anava a cercar en Vanrell de Sineu. 

- Amb què? 

AVB. Amb un carretó. 

- Cavall o somera? 

AVB. No, no; amb un carretó.”  

 

* Carrossa [k´»rçs´] 

El DIEC defineix carrossa com un “cotxe de cerimònia, suspès sobre molles, de 

quatre rodes, que té davant la caixa un seient elevat per al cotxer, i sovint un replanell 

darrere per a anar-hi drets els lacais. Vehicle gran, decorat i amb personatges guarnits, 

que s’utilitza en les desfilades de certs dies de festa.” Segons el DCVB, és un “cotxe de 

luxe, treballat artísticament, per a portar grans personatges o figurar en una gran festa. 

“Sa carroça imperial són els braços de Maria”, Verdaguer Flors 29.” Consultam, d’altra 

banda, el DECat a l’entrada carro: “Carrossa. ‘carro fastuós’ [segona meitat s. XVI: y 

ell entrà ja hora tarde venint dins una carrussa dissimulada” (cita de DAg, d’Ardits V), 

1613; «--- entrà (lo Duch de Saboya) ab la carrossa del virrey» (citat per Careta, Barbr., 

372).” 

 

RSJ. “Hi 'via carrosses fúnebres; perquè els hem de dir 

carrosses, perquè deien cotxos, però són carrosses, en realidat; 

eren molt adornades. I hi 'via primera, segona i tercera.” 

 

L’entrevistat empra el terme carrossa per designar el cotxe dels morts. N’hi 

havia de moltes classes i categories. Els rituals que envoltaven la mort d’una persona 

eren gairebé més importants que els rituals de la vida. Els entrevistats ens  parlen 

contínuament de situacions i termes sobre la mort. Coneixen una gran quantitat de 

termes que es refereixen a carruatges i aquest n’és una mostra. 
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* Diligència  [dili»ZEnsi´] 

El DIEC defineix diligència com el “carruatge gran amb diferents 

compartiments destinat al transport de viatgers.” Més o manco diu el mateix que el 

DCVB: “cotxe gran, de quatre rodes, dividit en dos o tres departaments i destinat al 

tranport periòdic de passatgers. “En Perico està cansat de menar sa diligència; Perico, 

ten paciència, que ja arribam a Ciutat” (cançó popular Mallorca).” 

 

“ - I es primer transport públic, més gros? 

JMRS. Sa diligència, que eren unes galeretes més grosses. A ca 

nostra hi ha es llibre aquest d'en Fàbregues que cita es correu de 

Sóller, i és una galera. Més grosses, que hi cabien més gent.” 

... 

VRA. “Ella va venir amb barco, va travessar tota Espanya amb 

diligència fins a Barcelona, i quan va ser a Barcelona qualque 

ànima caritativa, li va anar a dir: ‘escolta, es teu homo té això i 

això i això!’ I ella va agafar tal rabieta que va tornar agafar ses 

fies i sa diligència, se va tornar a Cadis i se'n va tornar a 

l'Havana; i allà va morir! Se veu que tenia geni; era una senyora 

de geni!” 

... 

JGTT “[...] A sa primera carta, li diu: ‘no  mos entenem de cap 

manera’. I des de Dinamarca, li diu: ‘mos vàrem 'ribar a 

entendre amb so aleman a dins sa diligència!’” 

... 

JGT “[...] Havien llogat en Xema, que era una diligència; això 

no ho inventen: està an es llibres. Se'n va dur tres fiis que tenia 

llavonses, que tots moriren, aquests dos criats, un criat i es 

cuiner que el 'vien d'ensenyar, dues criades. Es nom està 

apuntat, i hi ha lo que cobraven i pagaven es homos i lo que 

fossen. I com que ja hi 'via es tren de Mataró, ells se n'anaren 

amb so tren, i amb en Xema, amb sa diligència, i una criada 

enviaren ses maletes. 'Naren fins a Perpinyà; i llavonses, a 
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Perpinyà, amb una altra diligència fins a Montpeller; i a 

Montpeller ja agafaren es tren.” 

 

 Al DECat apareix diligència, però no en l’accepció com a mitjà de tranport. 

La diligència és un mitjà de transport que coneixen, però que no empren, perquè ells 

tenien els seus propis vehicles, sobretot la galera i la galereta. Quan en parlen, fan 

referència sobretot a les seves estades i viatges a fora de Mallorca, on no podien dur els 

seus carruatges particulars. 

 

* Galera/galereta [g´»lER´] [g´l´»R´t´] 

 
Galera. Font: GEM 

 

 
Galereta. Col·lecció particular 

 

El DIEC defineix galera com un  “carro gran de quatre rodes, generalment amb 

una coberta de tela sostinguda amb arcs de fusta.” El DCVB recull galera -“carro o 

cotxe gran de quatre rodes, generalment cobert amb una vela sostinguda per arcs de 

fusta”- i galereta -“galera petita; cotxe de quatre rodes, amb vela, per al servei d’una 

casa particular”-. El DECat ens en dóna la informació etimològica: “de l’antic galea, i 

aquest del grec bizantí, pròpiament ‘mostel, nom de peix’: la galera es va comparar amb 
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aquell selaci pels moviments ràpids i àgils d’aquest peix. 1a documentació: galea, 1120; 

galera, fi S. XIII.” 

 

                            PDA. “[…] I noltros teníem sa nostra somereta, amb sa nostra 

galera, amb sa “portezuela” de darrere; después teníem es 

nostro carretet, es brequet, que era un carretet de dues persones. 

Después teníem un carretó trabuc per si volíem traginar pedres i 

tot això, i li llevàvem es ferro i s'aixecava.” 

                       ... 

NDS. “[…] I ses criades també tenien es seus mundos, i feien sa 

carretada de mundos; i llavò es altres partien amb galera amb 

sos troncs de mules, aquí hi 'via troncs de mules. N'hi havia que 

tenien cavalls i n'hi havia que tenien troncs de mules. I jo era 

molt petit, quan jo tenia dos anys, quan varen llevar sa galera de 

ses mules i es tronc de mules i varen posar s'automòbil; i jo tenia 

dos anys. Però llavò, es temps de sa guerra, aquí hi va haver 

restriccions, més ben dit: tot d'una d'haver 'cabat sa guerra, hi va 

haver restriccions de benzines, quan va començar sa guerra 

europea i tot això. I varen tornar posar en marxa una galera amb 

una mula.” 

... 

“ - I de locomoció antiga, què hi havia per dins Palma? 

JMRS. Galeres! 

- De cavalls? 

JMRS. Sí, i per 'nar a fora hi posaven ses dues mules; sa galera i 

dues mules.  

MDA. Galeres; a sa placeta de la Reina hi 'via una parada de 

galeres, en “vez” de taxis.  

- Tapades? 

AEL. Sí! No, i era molt graciosa, i tenia unes finestretes que 

corrien, de fusta, unes persianetes. I dos assientos així... I 

cortines, vidres i persianes.  

- I per què eren estirades, per cavalls o per mules? 
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JMRS. Per muls o per cavalls. Per anar a fora solien tenir muls, i 

per dins Ciutat, solien anar amb cavalls. De vegades feien lo que 

else pegava.  

AEL. Llavonses hi 'via es brecs, que eren molt hermosos també.  

JMRS. Però això ja és molt posterior! Això ja es duit 

d'Inglaterra! Una espècie de victòria. I carrosses.  

MDA. I  ses berlines. Però és més categoria. 

JMRS. Però això ja és importació tot!  

AEL. És més “lujo”, però jo es brecs els he vists circular!”  

... 

IDS. “[…] I ta mare també me contava que, anant amb galera, 

se n'anaven d'aquí a Artà, amb sa galera. 

... 

RSJ. […] I es dia antes ja se preparava sa cosa, i ja... Noltros, 

que érem al·lotets, perquè noltros anàrem a fora amb sa galera 

fins l'any 32; llavò l'any 32 ja hi va haver trànsit i no... Partíem a 

les set des dematí cap a Artà.  

- Era una galera estirada per què? 

RSJ. Dues mules, dues mules trotones mallorquines. I solíem fer 

una aturada a Algaida. A Algaida mos ‘turàvem, desjunyien es 

bestiar, se n'anaven, menjava; i es senyors també se n'anaven a 

berenar; menjaven una bona truita amb patata... I mos 

baraiàvem, com és natural; llavò deien: ‘venga ‘mem al·lotets, 

tornau pujar’; venga tornàvem pujar; mos 'víem ponyit, mos 

'víem baraiat, un que plorava, s'altre que... eren set hores o vuit! 

Tornàvem partir. Llavò, quan érem a Villafranca, havíem de 

tornar davallar: ‘anau davant, anau darrere aquell arbre’. I 

tornaven abeurar es bestiar, i sorties i arribaves  devers les sis o 

les set des decapvespre. S'equipatge teníem... noltros teníem 

dues variedats d'això; s'equipatge el dúiem... com que era una 

galera molt capaç, an es pescante a davant n'hi cabien tres; i 

llavò, an es assientos de darrere, hi cabien tres assientos, però 

com que no ho omplíem tot, es assientos duien dues bosses a 

davant. An es pescante duia un fardo així, un espai així, que hi 
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caben es cofres i ses canastres; i duia tot un equipo per si plovia 

també: unes gomes que se posaven an es toldo fins ses oreies de 

s'animal; era com un tobogan això; i anàvem endavant. I si 'víem 

de fer es traslado d'Artà a sa Pobla, o a s'enrevés, vamos.” 

... 

PMS. “Sa galera sí, amb una galera anàvem; arribàvem a 

Bellver, davallàvem allà, jugàvem, perquè deien que era molt sa, 

i llavò mos tornaven embarcar damunt, a dedins i tornàvem 

venir aquí a s'hora de dinar. Això era sa nostra eixida cada 

vegada que... cada dia. 

- Qui estirava sa galera, que anava amb cavalls o mules? 

PMS. Cavalls, cavalls. No, jo no n'he conegudes, de mules; 

sempre cavalls. En tenc dues, de galeres, else tenc an es pati, 

else vàrem treure. Ara parlàvem de servici, i hi 'via ademés des 

cotxer, hi 'via es cuiner i es mosso de cuina, i dos criats.” 

... 

MO. “Hi havia galera i galereta; galera, galereta i carretó. Es 

carretó tenia dues rodes de fusta. Sa galera era una galera que 

darrere hi cabien tres persones assegudes, i tres enfrente, i tres 

an es pescante; i això ja suposava dues bísties. I sa galereta era 

un poc més petita: quatre darrere, dos, dos, i dos.  Sa galera duia 

un espigó, i per anar a Manacor, empleàvem més de cinc hores. I 

es dia abans, enviaven un parei de mules a Algaida, i en lloc de 

canviar es motor, canviaven es bestiar; i deixaven un parei de 

mules a Algaida, i 'gafaven dues mules fresques per pujar es 

Coll de sa Grava i totes ses costes que hi ha después fins a 

Villafranca. Això era es medi de locomoció.”  

... 

AVB. “Mun pare tenia una galera amb un cavall; per això 

aprofitàvem per anar es dia que mun pare havia d'anar a Palma. 

Però si jo 'via de davallar tot sol, per una cosa o per s'altra, 

inclús amb mun pare, davallàvem amb so tramvia de mules. Des 

del Terreno.”  
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L’ús de galera particular era allò que públicament i dia rere dia diferenciava els 

senyors de les altres classes socials. I la possessió d’aquest mitjà era una fita per a la 

burgesia emergent que volia ascendir. Les galeres podien esser tirades tant per cavalls 

com per mules. Generalment, tenia més prestigi l’ús de mules, però trobam casos en què 

s’usen els cavalls. Les galeres, com ens conten els entrevistats, eren cuidades pels 

cotxers.  

 

Existien diferents tipus de galeres segons el seu tamany, d’aquí el corrent ús de 

galereta, com a diminutiu de galera. D’altra banda, veiem com, l’ús de la galera, en 

contraposició a l’ús de l’automòbil -quan el facin servir-, marcarà una relació entre allò 

tradicional i la modernitat. Hi ha també retorns a l’ús de la galera en moments 

d’escassetat de recursos (la benzina, per exemple). 

 

* Victòria [vik»tçRi] 

 Segons el DIEC, és un “carruatge de quatre rodes, amb dos seients i capota.”. 

Consultam el DCVB, en què trobam la següent definició: “cotxe descobert, de dos 

seients, la meitat del qual pot cobrir-se amb una capota. “Llogar una victòria de quatre 

places costava dues pessetes l’hora” pla Rus, 46. Etim: Pres de Victoria, nom de la reina 

d’Anglaterra que va esser la primera a anar en aqueixa classe de carruatges.” Finalment, 

acudim al DECat: “Victòria. Cotxe descobert, que prengué nom de la reina Victòria 

d’Anglaterra (1819-1901), a qui plaïa aqueix carruatge.” 

 

AEL. “Llavonses hi 'via es brecs, que eren molt hermosos 

també. 

JMRS. Però això ja és molt posterior! Això ja es duit 

d'Inglaterra! Una espècie de victòria. I carrosses.” 

 

Aquests entrevistats coneixen el nom d’una altra tipologia de carruatge, en 

aquest cas, importat d’Anglaterra, país model per emular i amb el qual es relacionen. 

Aquest fet continua emfasitzant la coneixença, per part dels senyors, de variats tipus de 

carruatges, ja que només ells els han emprat, i no les altres classes socials, a part de la 

burgesia ascendent. 
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 3.2.2 Els  animals de transport 

 

* Cavall [k´»va¥] 

Consultam, en primer lloc, el DIEC: “mamífer solípede (Equus caballus), que es 

distingeix dels animals afins (ase, zebra) per tenir el bescoll i la cua poblats de pèls 

llargs i abundants, el coll més arquejat i el cap i les orelles relativament més petites, 

domèstic, emprat com a animal de sella, de tir i de treball.” El DCVB, a part de la 

descripció de l’animal, n’esmenta un detall important que aquí s’escau incloure: 

“quadrúpede paquiderm solípede. Se distingeix dels animals afins per tenir el coll més 

arquejat, les orelles més curtes i el coll i la coa poblats de pèls llargs i abundants; és 

animal domèstic que s’empra com animal de sella, de tir i de càrrega.” 

 

Finalment, acudim al DECat per conèixer-ne l’origen: “del llatí CABALLUS 

‘rossí’, que de vegades designa un cavall gastat o de feina, altres vegades un cavall 

castrat, però que ja en llatí vulgar va començar d’aplicar-se ocasionalment, més tard, al 

cavall en general. 1a. documentació: 1030, etc.” 

 

NDS. “D'anar... he fet moltes hores jo, i he 'nat de s'Extremera a 

Sineu; he 'nat amb bicicleta, he 'nat a cavall, hi he 'nat amb una 

somereta que teníem, que per cert corria a darrere sa galereta: no 

la deixava per res; tec-a-tec, tec-a-tec.” 

... 

NDS. “Així com montar a cavall sempre mos ha agradat molt, 

perquè, d'al·lots, ja vàrem començar a tenir-ne.” 

... 

“ - Han tengut cavalls a ses possessions? 

JMRS. Cavalls? Per fer feina?  No, mules! No, per montar i tot 

això, no. Ton pare, sí; ton pare era molt aficionat [adreçant-se a 

Aina]. Jo, no; jo trob que un cavall és poc; han d'esser de deu 

cavalls per amunt.” 

 

El cavall és un animal molt important per a aquesta classe social. Ja aprenien a 

muntar-los des de ben petits -sobretot els homes. La possessió de cavalls marcava la 
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seva classe social. D’altra banda, també podien dur a remolc els carruatges dels senyors. 

Per això, tot i que aquest és un mot que forma part del nostre vocabulari general, el fet 

de tenir-ne és un tret més exclusiu dels senyors, que s’ho podien permetre. 

 

* Mula [»mul´] 

Al DIEC només s’especifica que és la “femella del mul”. Al DCVB, en canvi, hi 

trobam una explicació una mica més extensa: “femella híbrida de cavall i somera (mula 

somerina) o d’ase i egua (mula equina); cast. mula. “Mula falua”, doc. a. 1003 (BABL 

VI, 351). “Prenguessen dels grechs cavall o mul o mula”, Muntaner Crònica, c. 210”. 

 

Consultam, per acabar, el DECat (s.v. mul): “del llaí MULUS id. 1a. 

documentació: orígens. “Aut un mul aut in caval”, doc. barceloní de 1030 (MiretS, 

RevBiblgCat. IV,8), i en bastants docs. del període inicial. Fins avui ha restat aquest mot 

en ús viu i vigorós a les Illes, i ho restà a Muntanya de Principat fins c. al s. XVIII [...]. 

Mula, [1003, Muntaner; cites de 1466-1619 DAg. ], no sols ha sobreviscut a mul en 

plena força pertot, sinó que, en molts llocs, s’ha emprat, a diferència d’aquest, en 

bastantes accepcions figurades i translatícies, inspirades en atributs visibles de la 

bèstia.” 

 

JMRS. “Cavalls? Per fer feina?  No, mules! No, per montar i tot 

això, no. Ton pare, sí; ton pare era molt aficionat  [adreçant-se a 

Aina]. Jo, no; jo trob que un cavall és poc; han d'esser de deu 

cavalls per amunt.” 

... 

“ - Era una galera estirada per què? 

RSJ. Dues mules, dues mules trotones mallorquines.” 

... 

“ - Qui estirava sa galera, què anava amb cavalls o mules? 

PMS. Cavalls, cavalls. No, jo no n'he conegudes, de mules; 

sempre cavalls.” 

... 

VRA. “Intentaven viure com es senyors de sa noblesa. No 

menjaven per comprar-se un carruatge tirat per mules; i d'això 
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va passar a denominar tot el qui no essent d'una classe social vol 

aparentar ser-ho.” 

... 

“ - Mules, un tramvia i an es final una jardinera amb dos bancs? 

CTD. Exacte. Però es tramvia l'estiraven ses mules.  

MTD. O amb quatre o amb sis, segons posaven ses mules.  

CTD. Ses mules estiraven es tramvia, o vaia, s'aparato aquell; no 

sé què era. I darrere hi posaven sa daixona aquella, sa jardinera, 

o s'arrastre, i era per s'estiu; anaven més frescs.”  

... 

MO. “Es particulars, es senyors no tenien cavalls, per montar. 

An es cavall el montaven, però per estirar an es cotxo, no! I es 

cotxos eren de mules; eren dues mules.” 

... 

AVB. “Tramvies de mules. Hi 'via tramvies d'estiu i tramvia de 

mula. Ses tramvies de mula tenien sa cotxera a Portopí i 

arribaven a sa Glorieta, però de tant en tant n'hi 'via un que 

anava a sa plaça de'n Coll; i hi 'via una mula que partia a la una 

de Portopí. Aquesta mula, ja ho diré, la canviaven. Aquesta 

mula a la una davallava, i a les dues, tornava cap a Portopí, per 

damunt es rails; tac-a-tac, tac-a-tac, tac-a-tac.”  

 

A part d’alguna excepció, sembla ser que, generalment, les mules duien a remolc 

les galeres dels senyors. Per això, són animals molt valorats i formen part de la seva 

quotidianitat.  

 

* Mulat [mu»lat] 

El DIEC defineix mulat com un “mul jove”. El mateix trobam al DCVB, a més 

d’alguns exemples: “mul o mula jove; cast. muleto. “Tot mulat o rossí... deu pagar” 

Leida Puigc. 1288, pàg 507. “De tot bou, vacha, vadell qui isque o entra, un diner; item 

de tot mulat qui isque o entra, III diners”, doc. a. 1399 (Priv. Ordin. Valls Pir. 348). 

“Dos mulats de hun any”, doc. a. 1443 (BSCC, VII, 244). “L’egua parirà el mulat” 

Salvador FB 24.”  
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Acudim al DECat per conèixer-ne l’etimologia: (s. v. mul) “‘mul jove’ [1288], 

format amb el sufix llatí -ATTUS, diminutiu de noms d’animals: “Tot mulat o rossí qui 

no haja portat bast, 4 drs.”, Puigcerdà, 1888 (RLR IV, 507); mulat, diferent del 

SOBRAN, Montsó, 1289 (BABL VI, 62), fins avui segueix ben viu fins a l’extrem Nord 

(moelát Formiguera de Capcir, 1960), particularment a Mallorca (muláts, Calvià, 1964); 

«mallorquí mulát=cast. muleto», JMBover (Not. Isl. Mall., 1834); el castellà muleto és 

el mateix mot, orirginari allà d’Andalusia, on és mossarabisme (<muläto) [...].” 

 

NDS. “[…] Però un nadís ho diràs d'un aset, o un mulat, però 

diven... Nadís tant se pot dir de mula, com de cavall, com d'ase, 

però de bísties grosses, se sol dir. Perquè, de ses vaques, és més 

un vedell, vedellet. 

- I mulat? 

NDS. Mulat és per una mula, un fii d'una ego o d'una somera. 

D'una ego i un ase, o d'una somera i un cavall, que són es 

mulats; però són nadissos, que és quan són petits.” 

 

La utilització d’aquesta paraula per part d’un dels entrevistats ens demostra el 

coneixement que es té d’alguns animals i del seu nom específic que, en aquest cas, és 

poc conegut. 

 

* Somera [so»meR´] 

Segons el DIEC, una somera és la “femella de l’ase”. El DCVB, com és 

habitual, inclou també exemples de l’ús d’aquest mot a la documentació escrita: 

“Femella de l’ase; “Una quiega e una somera”, doc. s. XII(Pujol Docs. 15). “De cavall e 

d e somera pot hom entendre... que’s pot concebre mul”. Llull Cont. 171, 14.” 

 

El DECat ens en dóna més informació (s.v. somada): “la propensió a 

especialitzar-lo en el femení es marca des d’antic, per la major freqüència, i quasi 

sempre apareix designant la femella asinina. Ja somera en un doc. de 964 del Cart. De 

St. Cugat (I, p. 63, veg. Veg. TRIBE); «bous, cum illorum aper et someres duas et pulí 

un... a. 1066» (Cart. De St. Cugat II, p. 317).” 
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NDS. “An es senyors mallorquins, mos 'gradava agafar un 

gaiato i partir a fer una volta. Allà sempre se posaven o damunt 

una somera o damunt una marxa, que diven allà, aquestes selles 

que duien ses senyores. Pareix com unes butaques per seure de 

costat.” 

... 

RSJ. “Ah, sa somera, també la teníem. 

- A Palma? 

RSJ. No, a Artà. La vàrem comprar aquí; la teníem aquí baix; 

llavò la mos ne duguérem, i allà era... No tenc cap retrato; 

llàstima... Teníem una galereta, encara la té es meu germà, una 

galereta de quatre rodes; una galereta així petitona, amb unes 

rodetes així... I sa somereta, i mira; i voltes i voltes, i saps què 

en fèiem de coses!” 

... 

MTD. “Noltros un dia mos férem sa broma: mos posaren una 

somera dins es quarto, un parei de gallines, i ànneres; i quan 

mos n'anàrem a colgar, trobàrem tots aquests bitxos dins es 

quarto. Sa somera va haver de sortir pes portal, perquè no podia 

sortir d'altra manera, però, ses gallines, else amollàrem per sa 

finestra.” 

 

Les someres, igual que les mules, també són importants per traginar els senyors 

en les galeres. L’ús freqüent d’aquesta paraula i el fet de tenir aquest animal demostren 

la connexió que els senyors tenien amb el camp, a diferència de les altres classes 

socials. 

 

 3.2.3   Els moderns vehicles de locomoció 

 

* Automòbil  [´u9to»moBi…] 

Segons el DIEC, l’adjectiu automòbil fa referència a allò “que és capaç de 

produir la seva pròpia força motriu per a desplaçar-se”. Però com a substantiu es 
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refereix al “vehicle terrestre autopropulsat, generalment de quatre rodes, dues de les 

quals, o totes quatre, són directores a voluntat del conductor, que és capaç de transportar 

nou persones.” El DCVB identifica aquest mot com un neologisme que, com a adjectiu, 

assenyala allò “que du en si mateix el mecanisme productor del propi moviment” i, com 

a substantiu, fa referència al “vehicle que du el seu mecanisme motor i que va pels 

camins ordinaris, sense via especial.” 

 

El DECat ens ofereix la informació etimològica: (s. v. auto-) “‘que es mou per si 

mateix’, especialitzat tot seguit en el sentit, substantiu, ‘cotxe de tracció automàtica, per 

motor d’explosió’ [en francès s’usava amb aquest sentit des de 1876, i substantivament 

des dels darrers anys del segle, en català des d’abans de 1909; dades i orientacions sobre 

la forma de creació d’aquest gran mot internacional del s. XIX, en L. Spitzer, MNL LVI, 

403-4]: es modelà segurament segons locomòbil que s’havia usat en el s. XIX [en 

francès, des de 1808, primer només com a adjectiu] com una variant de locomotora; 

s’usà exclusivament en forma plena fins prop de 1920, i des de llavors s’abreujà com a 

auto, que en pocs anys se li va superposar fins a tornar-lo quasi un mot antiquat com, 

pràcticament, ho és avui.” 

 

NDS. “I jo era molt petit, quan jo tenia dos anys, quan varen 

llevar sa galera de ses mules i es tronc de mules i varen posar 

s'automòbil, i jo tenia dos anys. Però llavò, es temps de sa 

guerra, aquí hi va haver restriccions. Més ben dit: tot d'una 

d'haver acabat sa guerra, hi va haver restriccions de benzines. 

Quan va començar sa guerra europea i tot això, i varen tornar 

posar en marxa una galera amb una mula.” 

... 

RSJ. “I quan hi 'via corrida de toros, també es toreros feien 

colcada. De vegades ho feien amb cotxos destapats, amb autos; i 

feien aquestes colcades; solien passar pes Born.” 

... 

RSJ. “Jo he vist serpentines de cotxo o de galera a galera, i 

d'automòbil a automòbil, però que podien haver llevat es motor 
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de darrere i 'guessin bastat ses cintes per rossegar-lo; tanta, tanta 

serpentina hi havia.” 

... 

PMS. “Com si fóssim a sa Península, que van i corren, aquí una 

illa mos passava, perquè no hi 'via cotxos, automòbils no 

existien; i 'víem d'anar amb sos cavalls i galeres.” 

... 

MO. “Jugàvem a futbol an es carrer; llavò no hi 'via automòbils. 

Jugàvem a futbol allà an es carrer; an es costat, hi 'via un vall, 

perquè jo encara he vist ses murades!” 

... 

MDTM. “[…] I tenia un parei d'hores aquesta nina; i diven que 

era una preciosidat de nina. I diu que es xófer que teníem va fer 

un baület petit i amb s'automòbil se la'n dugueren an es 

cementeri.” 

... 

AVB. “No, cotxos, no; es automòbils són después, ja es autos; 

no me'n record s'any. Però damunt devers l'any 22, 24, 

començaren a venir cotxos. De lloguer, no n'hi havia encara; 

llavò passaren més envant, ja més envant se va fer es lloguer des 

cotxos.” 

 

Els entrevistats empren indistintament la paraula auto i automòbil amb la 

mateixa accepció. També usen la paraula cotxe, tot i que és més utilitzada en el sentit de 

carruatge. Podríem pensar que l’ús de la paraula cotxe per designar l’automòbil fou 

obra d’altres classes socials, perquè els senyors ja en tenien, de cotxe, abans de 

l’arribada de l’automòbil. Cal comentar que els senyors foren els introductors d’aquest 

nou mitjà de transport, símbol de modernitat i de riquesa. Amb aquest, s’introduïren les 

figures del xofer i del mecànic.   

És curiós observar que alguns dels entrevistats se’n recorden de les primeres 

matrícules de cotxe: 

 

JMRS. “Ses primeres matrícules de cotxo eren BA: Balears. I 

después posaren PM, però jo encara n'he conegut de BA. 
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AEL. Perquè hi 'via Barcelona també. 

JMRS. No! Que varen dir Palma de Mallorca; coses d'aquestes 

rares! Perquè ha d'esser com sa capital de sa província. Jo vaig 

dir: ‘això és una idiotès’, perquè a Navarra no varen posar 

Pamplona! Sant Sebastià, sí, però Bilbao va posar Vizcaya; du 

VI. N'hi ha bastantes a Espanya que ho duen, però aquí les han 

posat PM; idò ja tenim PM. Jo n'he vists de cotxos BA.” 

 

* Cotxe (Loryc/cotxe de morts) [»kotSo] 

 
Loryc. Font: GEM 

 

Segons el DIEC, el cotxe és un “vehicle per al transport de persones. “un cotxe 

de cavalls”. “Un cotxe tapat, destapat”. Automòbil.” El DCVB ens en dóna una 

explicació més extensa: “(s.v. cotxe i sa variant cotxo) Vehicle relativament gran, de 

quatre rodes, destinat al transport de persones. “No gosen ni presumesquen anar ab 

cotxes ni ab carros”, doc. a. 1628 (Boll. Lul. III, 32). “Un cotxo de fusta de jugar les 

criatures”, doc. de Vic, a. 1674 (aguiló Dicc.). 2. Bagó; cadascun dels vehicles que 

formen un tren de vapor o elèctric “viatgem en cotxe de primera” “M’agrada viatjar en 

cotxe-restaurant”. 3. vehicle automòbil. “tinc un cotxe de cinc places”.” 

 

Consultam el DECat i ens aclareix l’origen de la variant cotxo: “no gaire més 

tard (1559) apareix la variant vulgar cotxo, deguda a un fet de fonètica popular normal 

en els parlars orientals i que encara sentíem a Barcelona en les primeres dècades del 

segle i s’usaven tots dos indistintament.   
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De cotxe o sa variant cotxo, deriva la paraula cotxer i cotxera d'ús ben actual; per 

tant sembla que la paraula cotxer, entesa com a persona qui té per ofici menar un cotxe, 

és del tot correcta.” 

  

JDB. “[...] I antes de murir-se, se va aixecar i se va tombar a un 

sofà, i se va morir; i después volia que el duguessen amb un 

cotxo de cavalls i era una “juerga”, perquè es cementeri estava 

tot això... En fin... i aquest.” 

... 

NDS. “[...] Perquè antes, com hi havia galeres o hi havia 

carruatges, hi 'via tots es tipos de cotxos de cavalls i de mules i 

tot això; i deien es cotxer.” 

... 

JMRS. “[...] Jo hi he estat, an es reglament antic; crec que això 

dou venir des temps de n'Alfonso XII, que també se va trobar i 

va cedir el seu cotxo pel Santíssim; crec que dou venir d'aquí.” 

... 

FSMC. “Es cotxo des morts clàssic que jo he conegut era tirat 

per cavalls, amb un toldo així; i duia quatre cavalls amb un 

plumero, un penatxo i cotxers.” 

... 

RSJ. “[...] I un dia mos n’havíem d'anar a Artà; mos n'anam a 

Artà i va quedar espantat quan va veure aquests vagons tan nous 

i tot això. I vàrem entrar a dins un cotxo d'aquests departaments 

de primera, que tenien un passet i tenia tres departaments.” 

... 

PMS. “Aquí tenim un cotxo que sempre l'empleaven pes morts; i 

li dèiem es cotxo des morts, perquè era es que mos trasladava es 

mort, perquè noltros tenim s'enterrament a Villafranca.” 

... 

NMC. “Ha de pensar que jo encara quant era nin encara anàvem 

amb cotxo de cavalls; mos n'anàvem d'aquí a Can Bosc, que són 

cinquanta-tres o cinquanta-cinc quilòmetros d'aquí; d'aquí a ses 

cases de Can Bosc, i anàvem amb cotxo de cavalls.” 
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... 

CTD. “Hi 'via aquesta que no era cega, que quan mos n'anàvem 

afora, se n'anava amb so cotxo de cavalls, se quedava dins es 

cotxo fins que venia mun pare; volia que mun pare la davallàs 

des cotxo! I esperava dins es cotxo, desenguinxaven es cavalls, i 

ella esperava que mun pare arribàs!” 

... 

JGTT. “Perquè s'altre senyor avi meu tenia un cotxo; això devia 

ser no sé quin any, però molts pocs cotxos hi havia aquí.” 

... 

JGT. “Noltros anàvem sempre amb sos cotxos, amb galera. Sí, 

supòs que es criats anaven amb carros.” 

... 

MDTM. “[...] I diu que pertot veien cotxos de morts, aquests 

cotxos de cavalls; antigament hi 'via aquests cotxos de cavalls; i 

pertot, pertot veies que se n'anaven an es cementeri. Hi duien 

morts; se va morir molta gent. I per què ho deia jo ara...?” 

... 

AVB. “Avui en dia fa molt mal anar amb es cotxo. Noltros, quan 

mos n'hi anàvem, eh Antònia? Amb sa galereta, amb sos cavalls; 

ara arribam, ara no arribam, i es al·lots venien a cavall! Son 

pare, i s'onclo Pep, i s'onclo Rafel.” 

 

Quan els entrevistats usen el terme cotxo ho fan com a sinònim de carruatge, no 

en el sentit més modern d’automòbil. De fet, com hem vist abans, existia una persona, el 

cotxer, dedicat a conduir-los. Notam com alguns dels informadors ja empren la paraula 

cotxo com a automòbil. Algun també es refereix als cotxos com a vagons dels trens.  

                                                                                                                                                                                                                                                        

3.3   La gastronomia 

 

Segons el DCVB, la gastronomia és ‘l’art de menjar bé i regaladament’. Aquesta 

definició coincideix amb allò que caracteritza l’alimentació dia a dia dels senyors. 

Aquests coneixen un gran nombre de plats i gaudeixen d’una gran partida de receptes 
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tradicionals mallorquines que altres classes socials desconeixen o que només tasten en 

ocasions especials.  

 

Sobre la gastronomia dels senyors, tenim quatre referents bibliogràfics dels quals 

haurem de parlar. Un d’aquests és La cuina mallorquina de l’Arxiduc Lluís Salvador,  

de Sebastià Trias Mercant. Un altre és la Cuina mallorquina de Pere d’Alcàntara Penya. 

També cal esmentar el Receptari de cuina del segle XVIII de Jaume Martí i Oliver. 

Endemés, a Die Balearen de l’Arxiduc, trobarem nombroses al·lusions a la gastronomia 

tradicional mallorquina, la dels senyors, en tota la seva riquesa, perquè la matèria 

primera procedia de les seves pròpies terres. 

 

L’alimentació dels senyors ocupa un lloc molt rellevant dins la construcció de la 

seva identitat com a classe. Tot i que menjaven els mateixos productes i plats que les 

altres classes socials -encara que alguns menjars, com veurem, són rebutjats pels nobles, 

en consumien d’altres considerats de més luxe, tant pels productes utilitzats, com 

perquè només els sabien elaborar els seus cuiners. Tots els senyors menjaven els 

mateixos plats, tot i que sovint existeixin diferents noms per a una única recepta. Una de 

les característiques que notam al primer cop d’ull, és una manca de peix en la seva dieta, 

bé perquè no en mengen gaire, bé perquè pràcticament no ens en parlen.  

 

Tant la cuina conventual com la dels senyors constitueixen les cuines més 

refinades, amb més varietat d’ingredients, de l’illa. Pel que fa al lèxic gastronòmic, són 

molt importants les plaguetes dels senyors i dels convents del segle XVIII. Això es deu 

al fet que tenen possessions d’on obtenen els productes per a elaborar els seus plats, la 

qual cosa els condiciona. També és rellevant la importància que té dins la seva dieta la 

gastronomia francesa, que era considerada més refinada. Això es veu en els farcits i en 

les salses. De fet, com ja hem esmentat abans, moltes vegades, enviaven el cuiner de la 

casa a França, perquè n’aprengués la cuina  típica: 

JGTT. “Això, ell se va morir l'any 50. L'any 48, una cosa així se 

va morir ell, i fins es dia que va morir. Jo, es cuiner, crec que no 

cobrava. I era un cuiner molt bo; jo encara tenc ses receptes 

seves. Ara, en aquell temps, en aquell temps, no: an es sigle XIX 

enviaven es cuiners a París, a França, a aprende cuina. I aquest, 

aquest, no; aquest en 'via après des vei; en 'via après de s'altre. I 
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ell, el cercaven, el cercaven perquè era un cuiner molt bo: i ell 

deia: ‘no, mentres es senyor sigui viu, no me moc d'aquí’. I jo 

me pareix que no cobrava; no ho crec, que cobràs. I estava allà; i 

cada dia un bon dinar i un bon sopar.” 

... 

JGT. “A París, se'n 'via duit dos criats i dues criades. Un criat 

era es cuiner, en Toni Maimó, i perquè el fessin bon cuiner, 

pagava xixanta francs cada mes anant a escola de cuina; això en 

Maimó.” 

 

A casa dels senyors, eren molts a taula, tant per dinar com per sopar, i aquests 

àpats constituïen un vertader ritual de classe, on tres generacions -com a mínim- de la 

mateixa família compartien aquest plaer i transmetien el caliu de l’estirp. En cada 

menjada, consumien un bon nombre de plats diferents, segons la casa.  

 

MO. “O també a vegades, en lloc de sopa de brou, era arròs 

blanc o era paella; això també ho contaven com a sopa. I llavò 

venia primer plat, segon plat, fruita i es dies de festa, postre. I se 

servia es primer plat; generalment era lo que avui deim 

“régimen”: bollit.” 

 

Els àpats són cada dia una festa, ‘solemnitat o cerimònies amb què es celebra la 

memòria o escaiença d’un esdeveniment i es dóna esplai a la gent’
153

. 

 

“Si cada dia fos festa 

I Nadal de mes en mes 

I Pasqua cada setmana 

I sa Corema mai vengués” 

(cançó popular mallorquina) 

 

A més, segons la família, menjaven més o menys copiosament. Sabem també, 

per les entrevistes a JGT, que a Can Torrella tenien una cuina més afrancesada i fina, 

                                                           

153 DIEC. 
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més luxosa que, per exemple, a Ca la Torre, on tenien una cuina més tradicional 

mallorquina. Cal fer l’incís que no tenen cap plat que es digui “a la mallorquina”, cosa 

que ens fa pensar que el nom deu ser modern, encara que la recepta pugui ser molt 

antiga i les seves receptes siguin tradicionals mallorquines. Els entrevistats que més ens 

parlen de menjar són Francisca de Sales Morell i Cotoner, els Torrelles i els Dameto. 

 

Cal destacar que trobam una preferència pels animals i productes autòctons. 

Prefereixen l’endiot negre i també els tacons. També en tenien per altres animals de 

ploma, com queda clar en veu d’un entrevistat: 

 

JMRS. “Gallines, ànneres, galls, faraones, endiots, pagos, que és 

es pavo real. I s'endiot que hi 'via era es negre. Lo que  també 

n'hi 'via de “rojos”. 

AEL. Sí, però vamos n'hi 'via menos. Tacosos else deien també. 

Que està molt ben tret es nom d'endiot, perquè això és indiot, 

que venen de la Índia, perquè es francesos else diuen jesuïtes. 

- Dindon els dic jo. 

JMRS. Dindon o jesuïta; se poren dir perfectament jesuita. I és 

que es jesuïtes else varen dur de la Índia.” 

... 

AEL. “Negre; a mi és que m'agradava era es negre. Es mallorquí 

era es negre, amb ses cames molt petitones i sa panxa que else 

tocava en terra quasi quasi. 

MDA. I era es més gustós. 

AEL. Era es més gustós, molt més bo. 

- Però no era massa greixós? 

AEL. Sí, a posta hi 'via molt de saïm. 

JMRS. Per això era bona sa sobrassada! (riu) 

AEL. A posta eren bones ses ensaïmades d'un temps. 

JMRS. Sí, ses ensaïmades d'avui en dia; és que avui en dia un 

forner m'ho deia: estan locos per cercar saïm, perquè es saïm 

industrial per ses ensaïmades no s'aguanta.” 
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Prefereixen el porc negre, fet que demostra que els seus gusts en el menjar també 

són tradicionals. Fins i tot engreixen els animals en la forma tradicional . S’estimen més 

el porc negre perquè, com que té més saïm, diuen que fa les sobrassades i les 

ensaïmades més bones. 

 

FVM. “Ah, bé, idò has fet bé de posar es porcs negres, eh! Així 

t’anirà bé amb sos porcs negres, ara! 

AVB. Tots ho són. 

FVM. Jo també m'agradava més. 

AVB. Són més bons. 

- Es negres? 

AVB. Es mallorquins, però!... Sa sobrassada de porc mallorquí 

és molt més bona que no si té mescles. 

- Sa meva és molt bona! 

AVB. I noltros sempre... una temporada... I else fas de porc 

mesclat?  No, idò noltros... 

- Sí, perquè trobam que és es millor. 

AVB. Si provau de sa mallorquina, és molt millor que no sa 

mesclada. 

- Es menjar que mengen fa sa sobrassada bona. 

FVM. Sí, allà jo me'n record des vespre que li donaven gra i 

figues. 

AVB. Ara, aquell nostro, es que hem de matar noltros else 

tanquen dins es sementer aquell de s'hort de figueres; noche y 

día, el fan estar allà sempre” 

 

 A més a més, com veurem, prefereixen les carxofes blaves: 

 

AVB. “Aquestes blaves, però no aquestes de menjar; unes altres. 

Jo m'agraden més ses fosques que ses verdes.  

AMV. Són més fines. 

AVB. Van més cares; s'altre dia varen dir que anaven a cent i 

pico de pessetes.” 
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En canvi, notam un rebuig de la carn del colom, que consideren de menor 

qualitat perquè el troben “brut” i “llamicós”. Sabem, però, que la carn de colom és molt 

apreciada per gairebé tota la resta de la societat. De la mateixa manera tampoc no 

valoren la carn de conill, perquè troben que és massa vulgar. 

 

“ - Coloms? 

CTD. No, coloms no crec que n'hi hagués. 

MTD. No, no 'naven de coloms per mor de s'aigo, que llavonses 

van per ses teulades, i s'aigo torna dolenta. No, no en vèiem 

noltros allà, de coloms; potser que en tenguessen de tancats 

però... 

- A Ca la Torre tampoc no n'hi havia de coloms? 

MTD. No, no.” 

... 

“ - I parlant de menjar, què passava amb so colom, no en 

menjaven? 

JGT. De colom, mai, de cap manera! 

- Per què? 

JGT. Perquè és com a... no sé; deien que era com a llamicós. 

Saps que era... he conegut senyors que no 'vien menjat mai 

tomàtigues perquè tenien pinyols. No te pensis que no hi hagui 

colque cosa rara, eh!” 

 

En aquest darrer fragment també veiem com l’entrevistat explica com alguns 

senyors no menjaven tomàtigues perquè tenien pinyols. Sembla que molts rebutjaven 

menjar les parts dels aliments més dures o que havien d’esplugar-se. Ho veurem quan 

parlem de l’arròs sec, menja ben característica dels senyors, que no té tallades i pot 

menjar-se ulls clucs. 

 

L’àpat que sembla tenir menys importància és el berenar, ja que no es reunien: 

cadascun anava a la seva i menjava un poc el que volia. De totes maneres, trobam sovint 

al·lusions a berenars de xocolata amb quemullar, que sí que pensam que representen un 

ritual de classe, per la seva freqüència.  
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Cada casa tenia els seus plats específics. Igualment, cada casa tenia receptes de 

panada diferents. Sabem també que, per l’octava de Nadal, menjaven un plat distint 

cada dia. Per exemple, dia 31 tocava un «capó a lo Rei en Jaume». A part, moltes 

d’aquestes cases tenien un menú per a cada dia de la setmana i l’anaven repetint. Per 

exemple, AVB ens diu que els divendres tocaven llegums i ous. Cal dir, finalment, que 

hi havia molts més dies d’abstinència que no pas avui dia. 

 

En aquest apartat, hem ordenat els plats i aliments en cinc grups: el quemullar, 

els plats dolços, els plats salats, les conserves i els vins. 

 

 3.3.1 El quemullar 

 

El quemullar que acompanya la xocolata o, per a Nadal, la llet d’ametlla, és tot 

un símbol de l’alimentació dels senyors. Encara que les altres classes socials també el 

coneguessin, la importància del quemullar en la vida dels senyors rau en la freqüència 

en què en consumien. És la representació de la celebració gairebé quotidiana que és la 

vida dels senyors. 

 

Segons el DIEC, el quemullar és la  “pasta per a sucar en xocolata, llet o gelat.” 

El DCVB ho defineix com una “coca o altres pastes destinades a sucar-se en xocolata o 

cafè amb llet (Mallorca). “Qui és que s’afluxa|d’un bon quemuyar|quant el xocolate|pren 

per berenar?”, Penya Poes. 172.” 

 

El DECat ens ofereix infomació etimològica: (s. v. Què. Compostos) “Els 

compostos amb l’infinitiu tipus quefer, queviures, quemenjar, etc, s’havien format, com 

hem dit ja supra, amb què en les contruccions com haver (tenir) què fer, ben comunes 

en la llengua antiga, amb la pèrdua de la tonicitat de què. En el ThPu. (1575)154 apareix 

lo que-filar com a subtantiu (p.311), exemple primerenc d’aquests compostos. Alcover 

Moll recull a Mallorca quemullar ‘coca o altres pastes destinades a sucar-ne en xocolata 

o cafè amb llet’”. 

 

                                                           

154 Ref. Pou, Onofre, Thesaurus puerilis, València, 1575. 
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Com veiem, tots els diccionaris consultats recullen el sentit de quemullar  com a 

‘conjunt de pastes per a ser sucades’, però a través de les entrevistes veurem com els 

senyors amplien els usos de la paraula, a més de mantenir l’ús recollit pels diccionaris. 

D’altra banda, aquesta paraula ha deixat d’emprar-se, no sabem si perquè realment ha 

desaparegut del vocabulari general, o bé perquè es tracta d’una paraula emprada 

típicament pels senyors. 

 

Els senyors, com dèiem, empren la paraula en el sentit normatiu amb tota 

naturalitat: 

 

NDS. “I ara que dius, prenguent es xocolate també. Una altra 

cosa que també solien fer era, si te quedava un poc de xocolate, i 

havies muiat bescuit amb so quemuiar, a vegades, no és que fos 

una cosa que estàs molt ben feta ni recomenable, però a ses 

miques de xocolate que quedava li deien sopes de lloro, an es 

al·lots... Sopes de lloro, no sé per què; ‘voldreu un poc de sopes 

de lloro?’, i eren ses miques que quedaven de s'ensaïmada d'ahir 

mesclades amb so xocolate; i llavò ho prenies amb una cuereta, 

que era incorrecte també! Una altra cosa curiosa d'aquestes 

custums que dèiem s'altre dia de si deixar una cuera o tot això, 

sempre que hi 'via quemuiar te posaven una cuera devora es 

quemuiar. Però estava mal vist que cuerotetjasses per dins es 

xocolate; només pories muiar amb sa mà i beure-te es xocolate, i 

llavò fins que, clar!... com que pories fer així, quedava sa xicra 

ben... n'hi quedava poc de xocolate!, (riu) perquè com que 

estava subjecta i amb un bocí d'ensaïmada o [...]. 

... 

PDA “En aquell temps se menjava es dematí per berenar a base 

de cafè amb llet o lo que volguessin amb quemuiar que deien:  

ensaïmades o panets llonguets o lo que volguessin…  

... 

CTD. Es cuiner, quan li comenaves es quemuiar, feia uns 

quartos molt bons; feia per berenar allò.  
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MTD. O feia coques, feia una coca de pasta de quarto, amb ses 

teiades així de gruixades. I sempre berenàvem de xocolate amb 

quemuiar; però si no hi 'via coca d'aquesta, pa frit.”  

 

És curiós observar un ús diferent de la paraula: el quemullar a vegades es 

refereix a un acte, un àpat, com pugui ser el dinar o el sopar.  

 

NDS. “[…] I un dia, quan se casava una fia, que llavò en aquell 

temps, en lloc d'ara que fan dinars, llavò feien quemuiars. I feien 

berenar, moltes castes de pasta, de raïssones, i coques i 

ensaïmada i mantegades i quartos embetumats, que solia ser 

molt tradicional.” 

... 

MO. “Es berenar era lo que deien es quemuiar. ¿Sap què és es 

quemuiar? Sí, però que no, no. Es quemuiar, pròpiament dit, és 

s'ensiamada petita. 

 

 L’Arxiduc, a Die Balearen
155

 ens parla del quemullar típic, que és el que 

coneixen els nostres entrevistats. 

 

“Para desayunar se recurre generalmente a una tacita (xícara) 

de chocolate (xocolata) por lo común diluido en agua y, a 

veces, en exquisita leche de cabra, donde se mojan  

ensaïmades, coques, coixins, bescuit o medritxos, cuando no 

sencillamente pequeñas rebanadas de pan tostado”.  

 

Així, basant-nos en les entrevistes, tractarem els aliments que formen part del 

quemullar: coca, coixí, ensaimada, essa, gató, raïssona, tortada, xocolata i xuclador. 

 

Cal dir que a vegades, en lloc de dir quemullar els entrevistats ens diuen pastes, 

que és una paraula d’ús més modern, segons el meu parer: 

                                                           

155 Arxiduc Lluís Salvador. Las Baleares, por la palabra y el grabado. Palma: Ed. Caja de Baleares “SA 
NOSTRA”, 1985. vol. IV, p. 510. 
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IDS. “Xocolate amb pastes. 

RSJ. Es dematí.” 

 

* Coca [»kok´] 

Segons el DIEC, una coca és un “pastís de farina, a la qual solen afegir-se 

diferents ingredients (oli, mantega, ous, ametlles, etc.), aplanat, de forma generalment 

ovalada”. Si consultam el DCVB, veurem que una coca és una “massa de farina pastada 

i cuita amb oli o saïm, de forma circular o ovalada aplanada, i a la qual solen afegir-se 

diversos ingredients (sucre, talls de carn, peix, fruites, verdures, mantega, etc.). “Menja, 

o ànima mia, que aquesta melliflua coca pastada de tres almuts de la flor de la farina” 

Cartoxà IV, 94.” 

 

Finalment, acudim al DECat: “(pastís), i a molts parlars locals cóc, mot que amb 

variants en la vocal, i amb certes discrepàncies en la mena de pastís, reapareix en altres 

llengües, especialment romàniques -oc. Còca, sard cocca, coccu, rètic cocca, roms. 

Cocă- i germàniques -a-al. Anttic kuocho avui kuchen ‘pastís’, islandès i danès antic 

kaka, anglès cake-: hi ha ben poc fonament per creure que en català, occità, etc., sigui 

d’origen germànic; les considerables divergències donen a entendre que pertot es tracta 

d’una creació paral·lela, i no ben coincident, del llenguatge infantil. 1a. documentació: 

finals del segle XIV, Eiximenis; potser ja abans del 1100. Dóna l’accepció dolça i també 

la salada, [...] la que es feia al mateix temps que pastaven el pa, i també contempla la 

varietat llaminera.” 

 

JMRS. “Coques, coques de quarto. 

- I com era? 

JMRS. Com una coca, més fina. 

- Com una coca d'aquestes de patata d'ara? 

 JMRS. Sí, d'aquestes coques que venen ara, però més fina i tota 

ensucrada.” 

... 

JMRS. “Sí, una espècie de quarto. 

AEL. No, quarto, no! 
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JMRS. Flonjo! Una espècie de quarto.” 

 

La definició més completa és la del DCVB, on s’esmenten, a continuació, totes 

les diferents varietats que existeixen: coca de torró, coca de Nadal, de patata... 

 

En el fragment anterior, probablement els entrevistats es refereixen a una coca 

bamba, ja que és la que es fa de pasta bamba, o sia de farina, sucre, oli i ous, és molt 

fina i es fa a Mallorca i a Menorca. A Mallorca, fins i tot, hi ha una dita: Ésser fet de 

pasta de coca bamba, que equival a ésser excessivament blan, sense energia. 

 

NDS. “[...] I aprenien a fer aquestes coses, i de fer dolços, o 

plats dolços, raïssones, i coques, i coques de quarto, i tortades, i 

deixones, gatons i amargos, i [...].” 

 

En aquest darrer fragment, queda ben especificada la diferència que hi ha entre 

coca i coca de quarto, que redunda l'observació del comentari fet anteriorment. La coca 

pot esser, doncs, salada, dolça, tapada i destapada, alta i baixa, encara que si l’origen era 

els raïssons que quedaven després de pastar, devia ser, en un principi, força senzilla. Per 

això, la necessitat d’afegir-hi una especificació quan la variant divergeix de l’original: 

coca de quarto, coca de torró, coca de patata.... De la coca de quarto en parla Pere 

d’Alcàntara Penya
156

. 

 

* Coixí [ko»Si] 

L’únic diccionari que recull aquest mot en el sentit que cercam és el DCVB: 

“peça de sucreria de forma quadrangular amb les cares un poc convexes, de manera que 

és semblant a un coixí de llit (Mallorca). Se sol anomenar també coixí reial o coixí 

imperial. “Es cochs y ses dolces y es coixins reals”, Ignor. 69. Els ingredients d’una 

cuita de coixins solen esser: dues lliures de pasta bamba ja tova, quatre unces de saïm, 

quatre vermells d’ou i dues unces de sucre; es dóna la forma de coixí amb motlos 

especials, es deixa tovar un poc la pasta i es duu al forn (Manacor)”. 

 

- I què dieu cunii o conii? 

                                                           

156  P. D’Alcàntara Penya. Cuina Mallorquina. Op. cit. 
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AEL. Conii i coixí. Però, a moltes bandes, deien cunii i cuxí.” 

... 

JMRS. “I coixins, que fèiem! 

- Coixins embetumats, això que fan a Can Fresquet? 

JMRS. No, no; eren fets com a de pasta d'ensaïmada, però 

quadrats. I mantegades, que feien... 

MDA. Coixins d'ensaïmada, però eren quadrats. 

- I tot això es dematí? 

JMRS. Això ho feien es dies de gala. I per primeres comunions i 

bodes. 

AEL. Es casaments, perquè se feia es dematí i se feien només... 

Ara, quan jo me vaig casar, només varen fer es dematí es 

xocolate amb pastes, que eren esses, ensaïmades, coixins; tot 

això. I después fiambres i gelats.” 

MDA. “Llavò lo que t'han de dir és que, quan se casaven, an es 

que havien fet regalo i no 'naven a sa boda, els enviaven una 

palangana amb esses, ensaïmades, coixins, quartos; tot això else 

enviaven a cada casa. Es criats se passejaven amb palanganes i 

se n'anaven de casa en casa a repartir-ho.” 

... 

“ - Què varen fer una xocolata? 

RSJ. Ca, a l'antiga. 

IDS. Xocolate amb pastes. 

RSJ. Es dematí. 

IDS. Sí, mos casàrem es dematí. 

- Xocolata amb pastes? 

RSJ. Amb esses, quartos... 

IDS. Ensaïmades, esses, coixins, i llavò quartos pes gelat.” 

 

Ni el DIEC ni el DECat recullen la paraula en l’accepció gastronòmica. D’altra 

banda, els entrevistats no ens parlen d’aquestes dues varietats que esmenta el DCVB, el 

coixí reial o imperial. Els coixins es menjaven en les festivitats familiars, no cada dia. 
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Cal destacar que els entrevistats pronuncien “coixí” i no “cuixí”. Pere d’Alcàntara 

Penya ens en parla
157

. 

 

* Ensaïmada [´nsii»maD´] 

Segons el DCVB, una ensaïmada (i sa var. Ensiamada) és una “espècie de coca 

feta de la flor de farina cuita amb oli o saïm, ou i sucre; és de base rodona i està formada 

per una espècie de cordó de pasta enrevoltat en espiral (Cat., Mall., Men.)”. 

 

MMM “Noltros, es al·lots, que me recordi, sempre menjàvem 

ensimada i xocolate; i darrere preníem lo que volíem, “jamon” 

moltes vegades. Però noltros mos n'anàvem a escola llavò; era 

prest això, i jo me recorda que no tenia gana; muiava una galleta 

de pressa.” 

... 

MO. “Ensiamada normal, aquesta!. Això era es quemuiar. ‘Vés 

a cercar es quemuiar’, no: ‘vés a cercar ensaïmades’, ‘vés a 

cercar es quemuiar’. I cada un tenia una ensiamada i una tassa 

de xocolate. Es berenar era una ensiamada i una tassa de 

xocolate, es berenar des matí.” 

... 

“ - I de què berenaven es dematí? 

JDB. Xocolate i ensaïmades o quartos, ensaïmades o quartos.” 

... 

NDS. “Però lo primer era xocolate amb ensaïmades; llavò, quan 

sa guerra, ja mos n'anàrem a fora i tot això; llavò ja se va aturar 

lo des xocolate cada dia; i llavò domés ensaïmada es 

diumenges.” 

... 

“ - I quins records té de quan era petit? Des berenars, per 

exemple... 

                                                           

157 P. D’Alcàntara Penya. Cuina Mallorquina. Op. cit. p. 120. 
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JMRS. Xocolate i s'ensaïmada això era segur; això era lo 

normal. Això i es vespres es sopar, sopes, ous i patates frites; 

això també era lo normal.” 

... 

MTD. “Es berenar des dematí era fort ‘ximateix. Solíem prendre 

cafè amb llet i ensaïmades. No menjàvem molt; érem de poc 

menjar i menjàvem en certa manera obligades.” 

... 

IDS. “Éreu quatre; es major és mort. I es servici vei aquí a la 

casa. Xocolate amb ensaïmades i esses. 

- Aquí mateix, a l'Almudaina? 

RSJ. A ca nostra, a l'Almudaina: xocolate, ensaïmades, esses i 

quartos. Essa és de pasta de ensaïmada, essa.” 

... 

“ - I ara vostès tornin a rere un poc en so temps; vostès 

s'aixecaven es dematí i me poden contar lo que feien, lo que 

berenaven? 

MTD. Ai, no! 

CTD. Llavonses xocolate amb ensaïmades, tuthom; no hi 'via 

res més.” 

 

 La paraula és recollida per tots els diccionaris. No apuntam la definició ja que, 

com sabem, es tracta d’un dolç molt comú i conegut. Només hem trobat oportú l’incís 

que fa el DCVB en la variant formal ensiamada, que un dels nostres entrevistats també 

usa. Com hem vist, tots els informadors ens en parlen, perquè l’ensaïmada és un dels 

quemullars més habituals d’aquesta classe social. P. d’Alcàntara Penya també hi fa 

referència
158

.  Als receptaris àrabs, també surt la forma, tot i que canviaven el saïm per 

oli. L’Arxiduc les descriu quan parla de l’esmorzar de “las gentes mejor dotadas de los 

pueblos, al igual que las de las clases medias y altas de la ciudad” 
159

: 

 

                                                           

158 P. D’Alcàntara Penya. Cuina Mallorquina. Op. cit.. 
159 Arxiduc Lluís Salvador. Las Baleares... Op. cit. p. 510. 
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“Por lo que hace a les ensaïmades, especialidad típicamente 

balear, se trata de una especie de pasta blanda y redonda, 

preparada con fina harina de trigo (xeixa), huevos, azúcar y 

agua. Se deja en reposo la masa uno o dos días, según la época 

del año, se extiende luego sobre una superficie de madera, se 

unta con grasa de cerdo (saïm), se le da la vuelta, y por último se 

configuran las pequeñas pastas, que una vez salidas del horno 

son espolvoreadas con azúcar molido. Las hay de muy distinto 

tamaño y precio.” 

 

* Essa [»es´] 

 

El DCVB recull l’accepció d’aquest mot a què ara fem referència: “(s. v. essa) 3. 

Objecte que té la dita forma ondulada. Especialment: a) Peça de pasta dolça, 

d’ensaïmada, en forma de “S” (Mallorca). “He enviat a les Caputxines 36 esses també 

ensucrades” doc. a. 1786 (BSAL, XXV, 90).”  

 

JMRS. “[...] I feien esses, a ses primeres comunions, a ses bodes 

i això; feien esses. 

- Què són esses? 

JMRS. Una ensaïmada, però en lloc d'estar enrodillada, fa una 

esse. 

AEL. Noltros fins ara n'hem fet a ca nostra, es garriguer, que 

s'és mort darrere na Pepa, quatre dies después de na Pepa.” 

... 

IDS. “Xocolate amb ensaïmades i esses. 

RSJ. A ca nostra, a l'Almudaina: xocolate, ensaïmades, esses i 

quartos. Essa és de pasta de ensaïmada, essa. 

- Una esse de pasta d'ensaïmada, ja fa estona que no en fan! 

Que else compraven an es forn o else feien a ca seva? 

RSJ. No, an es forn. 

IDS. An es forn else feien, però per mi eren comanades, ses 

esses. 
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RSJ. En feien per tots es forns. 

IDS. Llavò en feien a Can Joan de s'Aigo.” 

 

Es tracta d’un quemullar típic dels nostres entrevistats, però avui dia molt 

desconegut per la resta de societat. Veiem com també es tractava d’un dolç de dia de 

festa, que compraven al forn, no el feien a la casa. Es feia amb pasta d’ensaïmades 

canviant-ne només la forma. Actualment, alguns forns en tornen fer si els ho 

encarreguen.                                                                                                                                                                                                              

 

Referent a la pronunciació, hem pogut comprovar, com ja apareix al DCVB, que 

en el llenguatge parlat predomina la forma castellana esse, amb e final. D’altra banda, ni 

el DIEC ni el DECat recullen aquesta accepció d’essa.  

 

* Llet d’ametlla [«¥ed d´»m´ll´] 

Segons el DCVB la llet d’ametlles és el  “suc que s’extreu esprement les 

ametlles. “celiandrat o arroç ab çucre e ab let d’ametlles”, Eiximenis Terç, ap. Roca 

Medic. 143.” 

 

MO. “Per Nadal, hi havia sa llet d'ametla i sa salsa de Nadal. Sa 

llet d'ametla la deu haver vista, perquè encara la fan.” 

 

La llet d’ametlla fou introduïda a Mallorca per l’orde dels frares Mínims de Sta 

Maria, perquè no podien menjar carn. La recepta podria datar-se del segle XVI, i per 

tant, té una gran tradició. Avui també es pot degustar, a part de Sta. Maria, per la zona 

d’Andratx. Ens parla d’aquesta recepta Pere d’Alcàntara Penya160: 

 

“Per una lliura de bessó mòlt, dues escudelles i mitja d’aigua, 

una unça de farina d’arròs, una lliura de sucre, clovella de 

llimona, canyella sencera. Primerament s’escalda el bessó amb 

la mitat d’aigua expressada dins un pedaç clar i després 

s’escalda dues vegades que l’aigua bulla i se remena amb una 

                                                           

160 P. D’Alcàntara Penya. Cuina Mallorquina. Op. cit. p. 122.  
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cullera i se pren, se posa en el foc el sucre i farina d’arròs i 

sempre remenant fins que sia com a llet que s’aferr a la cullera.” 

 

També Jaume Martí al Receptari de cuina del segle XVIII161 en documenta la 

recepta: 

 

“Es tracta d’una preparació culinària encara usual sobretot en 

certs pobles de Mallorca, la qual ja apareix en els més antics 

llibres de cuina catalana, com és ara el Sent Soví.” 

 

L’Arxiduc162 ens explica el següent:  

 

“La llet d’ametlles es preparada de la siguiente manera: se 

muelen las almendras y envueltas en una servilleta o paño 

reciben agua caliente hasta que destilan la leche deseada. El 

líquido así obtenido se lleva al fuego en una cacerola, en la que 

se pone igualmente algo de canela y azúcar. En cuanto empieza 

a hervir se añade algo de almidón o de harina de arroz sin dejar 

de remover. Por último, se agrega una monda de naranja o de 

limón y permite la cocción de todo el conjunto”. 

 

Per tant, podem dir que es tracta d’una beguda coneguda per les classes socials 

altes, encara que no visquessin en les zones on es produïa. En canvi, les altres classes 

socials en prenien habitualment només en les zones de producció de l’ametlla. 

 

* Xocolata [Soko»late] 

Segons el DIEC, és una “substància alimentosa feta amb cacau i sucre mòlts, als 

quals s’afegeix ordinàriament canyella o vainilla”. El DCVB ho defineix com “pasta 

composta de cacau, sucre i canyella, i beguda que es fa dissolent i bullint la dita pasta”. 

                                                           

161 J. Martí. Receptari de cuina del segle XVIII. Barcelona: UIB; Publicacions de l’Abadia 

de Montserrat, 1989. 

162 Arxiduc Lluís Salvador. Las Baleares... Op. cit. p. 523. 
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El DECat ens ofereix l’explicació de l’origen: “mot d’origen azteca, rebut per conducte 

del castellà CHOCOLATE. 1a. Documentació: 1695, Lacav.: xocolata: «certa pasta o 

confecció que es fa en les Índies»”. 

 

AEL. “ Xocolate i s'ensaïmada això era segur; això era lo 

normal. Això i es vespres es sopar, sopes, ous i patates frites; 

això també era lo normal.”  

... 

MTD. “Llavonses xocolate amb ensaïmades, tuthom; no hi 'via 

res més.” 

 

AVB. “Afora, es cuiner feia pastes, feia coques, ensaïmada, 

feien xocolate! Però un xocolate que el feien a posta; domés en 

feien per Can Dameto i per ca nostra. Li deien una cuita de 

xocolate. Anàvem a cas xocolater i deien: ‘farem una cuita de 

xocolate; quan porem venir a cercar-la?’ 

- O sigui que es dematins cada dia berenaven de xocolate i...? 

AVB. Xocolates, i feien... saps cada dia feien sopes es dematins 

també. I es servici menjava... No, es servici no bevia cafè amb 

llet; llavò, no, no, no: sopes, i llavò si volien sobrassada o 

formatge ja... 

- No menjaven xocolate? 

AVB. Es criats, no.” 

 

Aquesta paraula està ben recollida en tots els diccionaris. El darrer diccionari, el 

DCVB, recull la paraula tant en gènere femení (xocolata), com en masculí (xocolate). 

De totes maneres, la importància d’aquest aliment és tot el ritual que l’envolta, en el cas 

dels senyors. 

 

El costum de prendre xocolata és distintiu de la classe dels senyors. Ells els 

dematins en berenaven amb el quemullar. En canvi, el servici, com bé ens remarquen 

els entrevistats, no en prenia. Prendre xocolata, doncs, és marca de distinció dels 

senyors, i com a tal la tenen. Les altres classes socials només en prenien en grans festes. 
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A més a més, com ens conten alguns entrevistats, el xocolater feia un tipus de 

xocolata especial per a dues cases de senyors, una ‘cuita de xocolata’, per a can Dameto 

i can Villalonga. Això ens remarca la importància que tenia la xocolata dins aquesta 

classe social.  

 

Hem de matisar que la xocolata la feien sense llet, i havia de ser negra i espessa; 

no tenien vaques ni donaven gaire importància a la llet. L’Arxiduc ja ens parla del 

xocolate sense llet dels senyors. 

 

La xocolata dins la xicra i encaixada dins la marcelina, presa amb el quemullar -

que els permetia prendre-la de drets-, i sense culleretejar, completava el ritual dels 

senyors. Només podien mullar i beure’l, però no es podien servir de la cullera ja que 

estava mal vist. De totes maneres, un dels entrevistats ens parla de les sopes de lloro, 

que eren les miques del quemuiar que havien quedat dins la xicra mesclades amb el 

sobrant de xocolata. Ens diu que se les menjaven els nins, tot i que no estava ben vist. 

 

NDS. “I ara que dius, prenguent es xocolate també, una altra 

cosa que també solien fer era, si te quedava un poc de xocolate, i 

havies muiat bescuit amb so quemuiar, a vegades; no és que fos 

una cosa que estàs molt ben feta ni recomenable, però a ses 

miques  de xocolate que quedava li deien sopes de lloro, an es 

al·lots... Sopes de lloro, no sé per què: ‘voldreu  un poc de sopes 

de lloro?’. I eren ses miques que quedaven de s'ensaïmada d'ahir 

mesclades amb so xocolate, i llavò ho prenies amb una cuereta, 

que era incorrecte també! Una altra cosa curiosa d'aquestes 

custums que dèiem s'altre dia de si deixar una cuera o tot això, 

sempre que hi 'via quemuiar te posaven una cuera devora es 

quemuiar, però estava mal vist que cuerotetjasses per dins es 

xocolate; només pories muiar amb sa mà i beure-te es xocolate, i 

llavò fins que, clar! ...com que pories fer així, quedava sa xicra 

ben...n'hi quedava poc de xocolate!, (riu) perquè com que estava 

subjecta i amb un bocí d'ensaïmada, o...” 
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Els entrevistats també ens remarquen que el “xocolate” no es beu ni es menja, 

sinó que es pren.  

 

* Xuclador [Sukl´»Do] 

Segons el DCVB, un xuclador és una “peça de pasta de farina fina i flonja, de 

forma molt llarguera, per a ser menjada mullant dins xocolata, cafè, etc. (Balears). “Ella 

me ha enviat quinze xucladors” doc. a. 1786 (BSAL, XXV, 38). “ He entrada en es forn 

den Toni a menjar xucladós”, Roq. 17”. El DECat també recull aquest sentit de la 

paraula xuclador:  “(s. v. xuclar) [...] Eiv. «xucladó: bollo largo»”. 

 

JMRS. “[…] Mu mare m'ho contava des seu senyor avi: prenien 

xucladors, xucladors, que era una pasta; devia ser una pasta 

llarga supòs, perquè la ficaven a dins sa xicra, i xupaves i 

s'empapava tot, i después se la menjaven.” 

 

Aquesta paraula no està recollida en el DIEC en l’accepció gastronòmica. El 

DCVB, com veiem, la defineix talment el nostre entrevistat. Apareix, per altra banda, al 

DECat, però Coromines l’atribueix només a Eivissa. Avui dia, ja no s’empra aquesta 

paraula, perquè probablement aquest aliment ja no és conegut, encara que se continua 

fent a alguns forns de poble. A València, són populars, encara avui, amb el nom de 

fartons. 

                 

 3.3.2   Els plats dolços 

 

Caldria apuntar que, a Mallorca, existeix una gran quantitat de plats dolços i 

gelats. A les cases de senyors se’n coneixien molts, perquè podien disposar de més 

ingredients per a elaborar-los i tenien, al seu servei, professionals de la cuina. Això no 

obstant, els agrada molt la fruita. En aquest apartat parlarem de: amargo, bescuit, gató, 

omelette soufflé, panada dolça, raïssona i tortada. 

 

* “Amargo”  [´»maRFo] 

 El DIEC únicament recull aquest mot (s.v. amarg) com a adjectiu, no com a 

substantiu: “de sabor característicament desagradable, com el fel, el sèver. Amarg com 
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un fel. Més amarg que el sèver. Ametlles amargues”. El DCVB, en canvi, sí que 

contempla el sentit que aquí interessa: “panellet fet de farina, ametles amargues i sucre 

(Cat., Bal.)”. El DAg també recull aquest mot: (s.v. amarchs) “(Besalú). Espècie de 

panellets d’ametlles amargues”. Per una altra banda, Jaume Corbera, dóna com a 

alternatives per a aquest castellanisme mots com amarg o panellet.  

 

           Finalment, el DECat ens n’ofereix l’etimologia: “modificació del més antic amar 

per la influència del verb amargar;  amar ve del llatí AMARUS id., i amargar del llatí 

vulgar AMARICARE, del mateix sentit, i derivat de AMARUS. 1a. documentació: c. 

1270, Cerverí de Girona.” 

 

NDS. “[...] I aprenien a fer aquestes coses; i de fer dolços, o 

plats dolços, raïssones, i coques, i coques de quarto, i tortades, i 

deixones, gatons i amargos, i... per exemple, amargos; sempre 

s'ha dit amargos, i què s'hauria de dir amargs?”  

 

El DIEC, i el DECat contemplen la paraula com a adjectiu i no com a substantiu. 

De totes maneres, amarg en la seva accepció d’adjectiu recollida per aquests dos 

diccionaris segurament té molt a veure amb la derivació cap a la forma substantivada, ja 

que, realment, els amargos tenen un punt de gust amarg, perquè s'hi posen ametlles 

amargues. 

 

També veiem com cap dels dicccionaris contempla l’entrada amargo, sinó que 

ens dirigeix cap a la normativa amarg. Tot i això, la forma més estesa a Mallorca és 

amargo. Com diu J. Veny, ell “sempre ho ha sentit així”. És difícil deduir l’origen 

d’aquesta forma. Es mengen pels Morts i Tots Sants, és a dir per l’1 de novembre. 

 

És curiós observar com s’adonen que les paraules acabades en -o no són cata-

lanes i ells mateixos pensen en possibles alternatives. Això demostra l’interès que tenen 

els senyors per la parla. 
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* Bescuit [b´s»kuit] 

El DIEC ho defineix com “pastís fet amb flor de farina, ous i sucre. Xocolata 

amb bescuits”. El DCVB, per la seva banda, explica que és un “menjar que es fa de 

farina, ous i sucre, cuit tot al forn de manera que és rostit i trencadís. “Si per aquesta 

terra trobaré quartos, ó dolses de bescuit, ó medritxos”. Penya Mos. III. 205.”  

 

NDS. “[…] I 'gafaves un poc de bescuit. Es bescuit, saps què és?  

Bé, idò, miques de bescuit. I ara que dius, prenguent es xocolate 

també, una altra cosa que també solien fer era, si te quedava un 

poc de xocolate, i havies muiat bescuit amb so quemuiar.”  

... 

JMRS “[…] I és que quant hi 'via un mort a la casa, resaven nou 

dies nou rosaris; i después des rosari, else donaven una xicra i 

una dolça de bescuit i xocolate. I se comprèn que, amb so plat 

amb sa xicra, feia molt bon menjar. I d'aquí, en Toni ho va 

treure d'aquí.”  

 

Com veiem, aquesta paraula no està recollida al DECat, mentre que sí que 

apareix als altres diccionaris consultats. A més a més, en trobam referències al 

Receptari de cuina del segle XVIII de Jaume Martí i Oliver: 

 

“Com a «pa cuit dues vegades perquè s’assegui i duri molt de 

temps, que serveix per a proveir les barques armades» ja es 

troba en la Crònica de Desclot; però en l’accepció que té aquí de 

«menja dolça» no apareix fins a «DTo. 1660 [bescuyt de ous: 

panis crocatus ]» (DECLLC, s. v. coure).” 

 

* Gató [g´»to] 

Segons el DCVB, el gató és un “pastís de farina, ous, llet i sucre (Sabadell, 

Arenys, València, Cullera, Balears). “Perquè el daurat gató brescat arribi amb l’aroma 

mateixa”, Riber Miny. 110.”  El DECat n’especifica l’origen: “pres del francès. gateau 

(s. XII), sobre l’origen del qual discrepen els romanistes.” 
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NDS. “Com també un gató; lo que antes dèiem un gató, és una 

tortada en francès. Lo que aquí li dius gató, típicament és es que 

és d’ametla, ou i sucre. I ja diu gató, però gató és una tortada en 

francès, i l'has agafada com a paraula d'aquí, no és així? [...]. I 

aprenien a fer aquestes coses, i de fer dolços, o plats dolços, 

raïssones, i coques, i coques de quarto, i tortades, i deixones, 

gatons i amargos, i [...].” 

 

El DIEC no recull aquesta paraula, segurament perquè es tracta d’un gal·licisme. 

De totes maneres, a Mallorca, l’ús de la paraula és general. M. Barri a Aportació a 

l’estudi dels gal·licismes del català sí que el recull: “1. pastís de farina, ous, llet i sucre. 

2. Pastís d’ametlla, ou, sucre i, eventualment, farina (Mallorca). [...] A Mallorca, fa 

referència a un determinat pastís, l’ingredient principal del qual és l’ametlla.” Ens en 

parla P. d’Alcàntara Penya163 i també en surten referències al Receptari de cuina del 

segle XVIII  de Jaume Martí i Oliver: 

 

“És el mateix que la pasta dolça, gatons o pa moixó. DCVB 

documenta s. v. gató: «Pastís de farina, ous, llet i sucre». 1a. 

doc. Riber, Minyonia, 110. És pres del fr. Gâteau «pastís». 

També ací ens trobem una vegada més amb la primera 

documentació d’aquest mot en català.” 

 

* Gelat [Z´»lat] 

AEL. “Es casaments, perquè se feia es dematí i se feien només... 

Ara, quan jo me vaig casar, només varen fer es dematí, es 

xocolate amb pastes, que eren esses, ensaïmades, coixins, tot 

això. I después fiambres i gelats.” 

... 

IDS. “Ensaïmades, esses, coixins, i llevò quartos pes gelat. 

- Xocolata i gelat? 

RSJ. Sí, no hi 'via salat aquí, no; tot era a base de [...].” 

                                                           

163 P. D’Alcàntara Penya. Cuina Mallorquina. Op. cit. p. 120. 
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El gelat forma part del refresc, que simbolitzava la celebració. L’editor de La 

cuina mallorquina de l’Arxiduc Lluís Salvador164 ens diu que “les festes i celebracions, 

tal com les descriu l’Arxiduc, giren entorn del «refresc». El refresc era l’acte 

emblemàtic de qualsevol festa i celebració. El refresc -escriu l’Arxiduc Lluís Salvador- 

era un costum molt estès, que no es limitava a les festes establertes, sino que era un 

convit habitual per a celebrar qualsevol esdeveniment individual, familiar o col·lectiu”. 

El gelat és un aliment molt tradicional a Mallorca, més que a d’altres llocs, segurament 

per la influència italiana. Pere d’Alcàntara Penya165 parla de variades receptes de gelat, 

entre d’elles el de fraula, de magrana i d’altres fruites, tots elaborats amb aigua, com si 

fossin sorbets. Hem de dir, finalment, que, segons els entrevistats, el gelat es pren, no es 

beu ni es menja, igual que la xocolata. 

 

* Mantegades [m´n5t´»FaD´s]   

El DIEC recull la forma mantegada: “pastís de farina, ou, sucre i mantega”. Així 

també ho trobam al DCVB:  “panellet pastat amb mantega. “Pren grex de bou e posa’l 

ab pasta leuada de forment o çenteno fes-ne a manera de mantegades”, MS Klag. Segle 

XIV, 22.” 

 

NDS. “[…] I feien berenar, moltes castes de pasta, de raïssones, 

i coques, i ensaïmada, i mantegades, i quartos embetumats, que 

solia ser molt tradicional.” 

... 

JMRS. “No, no; eren fets com a de pasta d'ensaïmada, però 

quadrats. I mantegades, que feien” 

 

* Omelette soufflé [om´«let su»fle] 

El DIEC recull el mot suflé: “preparació culinària a base de blancs d’ou a punt 

de neu amb altres ingredients dolços o salats”. 

  

NDS. “[…] S'omelette, que és es plat aquells que es ous pugen, 

que else posen dins un plat d'aquests redons an es forn. 
                                                           

164 Sebastià Trias Mercant. 
165 P. D’Alcàntara Penya. Cuina Mallorquina. Op. cit.  
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- Souflé? 

NDS. Sí, com una espècie de souflé, perquè jo ja et dic... Sí, és 

una espècie de souflé; jo sempre he dit omelette, o omelette 

souflé, o melé souflé. Clar, això és francès! Pentura hauríem de 

dir una truita bufada, en lloc de melé souflé, perquè omelette és 

una truita en francès! I souflé és que s'ha inflat! I per si ara ho 

'víem de traduir, hauríem de dir una truita bufada; pentura seria 

sa traducció...(riu) correcta.” 

 

 Segurament, aquest dolç vengué per influència francesa. Podem llegir la 

recepta si la cercam a Internet amb Google, però ja hem vist que els diccionaris 

consultats no la recullen. Montserrat Barri166 apunta que “la popularització del plat ha 

afavorit l’adopció del mot francès, documentat en aquesta llengua el 1798 amb valor 

adjectival, omelette soufflée, i com a substantiu, el 1829”. 

 

* Panada dolça [p´«naD´ »Dols´] 

Aquest mot surt documentat al DCVB: “pasta cuita de farina, en forma d’una 

capsa rodona o triangular, farcida de carn, de peix o de verdura. [...] Cult. Pop. Les 

panades són pastes que es fan i mengen generalment per la Setmana Santa i per Pasqua 

Florida. A Mallorca hi ha panades de carn, de peix i de verdura, i tenen forma de capses 

cilíndriques no gaire altes, amb tapadora de la mateixa pasta. Les millors i més típiques 

panades de carn són les de carn de be fetes per Pasqua Florida, que és l’època en què la 

carn del bestiar de llana és més saborosa”. 

 

“ - ¿Dolces o llises? 

MO. Hi havia dues classes de panades, dolces i llises […]. A la 

vista, perquè sa panada dolça era diríem més flonja i s'altra era 

més rígida; però se distingien així.”  

 

Els diccionaris consultats no ens parlen de les panades dolces. Hem apuntat la 

definició de panada del DCVB per il·lustrar aquesta entrada.  

                                                           

166 M. Barri i Masats. Aportació a l’estudi... Op. cit. 
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Segons Pere d’Alcàntara Penya, per deu receptes de panades llises, n’hi havia 

una de dolça que és la següent: Tres lliures de farina.- 13 unces de saïm.- 9 unces de 

sucre mòlt.- Mitja escudella d’oli i dues escudelles de llet. Com veiem la diferència rau 

en que s’hi posa més saïm i s’hi afegeix sucre. 

 

Les panades dolces es fan sobretot a Palma i per a una minoria benestant.  

 

* Raïssona [r´i»son´] 

Al DIEC trobam el mot raïssa:  “qualsevol de les llesquetes primes i estretes que 

s’obtenen raent amb una làmina de ferro o de fusta un objecte de fang abans de coure, la 

pasta adherida a les parets de la pastera, etc. Coca feta amb aquesta pasta”. El DCVB 

també conté aquest mot, amb una explicació més extensa: “residu de cosa que hom rau 

o lleva del lloc on està adherida. Especialment: a) pl. Residus de pasta que queden 

adherits a la pastera i es lleven amb la rasora (Urgell, Penedès, Camp de Tarragona, 

Gandesa, Tortosa, Menorca). e) pl. Residus de saïm que es posen dins pasta i formen la 

fullalda (Vinaròs). 2. a) Coca feta de la pasta que queda aferrada a la pastera quan han 

fet els pans (Ll., ap. Aguiló Dicc.). b) Coca esclafada i sense tallades (Porreres, Mancor, 

Valldemossa). Una rahissa d’ordi és ben rebona, Ignor 78. 3. pl. Residus en general 

(Mallorca, Menorca)”. Si cercam el mot raïssó, trobarem que és el “bocí de pasta que 

queda adherit a les parets de la pastera (Mancor). 2. Cadascun dels bocins de xulla o de 

carn que queda rostidet i sense fondre’s quan couen el saïm del porc (Palma, Inca, Sa 

Pobla, Porreres, Sineu, Artà)”. A més, aquest diccionari també recull el mot raïssona: 

“coca de pasta bamba, rodona, planera, un poc convexa del mig (Mall., Inca)”. 

 

El DECat ens en dóna la informació etimològica: (s.v. raure) “Raïsses 

(<RASICIA amb caiguda fonètica de la -s-): «les raedures o rayzes: ramentum», OPOU 

(ThPu., 218); pron. Raüres, AlcM¸raïses ‘residus de batre els cereals’ Garrigues 

(Castelldans, 1936); ‘pasta que ha estat arrabassada de la pastera raspant-la amb la 

rasora’ men. (Camps Merc., BDLC x 26); raïssons ‘llardons’ mall. («ací en diem 

miques» Porreres), coques raisones ‘coques de llardons’, però si són aplanades en diuen 

coques bambes Porreres (1964)”.  
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“ - I què és es quemuiar? 

JMRS. Es quemuiar són ses ensaïmades, raïssones. 

- I que són ses raïssones? 

JMRS. Ah, una cosa que ja no existeix. 

- Coca de raïssons? 

JMRS. No! Eren raïssones, una cosa que ja no existeix!  

- I com era? 

JMRS. Com una coca, més fina. 

- Com una coca d'aquestes de patata d'ara? 

JMRS. Sí, d'aquestes coques que venen ara, però més fina i tota 

ensucrada.  

- I tenien raïssons dedins? 

JMRS. No, no; res! 

- Els deien raïssones, i no sabem de què eren fetes? 

JMRS. Sí, una espècie de quarto. 

AEL. No, quarto, no! 

JMRS. Flonjo! Una espècie de quarto. I feien esses, a ses 

primeres comunions, a ses bodes i això; feien esses.” 

… 

NDS. “[...] I aprenien a fer aquestes coses, i de fer dolços, o 

plats dolços, raïssones, i coques, i coques de quarto, i tortades, i 

deixones, gatons i amargos, i [...].” 

… 

NDS. “I vàrem sopar amb sos amos d'allà: ‘oh quin pa més bo; 

noltros que només veim unes raïssetes de pa d'aquest de blat de 

les Índies’, que llavò donaven o mesclat amb segó, uns panets 

que donaven de ració; ‘i quin pa més bo’; en vàrem fer sopes!.” 

 

Ni el DIEC ni el DECat recullen aquesta paraula en l’accepció dels nostres 

entrevistats. Només el DCVB ens en parla amb el sentit que, creiem, perceben els 

informadors. Als entrevistats els costa una mica definir la raïssona, però ens arriben a 

explicar la idea. Vendria a ser com una espècie de coca bamba, però molt fina. Hem de 

destacar, per tant, que no es tracta d’una coca feta de raïssons, com ens expliquen altres 

accepcions en els diccionaris. Només en la darrera entrevista veiem que ens parla de 
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raissonetes en una accepció més apropada a la més comuna i a la que recullen els altres 

diccionaris.  

 

* Tortada [toR»taD´] 

Segons el DCVB, una tortada és una “massa de farina fina pastada amb ametlles 

mòltes, rovells d’ou i sucre, sovint farcida de confitura i adornada exteriorment de blanc 

d’ou, fruita confitada, etc.; es fa amb motlle i té diverses formes, però sol esser de gruix 

considerable i constitueix una menja pròpia de gran festa. Var. Form.: tortrada”. 

 

El DECat ens n’especifica l’origen: “Tortada [Sóller 1657], «tortrada: obra de 

pastisseria, scriblita, placenta, pepanum; tortrada de peres, cireres y altres fruytes--- 

tortrada de mató y altres coses de llet---cassola de fer tortrades-», Lacav. La variant en –

rtr-, amb la r repercutida, és ja antiga en aquest mot.” 

 

NDS. “Com també un gató; lo que antes dèiem un gató, és una 

tortada en francès. Lo que aquí li dius gató, típicament és es que 

és d’ametla, ou i sucre, i ja diu gató. Però gató és una tortada en 

francès, i l'has agafada com a paraula d'aquí, no és així?” 

 

El DIEC no recull aquest mot. Sembla que cap de les altres definicions dels 

diccionaris encaixen amb la del nostre entrevistat. Ell la defineix com un gató. Tot i que 

no queda ben clar, l’ús de la paraula per part d’aquest entrevistat li atorga importància, 

perquè precisament es tracta d’un entrevistat entès en el tema. P. d’Alcàntara Penya en 

recull la recepta
167

. 

 

 3.3.3   Els plats salats 

 

La dieta dels senyors era variada i consumien productes del temps. Com que 

tenien possessions a fora, sempre disposaven d’aliments de temporada. Així, doncs,  

l’època de l’any marcava el tipus d’alimentació. En general, els agradava molt l’arròs 

sec. Observam també com els plats farcits i els que duen salses, els consideren de més 

qualitat, segurament perquè són freqüents en la cuina francesa. 

                                                           

167 P. D’Alcàntara Penya. Cuina Mallorquina. Op. cit. p. 120. 
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* Arròs sec  [´«rç »ts´k] 

NDS. “[...] Bé, com sempre!: arrossos, i arròs sec, i arròs de 

verduretes, que és un arròs d'aquests que té un color fosc perquè 

hi posen molta carxofa, que és d'ara d'aquest temps; i carxofa, i 

pesolets, i favetes i tot això.  

- Arròs brouós? 

NDS. Arròs sec, arròs sec! I llavò s'arròs sec de carn, que 

també és diferent de sa paella que diven; s'arròs sec mallorquí 

amb bocinets de carn, d'esclata-sangs, quatre pesolets. I llavò hi 

posen unes llenques de pebre vermei a damunt, i el treven a dins 

una palangana, però no una paella! El fan a dins una pella però 

el treven a dins una palangana. No és sa paella aquella amb 

llagostins o amb gambes i musclos, i totes aquestes coses! No! I 

és de carn, que és es típic arròs sec, que és un arròs que se 

separen molt es grans; a jo m'agrada molt.” 

… 

JMRS.  “No, de brou! Com ara també demanes un arròs sec i no 

saben què és. És paella? No, no! Paella és una cosa, i arròs sec 

és s'altra, que és completament distint. És un plat fet amb brou 

però sense trastos per dedins. Perquè an es senyors antics, no els 

hi donassis trastos per dins es menjar.  

- Com és un arròs sec? 

JMRS. Un arròs sec no és una paella ni ho ha estat mai! Ara els 

ho diven. És arròs fet amb un bon brou; hi pots posar colque 

pèsol, colque trosset de cuixot, molt poca cosa; això és un arròs 

sec. I una paella és amb gambes, tal, conii, tot això, però això no 

és mallorquí; mallorquí és arròs sec. 

- I no hi havia tallades? 

JMRS. No, no hi 'via teiades; lo que tenien un bon brou i tenia 

un bon gust, però no hi 'via teiades. No, es senyors aquests eren 

més comodons; no 'naven de pelar ni llevar ossos i tot això. Que 

em fa gràcia avui... Paella, no, no; és arròs sec. Paella és una 

cosa completament valenciana.” 
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... 

JGT. “Lo que he vist jo a ca nostra és cada dia arròs sec, això sí! 

Bé, però és que en tenien, tenien s'arròs de sa Pobla; a s'Albufera 

tenien molt d'arròs. Però cada dia, cada dia, en menjaves o no en 

menjaves! Bé, en 'vies de menjar una mica, sinós... Jo domés he 

vist menjar: es primer plat, dos plats i fruita. Però set plats...! 

Contat per mun pare, o mun pare ho va veure; no ho sé, una cosa 

així!” 

... 

JGTT “[…] Ara, es dinar era dinar, això és important: sopa de 

brou, arròs sec cada dia, que hi posaven lo que volien; no 

cansava; un arròs que ara diven arròs de cego, un arròs molt ric i 

hi posaven lo que volien. Llavonses venien tres plats, molt 

poquet de cada cosa. Allà, en aquell menjador no 'via de dir cap 

paraula, es criats sempre [...]. 

... 

“ - I es dinar? 

FSMC. Solien fer arròs. Arròs sec que en feien moltes de 

vegades. 

- Cada dia? 

FSMC. En feien moltes vegades, perquè a mun pare li agradava 

molt. 

- Arròs sec a la mallorquina, que no és paella? 

FSMC. No, no, no és a base de gambes; era un arròs sec. I antes 

feien sopa i dos plats. I quan va venir sa guerra, en varen llevar 

un”. 

 

Una bona part dels entrevistats ens parlen de l’arròs sec, ja que es tracta d’un 

plat molt freqüent en les cases de senyors. Ens remarquen insistentment que no es tracta 

d’una paella. Per a entendre’ns, ve a ser el que s’anomena “paella cega”. Era un arròs 

sense tallades, però a vegades duia cuixot i pèsols. Per tal que fos bo, el més important 

era que hagués estat fet amb un bon brou.  
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* Bullit [bo»¥it] 

Segons el DIEC, és “carn bullida amb altres ingredients, principalment patates, 

hortalisses, cigrons I a vegades gallina, cansalada, botifarra, pilota”. El DCVB recull la 

forma bullit: “carn bullida amb altres ingredients, principalment patates, hortalisses, 

xulla, ciurons, sobrassada, etc.”. 

 

NDS. “[…] I venga rostits i rostits homits; i llavò robes veies i 

bollit; i bé totes ses castes.” 

... 

JMRS. “I es migdies, bollit segur, això; bollit era segur! Hi 

havia sopa, bollit, después carn o peix i verdura.” 

... 

MO. “[…] I se servia... Es primer plat, generalment era lo que 

avui deim “régimen”: bollit, “puchero”, però molt ben fet, amb 

llegum, pollastre, patates... I se servien dues salses, una de 

domàtiga i una altra de juevert, una salsa verda que ja no la deu 

conèixer; ja no la dou haver vista vostè mai.” 

 

  Hem de fer l’incís que els entrevistats pronuncien “bollit” en lloc de “bullit”, 

que és la forma normativa. Veiem com també coneixen plats als quals poden accedir les 

altres classes socials.  

 

* Conill amb suc de llanti [konii ´m «sud d´ »¥an5ti] 

AVB. “El fan trossets, lleven tots es ossos, fan trossets com... 

xuxí, quadradets, i else posen un poc amb adobo: un poc de 

pebre bo, un poc d'oli, un poc de llimona; llavò else passen per 

sa pella quant else s'han de menjar; else passen per sa pella, i 

amb patata frita per sa vorera i això, i és molt bo, un poc de 

juevert teiat petit. És molt bo, però necessiten molt de conii per 

fer això. Sí, es conii té es lloms i té ses cuixetes, però de lo 

demés no té res; però com que en matàvem molts, es cuiner se 

devertia!. 

- I s'havien de posar amb adob? 
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AVB. Sí, ho posaven perquè prengués es gust es conii. 

- Però aquest conii de camp, no és obscur i dur? 

AVB. No, es conii de camp d'allà és molt bo. No és per alabar-

me, però no conietja; no té gust de mata ni té gust... perquè 

sempre mengen menjar bo. 

- Què menja? 

AVB. Menjar bo, va de gra i va... Una vegada contava es 

majoral, es majoral aquell vei, jo era petita quan... quant hi va 

anar. Uep, uep! Toquen! 

AMV. No, ja ho sé. Sí? 

FVM. No donaves sa recepta des conii amb suc de llanti? 

AVB. Sí, ja l’hi he dit.” 

 

Tot i que la carn de conill no sigui de les més preferides pels senyors, veiem com 

aquesta entrevistada el valora molt. Probablement, això es deu al fet que va viure més 

temps fora de Palma. Segurament, es tracta d’un plat fet als pobles. D’altra banda, 

desconeixem d’on ve el llanti.  

 

* Endiot a lo Cardenal / a la republicana [´n5«djçt ´ lo k´RD´»na…] /  

[´n5«djçt ´ l´ r´puBli»kan´] 

 

AVB. “Generalment eren uns endiots que se deien, endiots a lo 

Cardenal. Mun pare, amb amics i tot això: ‘farem un endiot’; ‘i 

com és aquest endiot?’; ‘un endiot a la republicana’. 

... 

AVB. “Es butxe se rellena amb una carn picada, generalment de 

porc, i a darrere se rellenava de patató... 

- Cru? 

AVB. “Cuits; else bollien, else pelaven i else posaven allà. Aquí 

posaven, uns posaven fruita, generalment cireres; se li posaven 

molt... prunes.” 

FVM. Noltros no li hem fet mai, mun pare. Patató teiat amb xuia 

de ventresca i amb sobrassada, i sofregit. No s'hi posa saïm; se 
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cubreix s'animal ben fermadet, i quan se posa an es foc, se li 

posa amb una cuera a damunt es saïm, perquè es baf sigui gras. 

No és gens gras quant és cuit. Es rellenos, cadascú ho feia an es 

seu gust; i generalment, es públic li deien a lo Cardenal.” 

 

Aquest entrevistat ens parla d’una recepta, se suposa que popularment coneguda 

com endiot a lo Cardenal, que a ca seva s’anomenà endiot a la republicana, ja que eren 

republicans. De totes maneres, no hem pogut trobar la recepta d’endiot a lo Cardenal a 

cap receptari. Suposam que és bàsicament la mateixa que l’indiot  a la Rei en Jaume, a la 

qual li han canviat el nom per raons político-festives. 

 

* Escaldums [´sk´l5»duns] 

El DIEC recull la forma escaldum: “(usat generalment en pl.) plat de carn, 

habitualment d’aviram, amb patates, sofregit i una salsa.” El DCVB, en canvi, 

contempla la forma en plural: “(alguna vegada usat en singular: escladum) Guisat de 

carn, generalment de gallina o pollastre, amb patates i sobrit de ceba, tomàtigues, alls, 

completat amb un poc de vin-blanc i amb salsa d’avellanes, ametlles o pinyons (Mall.).” 

 

“ - Què feien per Nadal? 

AVB. Per Nadal, hi 'via endiot i porcella... 

- I com se feia aquest endiot? 

AVB. N'hi 'via molts que ho feien en escaldums; i a ca nostra, el 

feien relleno i cuit en es baf. 

- Com se deia? 

AVB. Generalment, eren uns endiots que se deien endiots a lo 

Cardenal. Mun pare, amb amics i tot això: ‘farem un endiot’; ‘i 

com és aquest endiot?’; ‘un endiot a la republicana’.” 

 

Els escaldums són una manera de cuinar la carn de poca categoria. És un plat de 

guisat que aprofita les parts dels animals menys bones, allò que en sobra. Per això, els 

senyors no en mengen, sinó que és un plat més propi de les dietes de les altres classes 

socials.  
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* Llom fricassat  [«¥oM fRik´»sat] 

NDS. “[…] I llom fricassat, per exemple, una altra recepta 

antiga.” 

 

 En francès s’anomena fricasé, i en alemany, frikassé. El llom fricassat és un 

plat francès molt conegut, que consisteix en carn blanca d’au a trossets amb una salsa 

blanca, que és de mantega i farina o, a vegades, de nata i xampinyons
168

. 

 

 Jordi Bruguera
169

 recull fricassé com a gal·licisme dels segles XIX i XX. 

Montserrat Barri assenyala que fricassé ve del mateix radical que fricandó, terme 

adaptat al català. 

 

* Molls amb salsa de fetge170 [mç¥z ´n «sals´ D´»fedZ´] 

NDS. “[...] Però llavò hi 'via aquells plats antics de la casa, que 

se fan a vegades: uns molls grossos de salsa de fetge, o es tords 

amb salmí o [...]” 

 

Al receptari La cuinera pràctica171, editat per Miquel Font, trobam els molls 

amb els seus fetges:  

 

“Se fregeixen els molls sencers i els seus fetges. Se pica julivert, 

un all i els fetges mateixos, se posa tomàtiga, suc de llimona, el 

mateix oli que ha servit per fregir els molls, una xicra d’aigua, 

pebre bord, espècies i sal; i tot ben axatat [deixatat] se posa 

damunt els molls dins la greixonera per deixar-ho coure a poc a 

poc.”  

 

                                                           

168 Per a aquest punt, hem consultat Internet a través del cercador Google (www.google.fr / 
www.google.de ) 
169  J. Bruguera. Història del lèxic català.  
170 Paula Ramis d’Ayreflor i López-Pinto, germana de VRA, explica que actualment elabora rap amb 
salsa de fetge, en lloc de molls. És el mateix plat que elaboren a la família Dameto.  
171 M. S. Font Poquet (ed). La cuinera pràctica (Felanitx 1935). Aplec de notes manuscrites facilitades 
per algunes bones persones molt enteses en el ram del cuinar. Palma: Miquel Font Editor, 2008.  
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* “Pasteló” [p´st´»lo] 

Segons el DCVB, és un castellanisme i explica que és una “coca de pasta de 

farina damunt la qual es posa un sostre de trossos de pollastre o de tords o de perdius, i 

tot això va tapat amb una altra rotllada de la mateixa pasta de farina i es cou al forn 

(Mall.). “Sis coloms per fer un pasteló que anàrem a menjar-mos”, Roq. 42.” 

 

MTD. “Ah, i feim sopes i feim... I de vegades feim uns 

pastelons que són bons, també.” 

 

Es tracta d’un plat fi, fet de pasta dolça, farcida normalment de carn i també de 

peix. La paraula no surt documentada als diccionaris, llevat del DCVB. Ens en parlen, 

però, dos receptaris
172

. 

 

Pastelón figura al DECast (s. v. pasta) com a pres del francès antic “pastel”. 

Jaume Martí
173

 diu que el pasteló descrit per P. Martí és una espècie de panada que 

combina dolç i salat, però no especifica de quina classe de carn es fa; només diu que ha 

de ser tendra. 

 

* Pollastre a lo Rei en Jaume [po»¥astR´ ´ lo rei9 ´nJ «Zau9m´] 

MO. “[...] I sa de dia trenta-un era es pollastre a lo Rei en 

Jaume. I es pollastre a lo Rei en Jaume era un pollastre 

desviscerat completament, rostit d'una manera molt especial, i 

ple de bessons d'ametla, de panses i de pinyons.” 

 

L’Arxiduc
174

 ens en descriu la recepta: 

 

“Una receta probablemente muy antigua, aunque un tanto en 

desuso, es la del capó a la Rei En Jaume (capón a la rey Jaime) 

que, no teniendo en verdad mucho mérito, debe ciertamente su 

fama a su nombre y antigüedad. Se prepara una mezcla de 

                                                           

172 P. D’Alcàntara Penya: Cuina Mallorquina i  Martí i Oliver: Receptari de cuina del segle XVIII. 
173 J. Martí i Oliver. Receptari de cuina... Op. cit. p. 67. 
174 Arxiduc Lluís Salvador. Las Baleares... Op. cit. p. 525. 
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almendras, manzanas, batatas (patatas de Málaga) y pasas, que 

se fríe con manteca de cerdo en una paella; luego se introduce 

en el capón, que es asado en una cacerola al horno. El capón es 

remplazado a veces por gallinas, en cuyo caso el plato recibe 

entonces el nombre de gallines a la Rei En Jaume. El  capó a la 

Rei en Jaume es un plato que aparece por regla general en la 

mesa de las familias aristocráticas y de aquellas que procuran 

mantener las antiguas tradiciones, aunque sólo en días de fiesta 

y generalmente en Navidad”. 

 

 En els altres dos diccionaris no es recull la recepta amb aquest mateix nom. 

Es tracta d’un dels plats antics de la casa de l’octava de Nadal. De fet, sembla que 

s’elaborava dia 31 de desembre, el dia de la Conquesta de Mallorca. Vendria a ser una 

espècie de celebració de l’acte bèlic fundacional de l’estirp de nobles catalans que aquí 

trobàren pàtria/terra: el que és important aquí és esser baró de la Conquesta. Després, 

durant el recitat tradicional de “La Colcada” d’Alcàntara Penya, sentiran esmentar 

aquests llinatges.   

 

* Salmi [s´l»mi] 

Si consultam el DCVB (s.v. salmi), se’ns defineix com “guisat de carn de ploma 

amb sobrassada sofregida i sucre, espícies i canyella (Mallorca).” 

 

NDS. “[…] Però llavò hi 'via aquells plats antics de la casa, que 

se fan a a vegades: uns molls grossos de salsa de fetge, o es 

tords amb salmí o [...]. 

- Salmí? 

NDS. És una casta d’aguiat que se diu salmí, que és una salsa 

que hi posen es fetge des tords picat i 'gafa un gust un poc més 

fort. Llavonses ho posen damunt unes llesquetes de pa frit i es 

tord a damunt sa sopera, i amb aquella salsa, se diven tords amb 

salmí; és una recepta d'aquestes antigues. I llom fricassat, per 

exemple, una altra recepta antiga. Receptes d'aquestes antigues 

de cases, que quasi quasi pentura s'han perdudes; això sempre se 
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feien. I venga rostits i rostits homits i llavò robes veies i bollit; i 

bé, totes ses castes. I de peixos, peixos an es forn i peixos frits i 

raoles d'una casta i de s'altra; i frits, i frit de menudos i coses 

d'aquestes; i no sé què més t'he de dir.” 

 

En trobam la recepta a Cuina mallorquina  de Pere d’Alcàntara Penya: 

 

“És propi per les cegues o perdius o ploma tendra. Sofregiràs 

amb saïm una tallada de sobrassada i en haver deixat tota la 

vistut, la treuràs. Hi posaràs les cegues, perdius o pollastres. En 

tenir color, los posaràs dins una cassola amb un plat d’aigua i 

paper i un poc de vin blanc amb fulles de llorer; i en esser cuit 

quasi del tot, posaràs espícies i canyella; i a la taula.” 

 

També al llibre de Jaume Martí es parla del salmí
175

. 

 

  “El DCVB registra s. v.: «Guisat de carn de ploma amb sobrassada sofregida i 

sucre, espícies i canyella (Mall.)». 1a. doc. Penya, Cuina Mall., 32. Es tracta d’un 

gal·licisme. De salmis: «Ragoût de pièces de gibier ou de volaille déjà rôties:  Un salmis 

de perdrix, de pintade», ap. Dictionnaire du français contemporain,  Larousse (Paris 

1966), pàg. 1043. Sembla que prové del fr. Salmis <SALMIGONDIS, documentat per 

primera vegada sota la forma salmigondin el 1552 i er abreviació salmis, 1718. El ms. D 

denomina aquesta recepta salmoregi i F en diu salmorregi.” 

 

El DIEC no recull salmi.  El DCVB sí que ho recull, però sense accent a la “i”. 

 

* Salsa de Nadal [«sals´ D´ n´»Da…] 

MO. “[...] Per Nadal, hi havia sa llet d'ametla i sa salsa de Nadal. 

Sa llet d'ametla la deu haver vista perquè encara la fan. Sa salsa 

de Nadal, més difícilment la vegi perquè no corre molt, sa salsa 

                                                           

175 J. Martí i Oliver. Receptari de cuina del segle XVIII, a cura de Joan Miralles i Francesca Cantallops. 
Barcelona: Ed. Abadia de Montserrat, 1989. 
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de Nadal. Era a base d'avellana. I se servien ses dues salses, sa 

de Nadal.” 

 

 En el Receptari de cuina del segle XVIII
176

 es diu que “les salses, […] 

juntament amb els farciments, constituïen una mostra eloqüent de la varietat i 

sofisticació de la nostra antiga cuina senyorial o conventual”. També apunta que “la 

salsa de Nadal, pràcticament la mateixa que es fa encara avui a Eivissa, és una mostra 

més de la consemblança cultural de les Illes Balears, malgrat la personalitat pròpia de 

cada illa”. Malgrat que aquest senyor parli d’avellanes, sembla tractar-se d’un lapsus ja 

que, generalment, es feia a base d’ametlles, tal com surt al receptari i tal com, encara 

avui, es fa a Eivissa i Formentera.  

 

 També l’Arxiduc
177

 ens descriu com s’elaborava aquesta salsa: 

 

“Para su preparación se liberan las almendras de cáscara y piel, 

se eligen las mejores piezas y se tuestan al horno. Después se 

muelen y se amasa la molienda con caldo de capón, y se cuela el 

líquido obtenido, de densidad mayor o menor; se agregan a éste 

azúcar y yemas de huevo a razón de 203 g. por cada 407 g. de 

almendras. Se lleva al fuego y se cuece unas dos horas, 

removiendo siempre en la misma dirección. Durante la cocción 

se agrega canela en polvo y pimienta en cantidad que responde 

al gusto de cada cual, pero siempre de modo que domine la 

pimienta. Esta salsa d’ametlla de Nadal es consumida en los 

días festivos de la Navidad y en Nochevieja, al regresar de las 

matines y de la misa; esta costumbre parece ser muy antigua y 

es conservada sobre todo entre las familias de más alcurnia”. 

 

 

 

 

                                                           

176 J. Martí i Oliver. Receptari de cuina... Op. cit 
177 Arxiduc Lluís Salvador. Las Baleares... Op. cit. p. 523. 
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* Salsa verda [»sals´ «v´RD´] 

MO. “[…] I se servien dues salses, una de domàtiga i una altra 

de juevert, una salsa verda que ja no la deu conèixer; ja no la 

dou haver vista vostè mai. 

- No sé exactament com és! 

MO. Jo ja no n'he vista pus, quant he tornat d'Argentina; sa salsa 

verda ha acabat, i era una salsa boníssima, però no la fan més.” 

 

De la recepta de la salsa verda, ens en parla Pere d’Alcàntara Penya
178

: 

 

“Se treu el suc a una grapada de créixols i verdolagues picats, i 

se posen a coure amb un poc d’aigua i a foc lent. Una vegada 

cuit, se treu, se deixa degotar, se pica bé altra volta, se mescla 

amb qualsevol salsa i se serveix ben colat.” 

 

* Sopes [»sop´s] 

JDB. “[...] I hi 'via... sí, sopes n'hi ha: de carboner179, sopes 

escaldades i de matances.” 

... 

PDA. “I es vespre a ca nostra se menjaven sopes mallorquines, 

una vegada escaldades, una altra vegada bollides, es plat d'ous i 

es plat de verdura des temps, no.” 

... 

“ - No sopes mallorquines? 

NDS. Això per sopar!; per sopar sempre de cap a cap d'any! 

Sempre de tres cents xixanta cinc dies de s'any. 

- Seques? 

NDS. Escaldades o bollides que deien. Bollides eren ses que 

tenen verdura damunt, emperò llavò són més eixutes; s'han 

begut es brou. I ses escaldades són aquelles que posava cada un 

                                                           

178  P. D’Alcàntara Penya. Cuina Mallorquina. Op. cit. p. 35. 
179 C. Abrinas. Cocina Selecta Mallorquina. Campos: Imprenta Roig, 1970. p. 122 . (Ed. original 1961).  
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a dins es seu plat, o a dins un ribell [...]; i deien sopes escaldades 

o sopes bullides. I llavò també n'hi havia que lo endemà dematí 

també... Per cert, que mu mare, al cel sia, deia que li agradaven 

molt; jo tenia devuit anys quan va morir, i també... Jo tampoc no 

me desagraden, que ses sopes des dia antes, fredes, són molt 

bones; i passades per sa pella aquella que també hi posen una 

mica de saïm o oli; llavò ho tornes a encalentir a dins una pella.” 

... 

JMRS. Sí, sopes, bollides o escaldades, que ara diven sopes 

mallorquines; sopes i res pus! No menjàvem més que això 

sempre per sopar!” 

... 

CTD. “Es vespre per lo regular hi 'via sopes, o una truita. 

- Sopes escaldades? 

MTD. No, bollides. Lo que quan teníem s'institutrís, sempre 

solíem fer una sopa de brou, perquè aquestes estarangeres [...].” 

... 

 MMM. “‘Oh, quina casa més mossona, quina olor que fa de 

sopes... uh!; són mossons’”. 

 

Les sopes són bollides o escaldades, segons si són seques o brouoses. Un dels 

entrevistats ens diu que ara es diuen “mallorquines”. En moltes cases de senyors, eren la 

menja per sopar cada dia. El servici en menjava amb més freqüència, juntament amb 

sobrassada i formatge. Altres entrevistats ens diuen que el fet de sentir olor de sopes en 

una casa, és símbol de ser mossons. 
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* Tords amb butzetes
180

 [«toRz ´m bud»z´t´s] 

MMM. “[…] Sé que menjàvem tords amb butzetes; un any me 

recorda que menjàrem sopa amb uns peixos no sé quins raros; 

llavò, tords amb butzetes.”  

 

La carn de tord era més complicada d’adquirir que d’altres, ja que és un animal 

de caça. Per a aquest plat, es preparaven els tords amb col, recepta típica segurament de 

la banda de Deià i Valldemossa. A La cuinera pràctica181 s’explica l’elaboració de les 

butzes de tords: 

 

“Diu una cuinera: -Hi ha a qui li agraden aqueixes butzes amb 

tot lo que tenen per dins182. A mi no me satisfan així i per tant 

les he fetes sempre d’aquesta manera: se xapen els ventres, 

budells i demés i se fan nets, ben nets. Se capola tot i se fregeix 

amb saïm. Mentre va sofregint aquest picat, ha de [sic] afegir-

s’hi, molt a poc a poc, a cullerades, llet amb un poc de sal i 

canyella. Per altra part se fan llenquetes de panet, se fregeixen 

amb saïm, i a damunt cada llesca, s’hi posa una cullerada grossa 

de la pasta de tripes i butzes.”  

 

3.3.4 Les conserves                      

                                  

Alguns entrevistats coneixen moltes varietats d’envinagrats, com també d’olives. 

Per això, hem cregut oportú dedicar-los un apartat, ja que aquesta coneixença és 

significativa de la variada alimentació de què gaudien, producte principalment obtingut 

                                                           

180 Miquel Morey Mercant, del restaurant de Can Marió a Valldemossa, ens explica que la seva besàvia, 
Catalina Mercant Homar, preparava aquest plat per a l’Arxiduc a s’Estaca. Actualment, encara cuinen 
aquest plat si es comana. La cuinera és la germana de Miquel Morey Mercant. Pel que fa a l’elaboració, 
només ens diuen que es preparen els tords amb col, igual com quan es fa el llom amb col, i després, a 
partir de les butzes, es prepara un paté que se serveix amb pa torrat. Per una altra banda, Paula Ramis 
d’Ayreflor i López-Pinto, germana de VRA, ens conta que per fer el paté calia sofregir ceba, tomàtigues, 
butzetes, sal i pebre bo. Després, se servia amb pa fregit, en lloc de pa torrat, com diu M. Morey.  
181 M. S. Font Poquet (ed). La cuinera pràctica… Op. cit.  
182 De fet, el cuiner Toni Contreres ja ens explica que, per a fer aquest plat, cal que els tords siguin 
d’albada.  
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de les seves finques. Sabem també que a la cuina tradicional mallorquina és molt 

important l’acompanyament dels plats amb les olives i l’envinagrat.  

 

*  Olives [o»liv´s] 

 -Pitxolines [pitSo»lin´s] 

El DCVB recull el mot pitxolino com un adjectiu: “Ant. Petitó. “Xo, xo xo, en 

pitxolino, | tant bo vos sap lo menjar?”, Canç. Nad. 79. Eim. De l’italià picciolino, mat. 

sign.”. El DECat (s. v. petit) ens en dóna l’etimologia: “[...] De l’italià pìcciolo (o, en 

part, d’una forma mossàrab corresponent): pitxolí, -lino, pitxolina i (moss. >) pitxorino, 

pitxorino, -ina  mall. (AMAlcover, Rond. Mall. kI, 42. 88.” 

 

NDS. “Olives; bé com que noltros aquí, a s'Extremera, teníem 

olivar o tenim; i hi havia diferentes castes d'olives: olives 

verdes, trencades, senceres, olives pitxolines, que eren unes que 

se feien amb unes herbes, amb senyorida i culiandri. I antes les 

posaven amb lleixiu d'aquell de bugada, un parei d'hores per 

matar es verí de ses... Se porien menjar as cap de quinze dies 

d'haver-les fetes, i tenien un gustet d'herbes! Eren molt bones; 

molt enredoses de fer!, perquè les havies de tenir dues hores a 

dins un ribell de lleixiu, i 'vies d'anar a mirar que se separàs sa 

pasta des pinyol; llavò els havien de rentar tres o quatre dies, 

mudar-los ses aigos dins un ribell fins que feien s'aigo ben clara; 

i llavò else posaven en sal i tota aquesta... I amb una bollidura 

d'aquestes herbes, senyorida, que duien de per ses voreres de sa 

garriga, que hi 'via senyorida a determinades bandes, i culiandri 

[celiandre] que era unes bolletes que venien a ses drogueries o a 

ses botigues, i feien una bollidura, i agafaven es gust de ses 

herbes; i els hi deien olives pitxolines. I aquí he vist treure o: 

olives pitxolines, olives d'aquestes posades amb lleixiu, que 

també llavò else posaven en vinagre, i eren com a mig 

envinagrades. Olives senceres, que són ses tradicionals, olives 

trencades, olives pansides salades. I llavò també hi ha olives 
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blaves, que són aquelles que encara no són pansides, però mig 

blavoses que també […].” 

 

Consultant els diccionaris, hem pogut observar que pitxolina es tracta d’un 

italianisme que en el català de Mallorca gairebé ja no s’usa. No trobam la paraula al 

DIEC. En cap dels diccionaris trobam documentat el mot amb el sentit de casta d’oliva. 

Però a l’entrada oliva sí que se’ns parla de l’oliva pitxolina, en l’apartat de ‘cultura 

popular’: “la que abans de confitar-se ha estat en remull dins lleixiu i passada després 

per diverses aigües per netejar-la (Mall.).” 

 

 -Sivellines [siv´»¥in´s] 

El DCVB (s.v. sivella) recull aquest mot en el sentit de “batxillera, doctora, cast. 

Marisabidilla  (Aguiló Dicc., VII, 265). Intens. B) dim. Sivellina  […]” 

 

NDS. “[…] I llavò unes petitones, que else diven olives 

sivellines, que són unes de raça molt petita, però molt fines de 

pasta, que també hi ha unes quantes oliveres a s'Extremera; 

també en fan sempre qualque pot. Sempre hi 'via quatre o cinc 

castes d'olives.” 

 

Tot i que no trobam referències en els diccionaris a una varietat d’oliva amb 

aquest nom, podem pensar, pel significat que li atorga el diccionari, que es tracta d’una 

oliva coenta. En l’entrada d’oliva del DCVB, però, a “cultura popular” se’ns parla de 

l’oliva sivellina: “és relativament petita, rodoneta, poc oliosa i de gust exquisit 

(Mallorca).” 

 

-Virots [vi»Rçts] 

“- Què són virots? 

JMRS. Olives pansides, o quasi pansides. 

- Aquestes negres arrugades, que se trempen? 

JMRS. Sí, virots; a sa muntanya, else diuen virots. 

AEL. Olives pansides són ses que domés else poses un poc d'ai i 

un poc de juevert i un poc d'oli, que else trempes.  
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JMRS. Se salaven ses mateixes, però just amb aigo sal; just amb 

aigo sal; i això, per sa muntanya, li diuen es virots. 

AEL. Amb aigo sal; però hi posaven cabeces d'ais i garrover, an 

es virots.” 

 

No hem trobat cap al·lusió en els diccionaris consultats a aquesta varietat 

d’oliva. Malgrat tot, l’apuntam, perquè demostra la riquesa lèxica dels senyors i la 

riquesa de productes que consumien. 

 

* Envinagrat [´Mvin´»ƒRat] 

NDS. “[…] Llavò envinagrat! Aquí sempre han fet envinagrat 

de fonoi marí, de tàperes, de perots, de pebres de cirereta, de 

llenques de pebres dolços des altres, i brotet de colflori, cebetes 

petites; hi ha moltes classes d'envinagrats. I aquí sempre han 

tengut en marxa quatre o cinc pots d'envinagrat.” 

 

-Taperot [t´p´»Rçt] 

 Segons el DIEC és el “fruit de la taperera”. El DCVB afegeix que es refereix 

“sobretot el que és més gros de la grossària corrent”. 

 

NDS. “Taperots, taperots! Taperot, que és quan ja ha fuit sa 

flor. N'hi ha que no en treven i n'hi ha que treven taperot; i es 

taperot, que és allò llarguet, també s'envinagren. I per sopar 

sempre feien sopes! Segons s'època. Jo, ses que m'agraden més 

de tot, són ses de s'època des pèsols tenres, quant es pèsols són 

molt tenrets; aquelles són per... Una bona capa de pèsols tenres; 

es pèsols tenres són molt bons. I llavò hi ha, en s'estiu, aquelles 

de llenques de... Un poc de tomàtiga, un poc de ceba, un poc 

d'això, i escaldades, vaia. I llavò ses de s'època de sa colflori, i 

de col de capdell, i de... Bé, sopes segons ses verdures de 

s'època!”  
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Aquestes conserves eren molt importants per guarnir els rebosts i els seus plats, 

o posar-los damunt la taula per acompanyar. 

 

* Ou filat [«çu9 fi»lat] 

El DCVB (s.v. ou) explica que els ous filats són “els que es couen i es fan passar 

per un embut amb foradins de manera que prenguin forma de fideus.” 

 

“ - I es fiambres que diu, què eren de casa o se compraven? 

AEL. No, no; se feien a la casa! 

- I ambe  què consistia? 

AEL. No, això encara en feim! Es fiambres aquests se fan amb 

una gallina; i poses sa carn picada, carn de porc i carn de 

vedella, xuia, trufes, “jamon”. I, an es fiambres, hi posaven ou 

filat i gelatina. (Na Matilde li ajuda) 

- I es ous filats també fets en casa? 

AEL. I es ous filats també else feien en casa! No; es ous filats 

són molt bons de fer. 

JMRS. Lo que has de tenir és es motlo de fer-lo. 

AEL. No, motlo, no; és com una espècie de coladoret, amb 

quatre, no foradets, no: com a mamellons. Pareix és braguer 

d'una vaca; talment. 

- De metall o tela? 

AEL. No, de metal; d'alumini. 

- I com se feia? 

AEL. I feies quatre mamellonets aquests i un foradet molt petit, 

molt petit, molt petit; i posaves s'almíbar dins sa pella, i amb 

això 'naves voltant, voltant, i tiraves allò primet... 

JMRS. Una vulgar truita; és una vulgar truita! (riu). 

AEL. I llavonses else treies, else posaves amb aigo freda, i ja 

està. Tot d'una que estaven un poc frits, a dins s'almíbar; else 

treies amb sa giradora i else posaves a dins aigo freda, i 

llavonses a damunt un padàs; i això és tot. 

JMRS. No té cap secret! (riu). 
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MDA. Jo tenc motlo d'això. 

AEL. I jo també, que el tenc; aquí encara hi és. Però else compr; 

no volen fer tanta feina avui en dia. Què va! Antes, quant hi 'via 

cuiner i tot això.” 

 

El Receptari de cuina del segle XVIII
183

 recull fins a vuit receptes d’ous filats. A 

Cuina mallorquina
184

,  també es recull una recepta molt més carregada, encara més a 

l’antiga.  

 

3.3.5 Els vins  

 

Els vins formen part del seu dia a dia. De fet, molts dels senyors tenien vinya als 

pobles i celler a casa. Parlarem en aquest apartat de la malvasia, però també del 

moscatell i del vi ranci. 

 

*  Malvasia [m´lv´»zi´] 

Segons el DIEC el malvasia és una “mena de cep importat d’Orient que fa un 

raïm blanc i dolç; vi fet d’aquest raïm. ‘Malvasia de Sitges’”. Si acudim al DCVB, en 

trobam també la definició: “vi molt bo que es fa del dit raïm. 1. Topon. Ciutat grega, 

situada en la Morea.”  

 

El DECat ens en dóna la informació referida a l’origen del mot: “del nom de 

Malvasia, forma romànica del de la ciutat grega de Monembasía, en la costa SE. De 

Morea. 1er doc. 1403 ‘E us pregam que.ns façats venir vi de malvesía’ escrivint a 

Candía (Creta) d’on l’importàvem, a. 1403 (Rubió, Diplomatari de l’Or. Cat., 700). [...] 

Mallorquí melvesia Banyalbufar (1964).” 

 

NDS.  “[...] I llavò un sotacopes que hi posaven es tassons o si 

tenien custum de beure una copeta de vi o de moscatell, o de 

malvasia, o... Per cert, sa malvasia també és una altra paraula 

                                                           

183  J. Martí i Oliver. Receptari de cuina... 
184 P. D’Alcàntara Penya. Cuina Mallorquina. Op. cit. 
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mallorquina; que saps què és, sa malvasia, aquell vi especial 

que... 

- Dolç? 

NDS. No, sa malvasia era sec. Es moscatell és dolç. Sa malvasia 

no és dolça; és més bé tirant a seca, que era un vi, una espècie de 

“jerès” característic mallorquí, que se feia a Banyalbufar; domés 

se feia a Banyalbufar. I, per cert, a una possessioneta que li 

diven Can Pico de Banyalbufar, que era sa darrera banda que hi 

'via hagut, un temps, malvasia. Bono, aquí també en duien de 

Son Albertí i de sa Baronia, perquè sa Baronia de Banyalbufar 

era de Can Cotoner, que era es senyor avi de munpare, duien, 

daixones, botetes de malvasia. I jo me recorde, a jo, encara de 

petit, llavò era custum, ara pentura no... Enconar, saps què és 

enconar? 

- He sentit dir sa llet d'enconar. 

NDS. Enconar era an es al·lotets. Quant havien 'nat o tenien un 

parei d'hores, o no sé què, he sentit a dir que else feien, per 

llevar-los com un llim que tenien per sa boca, agafaven un 

padasset de fil i else feien sa boca neta amb un poc de malvasia. 

O sia, que jo he estat enconat amb malvasia; agafaven un 

padasset i te feien sa boca neta amb vi d'aquest de Banyalbufar.” 

 

Com ens explica aquest entrevistat, la malvasia és un vi que només pot 

aconseguir-se en determinats llocs. No es podia trobar pertot, a Mallorca. També 

explica la utilitat medicinal d’aquest vi,  per enconar els recent nats
185

.   

 

* Vi ranci [«vi »ransi] 

El DCVB explica que és un vi “que per passament de molt de temps dins la bóta 

ha adquirit una olor i un tast especials que el milloren. “Com un vi ranci de Falern que 

guarden àmfores belles “ Costa Horacianes. 22.” 

 
                                                           

185 Avui es torna a conrear vinya per produir malvasia als costers de la Serra de Tramuntana: Banyal-
bufar, Deià i Estellencs. Sembla que així l’hem recuperat i ja es comercialitza normalment en la seva 
versió més genuïna, que és la seca. 
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“ - I per beure? 

JMRS. Vi dolç o sec. Vi ranci, que deien.  

- I champagne no s'usava? 

JMRS. No, no s'usava. Un vi ranci, que és molt mal de dir. 

- Fet en casa? 

JMRS. Supòs que en aquell temps teníem vinya i el feien en 

casa; ara, no!” 

 

El vi ranci s’elaborava a la mateixa casa, com altres aliments, ja que les cases de 

senyors eren pràcticament autosuficients. Avui encara s’elabora a Aragó, per exemple. 

L’entrevistat conta com, en les celebracions, en lloc de beure cava, bevien vi ranci, que 

és una espècie de vi de Xerès dolç. 

 

Veiem com, tot i que l’adjectiu “ranci” es refereix a un aliment amb gust 

desagradable, quan és aplicat a un vi, significa el contrari, ja que, el fet de ser ranci, 

indica que és més dolç. 

 

3.4   Les joies i la indumentària 

 

La inclusió d’aquest apartat sobre joies i indumentària es deu al fet que 

constitueixen un element de luxe a què els senyors atorguen una gran importància. Tot i 

això, tenen molt clar que no cal fer ostentació del que posseeixen. De fet, l’interès per 

demostrar que es posseeixen joies i riques vestimentes, és un tret distintiu de la nova 

burgesia
186

, segons els entrevistats. A través d’aquests objectes de valor, és com aquesta 

demostra a la resta de la societat que ha ascendit de classe. Els senyors, en canvi, com 

que no necessiten demostrar la seva posició social, ja que és coneguda per tothom, no 

les llueixen desmesuradament. Fer-ho així constituiria un acte de mal gust; seria poc 

apropiat. De totes maneres, això no vol dir que no en posseeixin en abundància. A més, 

coneixen el nom tant d’aquestes joies com el de les peces de vestir, les seves i les del 

servici.   

 

 
                                                           

186 Nosaltres utilitzam “nova burgesia” per referir-nos a aquesta classe mitjana que els senyors podrien 
anomenar “mossons”. 
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 3.4.1   Les joies 

 

 Tot i que imaginam que coneixen una gran varietat de joies, com hem dit, no 

molts dels entrevistats ens en parlen, a causa del que hem exposat anteriorment. Els 

senyors, després dels mateixos joiers, eren aquells que coneixien més noms de joies, ja 

que tenien la riquesa suficient per poder accedir-hi. Per això, a part de les joies que 

tothom coneixia, ells en coneixien unes altres, més pròpies de la seva classe social. La 

noblesa fins i tot tenia un joier especial, que era a qui sempre li encarregaven i 

compraven les joies. En aquest apartat, tractarem el nom de les joies que, o bé només 

ells coneixien, o bé aquelles que formaven part del seu dia a dia. També ens en parlen 

d’altres que no tractarem, perquè són molt conegudes i no mereixen un tractament 

específic. Les que incloem en aquest estudi són: aliança, botonada, agulla, presea, ram 

de brillants i tumbaga
187

. 

 

* Aliança [´li»ans´] 

Segons el DIEC i el DCVB l’aliança és l’ “anell de casament”. 

 

“ - Què és, s'aliança? 

JMRS. Un temps devia ser s'aliança, però és que s'aliança 

antiga mallorquina tampoc no era així; era molt tirant a sa 

catalana, dins s'aragonesa. Solien ser duies joietes; i solien ser: 

dos corets, una pedra blanca i una vermeia, solien  ser. N'hi 'via 

que eren com a dos corets; n'hi  havia que era una pedra blava i 

una blanca, una blanca i una vermeia... 

- Més ampla que s'aliança d'ara? 

AEL. No, com un anellet vulgar i corriente, però que tenia com 

a dos corets; per ca nostra, n'hi ha un i té un diamantet. 

JMRS. Però això ja ha passat. Llavò va sortir s'aliança moderna.  

- Llisa? 

JMRS. Llisa, però xapada (riu). No el coneix!  

AEL. Gens; es teu i es meu són xapats!. 
                                                           

187 Hem detectat una gran mancança de bibliografia sobre aquest tema, i en el llibre més específic que 
tenim, La joieria a les Illes Balears, d’Elvira González i M. Magdalena Mateu, tampoc hi apareixen els 
noms d’algunes peces, com ara tumbaga o presea. 



299 

 

JMRS. Aquestes eren ses antigues mallorquines, lo que ara no 

s'obrirà. Jo tots es senyors, antics, jo tots es que he vist antics, ho 

tenen. 

- Qui li va fer? 

AEL. N'Alejandro mos ho va fer a noltros, an es carrer de... des 

Pas d'en Quint; aquella joieira petitona, que hi ha davant ca na 

Peloni, des vestits, aquella joieria...  

JMRS. Era és joier des senyors; és mort!  

AEL. Però això és una aliança, aliança. 

JMRS. Això ho devien fer tots, perquè jo, totes ses ties i tots es 

tios, sempre els he vists amb s'anell xapat. Fins que se'n romp 

un, no se separen!” 

 

A través d’aquestes entrevistes, veiem com coneixen l’antiga aliança 

mallorquina. Aquesta era, segons ells, com un anell normal amb dos corets. També la 

més moderna, que tenien tots els senyors antics, i que encara que estava xapada en dues 

parts, no es podien desfer les dues meitats. Encara avui és una joia que es pot encarregar 

amb normalitat a un joier
188

. 

 

                            

                       Aliança mallorquina tancada                 Aliança mallorquina oberta
189

  

 

Al Vocabulari de joieria
190

, trobam l’entrada aliança mallorquina, que defineix 

com “anell format per dues aliances enllaçades que es poden desencaixar”. També la 

                                                           

188 Els entrevistats ens parlen i ens descriuen l’antiga aliança mallorquina i la moderna. Aquesta descrip-
ció no es reflecteix a cap llibre de la bibliografia de què disposam; per tant, creiem que no està docu-
mentada. 
189 Fotografies realitzades a la joieria Forteza. 
190 M.A. Ramis i B. Torres. Vocabulari de Joieria. Palma: Ed. Consell de Mallorca, 1999.   
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trobam al vocabulari de joieria de La joieria a les Illes Balears
191

, com “anell format 

per dues aliances entrecreuades que es poden desencaixar.” 

                                           

* Botonada [boto»naD´] 

Segons el DIEC és el “joc de botons d’una peça de vestir. “Una botonada 

d’argent””. El DCVB ho defineix com “adreç de botons d’una peça de vestit, i 

especialment els que adornen el colze de les mànegues del gipó de les pageses (Mall.). 

“No t’enamors de ses robes | de botonades ni creus, | ni t’enamors de ses veus, | sinó 

d’es fets i ses obres “ (cançó popular mallorquina).” 

 

JMRS. “Aquí n'hi ha una; això mateix que duen ara. Es volant 

no el duien; era de roba. I en s'estiu, el duien brodat... I duien 

aquí dues ‘güies, i después duien sa botonada amb un botó més 

que ses pageses.”  

... 

IDS. “[...] N'hi 'víem arreglat dos per sa petxera de botonades 

antigues que el senyor avi en 'via repartit moltes.” 

... 

MO. “[...] Aquesta hei anava vestida de pagesa, amb so gipó, ses 

botonades aquí. I ses botonades, generalment, else deixaven en 

herència an es néts, pes punys de sa camia, dos per un, dos per 

s'altre, i dos per s'altre. Això era es gipó; però es volant, ja veu, 

és una peça que vostè ni l'havia sentit anomenar.” 

 

 Veiem com la botonada era una peça important del vestit, ja que diferenciava 

una senyora vestida de pagesa, d’una pagesa pròpiament dita, perquè la botonada de les 

senyores duia un botó més que la de les pageses. Avui, moltes botonades s’han repartit 

entre les filles i els fills per reconvertir-les en altres joies com a arracades, agulles i 

botons de puny o collades. Segons el Vocabulari de joieria
192

,  la botonada és el “joc de 

botons dobles que serveixen per embotonar els punys de la camisa.” 

                                                           

191 E. González i M. Riera. La joieria a les Illes Balears. Palma: Ed. Institut d’Innovació Empresarial de 
les Illes Balears, 2002. 
 
192 M.A. Ramis i B. Torres. Vocabulari de Joieria. 
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Joieria La Perla 

 

* Agulla [»guy´] 

El DIEC explica que l’agulla és la “joia que se subjecta amb una peça que es 

clava com una agulla.” 

 

JMRS. “Duien un rebocillo i else duien travades; se deien 

senyores de l’agüieta. O duien es guatlereto, que era això d'aquí 

davant. O sinós duien tres ‘güies, solien dur; a posta n'hi ha 

tantes de llargues. Güies; a posta else deien senyores de 

l’agüieta.” 

 

No trobam al DCVB la paraula en l’accepció de ‘joia’. Les agulles són una peça 

important del vestit de pagesa i també dels vestits de mudar. Si les senyores sempre 

anaven ben vestides, és molt probable que l’agulla fos una joia habitual d’elles. Fins i 

tot, segons ens conta aquest entrevistat, en podien dur fins a tres i els deien “senyores de 

l’agulleta”. 
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* “Presea” [pr´»zE´] 

Tan sols trobam aquest mot al DMM193:  “(del lat. <<praesidia>>; lit.) f. Joya u 

objeto precioso”. 

 

“ - I parlant de joies, quines hi ha? 

AEL. Sa tia Noreta deia presees; duen unes presees. 

JMRS. Duien un rebosillo i else duien travades; se deien 

senyores de l’agüieta.” 

... 

MDA. “Ses senyores duien més presees; ses ‘güies eren cosa 

més de pageses, que se posaven damunt aquella manta negra.” 

... 

AEL. “Però, jo me'n record que ses senyores antigues deien 

‘aquestes preseies’. 

JMRS. Preseies són ses joies mallorquines; totes ses joies. Sa 

senyora duia ‘güies. Jo crec que totes ses joies eren preseies, i 

collars i ‘recades. Això sí, tot lo que no era pulsera, ‘recades, 

anells, i collars; tot lo demés se deia preseies.” 

 

Com ja hem esmentat abans, aquesta paraula no apareix recollida ni al DIEC, ni 

al DCVB, i tampoc no apareix al DECat. Només l’hem trobada en diccionaris de 

llengua castellana, fet que ens fa pensar que es tracta d’un castellanisme antic. Tot i 

això, sembla que els senyors anomenaven presees a totes les joies, excepte les polseres, 

les arracades, els collars i els anells. Els entrevistats ens conten que les senyores eren les 

que en duien més. 

 

* Ram de brillants [«ram d´ BRi»¥ans] 

RSJ. “Aquest ram de brillants d'aquí; es primer lladre que mos 

va entrar, mos va robar això. 

IDS. Tot quant de brillant hi havia, tot; ni des anells no va tocar 

res més, més que lo que tenia brillants; ni or ni polseres.” 
                                                           

193 M. Moliner. Diccionario de uso del español. 2ª ed. Madrid: Gredos, 2001. 
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La possessió de brillants era un fet corrent en cases de senyors. Veiem, a partir 

d’aquest fragment d’entrevista, que tenien, fins i tot, un ram de brillants, la qual cosa 

ens demostra la riquesa d’aquestes famílies. 

 

       
Ram de brillants mallorquí del XIX                Ram de brillants del XVIII (cortesia de Joieria la Perla) 

 

* Tumbaga [tum»baF´] 

En primer lloc, consultam el DIEC, en què es defineix tumbaga com un “aliatge 

d’or i coure, i sovint amb una mica d’argent, molt trencadís. | Anell fet amb aquest 

aliatge; anell en general.” Segons el DCVB, és un “anell llis, sense pedra ni perla, que 

es porta al dit [...]. “Les tumbagues y manilles, | les arracades de pam”, Collell Flor. 45. 

“¿Veritat. Senyor Rector, que sense la tumbaga el casament no serà legal?”, Vilanova 

Obres, XI, 88.” 

 

El DECat ens n’ofereix la informació etimològica: “del malai tambâga ‘coure, 

aram’; el camí de transmissió d’aquest mot, existent en moltes llengües europees i en 

àrab, no es coneix exactament; la u es pot explicar per una grafia anglesa: per bé que la 

forma que es dóna com a normal en aquesta llengua és tombac, hi consta almenys una 

variant tumbeck.  1a. doc.: s. XVIII (DAg.). Veg. Dalgado, Gloss. Luso-Asiático II, 346; 

Devic, Dict. Étym. Des mots d’origine orientale, 1876, 221; Dozy, Suppl. I, 152; 

Webster, New Int. Dict. Of the Engl. L.; DCEC/DECH, s. v. No degué venir per 

conducte de l’àrab, on era tambak  [c. 1800], i es documenta molt abans en portuguès 

[1603] i en anglès [1602], que en àrab, català, francès ni castellà; és probable que la u 

s’expliqui per l’hàbit anglès de representar amb la lletra u el so de a semblant a una a 

fosca, i Webster hi documenta almenys la grafia tumbeck.” 
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AEL. “[...] I tumbagues. Tumbagues, eren es pagesos que heu 

deien molt. Domés és d'or; no té pedres.  

- Què és, s'aliança? 

JMRS. Un temps devia ser s'aliança, però és que s'aliança antiga 

mallorquina tampoc no era així; era molt tirant a sa catalana, 

dins s'aragonesa. Solien ser duies joietes; i solien ser dos corets: 

una pedra blanca i una vermeia, solien ser. N'hi 'via que eren 

com a dos corets; n'hi havia que era una pedra blava i una 

blanca, una blanca i una vermeia”. 

 

Aquesta joia, el nom de la qual és d’origen incert, és coneguda pels entrevistats. 

Diuen que eren els pagesos els que més deien tumbaga. El fet que els senyors coneguin 

aquest mot, demostra el contacte que tenien amb la pagesia. 

 

El Vocabulari de joieria
194

 ens remet a aliança quan cercam tumbaga: són 

tractats com a sinònims. En canvi, els senyors consideren que són dos mots que fan 

referència a joies diferents. 

  

3.4.2   La indumentària 

 

Els entrevistats manegen un vocabulari d’indumentària que abasta des de les 

seves pròpies peces de roba fins a les del servici. Moltes d’aquestes peces han quedat 

avui antiquades i s’han deixat d’usar. Veiem com, el fet de vestir una o altra peça, 

estava pràcticament institucionalitzat, tant pel que fa als senyors com als criats, segons 

el moment
195

.  

 

Hem sel·leccionat en aquest apartat les paraules referents a indumentària que 

hem trobat que no són d’ús generalitzat i que els entrevistats coneixen i han vist. 

Aquestes paraules són: escambrai, guerrera, guatlereto, lacet, llibrea, mantó de 

copinyes, petxera, volant i xalina.  
                                                           

194 M.A. Ramis i B. Torres. Vocabulari de Joieria. 
195 A tall d’exemple, ens comenten que el col·legi dels Agustins de Palma va haver de tancar perquè 
l’uniforme que feren pels alumnes era molt semblant a l’uniforme que duien els cotxers dels senyors. 
Això palesa que els Agustins que fundaren aquí venguéren de El Escorial, no de Catalunya o València, i 
no coneixien ni els costums ni la llengua del nostre país.  
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* Escambrai  [´sk´m»BRai9] 

Acudim al DIEC a l’entrada cambrai: “tela blanca de cotó molt fina, amb lligat 

de plana, semblant al batista, que es començà a fabricar a Cambray”. Al DCVB trobam 

pràcticament la mateixa informació: “tela blanca de cotó, molt fina, amb  lligat de plana, 

que pren nom de la ciutat francesa de Cambray, on s’inicià la seva fabricació. 

Etimologia: de Cambray, una ciutat de França”. El DECat només indica que aquest mot 

prové “del nom de la ciutat”. 

                               

IDS. “[...] I posaven a damunt un altre cenrer fermat; pes coll, 

un doblec gros, i a davall aquest doblec, hi posaven sa roba més 

delicada: mocadorets fins d'escambrai i coses d'aquestes... 

- Mocadorets fins de què? 

IDS. D'escambrai. 

- Què és escambrai? 

IDS. Escambrai de fil. És un teixit molt fi, molt fi. 

RSJ. Una espècie de gasa, una espècie de tul, quasi quasi.  

IDS. Sí, però tupideta.” 

 

Aquesta forma cambrai passa a escambrai, perquè es produeix una aglutinació 

amb l’article, ben igual que passa a estisores. Malgrat tot, el DCVB, que dóna les dues 

formes d’aquest altre mot (estisora o tisora), no contempla aquesta forma escambrai. A 

El moble a les Illes Balears, de M. José Massot Ramis d’Ayreflor, es recull la 

descripció de la tela: “tela que servia per a la confecció de faldes, rebosillos i altres 

peces de roba de dona (Mall.)” 

 

* Guerrera [g´»reR´] 

El DIEC recull el sentit de guerrera com a “jaqueta ajustada i cordada fins al 

coll que porten els militars. adj. Jaqueta que imita la guerrera militar”. També ho 

trobam al  DCVB: “jaqueta que porten els militars”. 

 

MO “[...] I es de la pagesia, en lloc de dur ‘mericana, duien una 

guerrera, com duen es xinos. ¿Ha vist es president xino? Així 

vestia es pagès mallorquí. 
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- ¿I es homos de feina, de sa família que diu, com anaven 

vestits? 

MO. Amb sa guerrera aquesta que li dic. 

- ¿Es servici de Palma? 

MO. Sí, sí! Anaven amb sa guerrera; i es cotxer, amb so seu 

uniforme, com es des alumnos des agustins.” 

 

Veiem que ni el DIEC ni el DCVB recullen la paraula en l’accepció emprada per 

l’entrevistat. 

 

* Guatlereto [gw´ll´»REto] 

Segons el DCVB, és una “peça de roba blanca que les dones portaven a manera 

de collarí, que els cobria el coll i els pits (Mallorca). “¿No trobes, Pepa Maria, | que es 

guatlereto fa bo? | D’ençà que el m’he posat jo, | més de sis m’han dit bon dia “ (cançó 

popular mallorquina)”. 

 

JMRS. “[...] O duien es guatlereto, que era això d'aquí davant. O 

sinós duien tres ‘güies, solien dur; a posta n'hi ha tantes de 

llargues. ‘Güies; a posta else deien senyores de l’agüieta. I era es 

rebosillo, que supòs que devia ser és d’estiu, duia agüies; de 

gran gala, se posaven es guatlereto i tal; i aquí era elegantíssim. 

AEL. Però això ja era molt més antic. 

JMRS. Es guatlereto no el duien ses pageses; eren ses senyores. 

 

Aquesta paraula no surt al DIEC ni al DECat. Era una peça que només duien les 

senyores, perquè formava part del vestit de pagesa.  

 

* Llacet [l´»s´t] 

IDS. “Però, per Ciutat, sempre amb americana i corbata. 

RSJ. Corbata o lacet. Jo en tenia un; el vaig dur poc. Pentura 

me'n compraren un perquè se duia; ah, de pell! 

- Lacet? 
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IDS. Lacet o corbatí, que li deien; el duien si ‘nàvem a un ball o 

això; duia es corbatí aquest. 

 

La forma normativa d’aquest mot hauria de ser llacet, com a diminutiu de llaç, 

que és la que recullen els diccionaris, tot i que no contemplen el sentit que li donen els 

senyors (complement de la indumentària dels homes). La forma que usen els nostres 

entrevistats és un castellanisme. 

 

* Llibrea, vestit de 

(v. Llibrea, pàg. 215) 

 

“ - I criat de llibrea, en tenien? 

PMS. Sí, else tenc. 

- També en tenien, de llibrees? 

PMS. Sí, sí. No, és que, clar, venien i se posaven ses llibrees; 

domés s’else posaven aquí si venia per exemple, que va venir... 

els reis; llavò tenc fotografies amb ses llibrees. Agafàvem, pues, 

des servici, dues persones que hi anassin bé, perquè, no, no... ses 

llibrees havien de cercar sa persona que li caigués bé sa mida de 

sa llibrea. 

- Per as funerals, anaven de llibrea? 

PMS. A sa mort de la senyora àvia varen anar de llibrea encara; 

después ja no.” 

... 

MO. “Sobre els colors de ses llibrees, com anaven vestits lo que 

deien ses llibrees, uns tenien vermei i es altres tenien blau, això 

sí. 

- ¿I vostès? 

MO. Noltros teníem es nostro color! 

- ¿Quin color? 

MO. Ho deix! No vui discussions, en aquest temps, de coses 

passades. Perquè es que són de sa generació darrera meva, si ara 

no tenen ni idea d'això; i és millor no parlar-ne, perquè era no 

s'insult, diu: ‘ja me diràs de quin colors du sa teva llibrea es 
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vestit?’. Hi 'via categories, i uns creien que era més categoria 

una i s'altra més categoria s'altra; i no hi 'via res establert. Era un 

capritx personal des senyors d'aquell temps, que an es carrer 

d'en Verí se varen trobar dues galeretes, una que venia i una que 

anava, i han de fer marxa enrere. ‘I jo no me moc!’, ‘I jo tampoc 

me moc!’ Se féu hora de dinar i diu: ‘Vés a ca nostra i que me 

duguin es dinar aquí!’; i s'altre: ‘Vés a ca nostra i que me duguin 

es dinar aquí!’. I es vespre: ‘Vés a ca nostra i que me duguen es 

sopar aquí’... Sa caparrudesa, això que diu vostè, qui era més i 

qui era menos. Llavò, uh! Era una cosa de molt de discutir! I 

això ho hem de deixar.” 

... 

NMC. “Diu en Llaneras que aquí, es senyors d'aquí, vivien d'una 

manera molt original; i molt bé que vivien; molt. Amb molta de 

categoria. I ademés moltes vegades 'vien de dur per servir i tot 

això, sa llibrea, o vestits de fracs, i amb guants, uh! Sí, i 

d'uniforme; jo encara ho he vist! Mun pare duia es criats per 

servir sa taula; no duien llibrea ja, però un uniform amb uns 

botons, amb un... Sí, ja ho crec.” 

... 

- I es criat que anava amb llibrea, i duia unes calces blanques o 

dues; i després, què duia? 

MTD. Uns guardapits grocs, i un coll fort... 

- Blanc? 

MTD. Sí. 

- I una casaca vermella?  

MTD. Sí. 

- I no té cap fotografia? 

MTD. No. 

CTD. A què? 

- Una fotografia? 

CTD. No, per mi no n'hi ha cap.” 
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El vestits de llibrea els posseïen a cada casa per fer que dues persones del servei 

se’ls posessin en ocasions especials, com per exemple, a la vinguda dels Reis o als 

funerals. El vestit consistia en unes calces blanques, guardapits grocs, coll fort de color 

blanc, i casaca vermella. De totes maneres, cada família tenia uns vestits de llibrea 

propis, i, fins i tot, n’hi havia uns de més categoria que els altres, i sovint era una excusa 

per moure conflicte entre famílies dels senyors
196

. 

 

* Mantó de copinyes [m´‚n5«to D´ ko»pi¯´s] 

PDA. “No, una falda; i duia mocador de copinyes, o lo que fos. 

Era molt coriosa.” 

... 

- I sa falda de pagesa? 

PMS. Sí, i mocador.  

- De copinyes? 

PMS. Es mocador que acabava amb punta darrere. I duien coa 

totes. Una altra vegada que véngui, cercaré si trob ses 

fotografies.” 

 

Aquesta era una peça pròpia de la pagesia. Els senyors volien, normalment, que 

les criades anassin vestides de pageses, quan això ja havia caigut en desús. 

 

* “Petxera” [pe»tSeR´] 

Segons el DCVB petxera és un castellanisme i és la “peça davantera de la camisa, que 

cobreix el pit [...]. Sinònim preferible: pitera”. 

 

IDS. “[...] N'hi 'víem arreglat dos per sa petxera de botonades 

antigues que el senyor avi en 'via repartit moltes. 

- Per sa petxera? 

IDS. Quan duien camia forta que anaven de... Ara ja no hi van, 

de petxeres fortes; que se posaven una petxera emmidonada, o 

                                                           

196 La importància del color de la llibrea rau en el fet que palesava el llinatge de la casa i, per tant, la 
categoria del seu títol. D’aquí ve aquella dita antiga que té un sentit de repte: “De quin color van vestides 
les teves llibrees?”, quan avui s’ha transformat en “De quin color van vestits els teus criats?”, frase que 
encara es fa servir amb doble sentit, d’incomoditat i d’ironia, davant d’un abús. 
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que sa camia tenia una petxera emmidonada per anar elegants i 

“lujosos”. I en aquestes petxeres, s'hi posaven uns botons bons 

amb un tornillo, que, per cert, era molt mal de posar; de per 

davall 'vien de posar un tornillo; és dir, això t'ho 'vien 

d'engafatar un altre, perquè, si no, no era possible. 

- Quants de botons duien? 

RSJ. Dos, dos; i aquí, un d'os. Com que eren colls que se 

separaven, venien amb una tireta; i aquí, un botó d'os. Jo ho he 

duit en això; jo, quan me vestiren d'homo, me varen donar tot 

s'equipo: colls forts, botons, “gemelos”.” 

 

Aquest mot no surt recollit al DIEC, ja que es tracta d’un castellanisme no 

acceptat. Fins i tot el DCVB aconsella l’ús de pitera al seu lloc. 

 

* Volant [vo»lan5t] 

El DIEC descriu el volant com una “banda de roba prisada, arrufada amb 

tavelles, que solament cosida o clavada per la vora superior, serveix d’adorn a un vestit, 

a una cortina o a qualsevol complement de la casa.” Segons el DCVB, és un “vel de 

punt o tela molt fina, amb què les dones es cobreixen la part posterior del cap i la pitera, 

i que, en lloc d’acabar per davant amb punta com el rebosillo, acaba en forma 

arrodonida i fa tavelles (Mallorca).” 

 

“ - Com anava vestida aquesta criada? 

PDA. De pagesa, amb so seu volant, amb rebosillo. Sentia 

contar que cada vespre... 

- Anava de negre? 

PDA. No, es volant, de blanc. 

- Però la resta tota negra? 

PDA. No, una falda; i duia mocador de copinyes, o lo que fos. 

Era molt coriosa.” 

... 

“ - I ses dones, se'n recorda de com anaven vestides, ses criades 

i ses senyores? 
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PMS. Duien... ses criades duien volant; duien com una cosa 

blanca: una xerxa, una xerxeta... 

... 

MO. De pagesa! An es contracte, en prendre-les amb s'obligació 

de dur volant. I es volant ja no el coneix vostè. 

- ¿Què és es volant? 

MO. Veus, no, no, no. Es volant era una cosa que duien ses 

pageses, que era blanc, emperò molt calat; no era una tela: molt 

calat. I duia un gran perfalà tot lo redó; i era obligació dur 

volant; en llogar-les, sabien que, per dins la casa, havien de dur 

volant. Això era es volant.  

MO. Això era es gipó; però es volant, ja veu, és una peça que 

vostè ni l'havia sentit anomenar. 

- Sí,  però l'he vist. 

MO. ¿An es volant? En aquests vestits de pagesa típics else veu; 

això és es volant, però llavò era... 

- Era normal! 

MO. Era normal... obligatori!” 

 

El volant és una peça de roba que identificava les criades com a tals i en moltes 

de cases, era obligatori portar-ne. Antoni Mulet explica que “en general es más usado el 

volant que el rebocillo y más por las señoras como signo de distinción”
197

. Avui dia ha 

caigut en desús, motiu pel qual alguns dels entrevistats es queixen. 

 

* Xalina [S´»lin´]  

Segons el DIEC, una xalina és una “corbata de panys llargs usada per homes i 

dones”. El DCVB la defineix com a “corbata llarga i ampla usada per a abrigar-se el 

coll. “L’arribada... d’aquell nombrós grup de barrets amples greixosos, de puros i pipes 

i xalines”, Pla Rus. 190. Etimologia: derivat de xal.” 

 

“ - Xalina? 

                                                           

197 A. Mulet. El traje en Mallorca. Palma: Ed. Alcover, 1955. p. 63 
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RSJ. No, es sastre Mercadal en duia de xalina. 

- Era propi de pintors? 

RSJ. Pintors! Es sastres també en solien dur; es artistes, en 

duien. 

- Era més bohemi? 

RSJ. Sí.” 

 

Així, doncs, amb aquest fragment d’entrevista, veiem que coneixen com s’havia 

d’anar vestit per tal de ser identificats socialment. En aquest cas concret, es fa referència 

a un complement de la indumentària masculina d’altres classes socials. 

 

3.5   Les pràctiques màgico-religioses 

 

La religiositat i el seguiment dels rituals marca el dia a dia dels entrevistats. 

Aquesta religiositat els connecta amb la pagesia, que és, generalment, profundament 

conservadora. Per això, coneixen tant els rituals religiosos dels poble -resar l’Àngelus a 

Sineu, per exemple- com els de Ciutat.  

 

Tot i que no es tracti d’un apartat gaire extens, pensam que el tema és prou 

important com per tenir-lo en consideració. En una classe social on tot està marcat, 

pautat, ritualitzat, la mort esdevé un marc idoni per a representar, davant ells mateixos i 

la resta de societat, tot allò que són. Realment, és el ritual de què més parlen. Per això, 

la major part de les paraules que tractarem, es refereixen a aquest moment en concret.  

 

De fet, el llenguatge que empren per referir-se als costums i pràctiques religioses 

és el manifest de tot un món, propi d’aquesta classe social. La religiositat, que per a ells 

és una manera de viure, de ritualitzar el dia, emergeix a través dels seus relats, i de les 

paraules i expressions que manegen amb tota normalitat.  

 

Hem sel·leccionat, doncs, les paraules que més representen aquest univers 

religiós del qual els senyors són guardians: atxa, ciris d’il ·lustre, creu alçada, fer 

plegamans, paraigua i viàtic. 
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* Atxa [»atS´] 

Segons el DIEC, és un “ciri gran i gruixut de forma prismàtica i de quatre 

blens”. El DCVB també el descriu com un “ciri molt gruixat, que sol tenir de dos a 

quatre blens entortolligats. [...] “Sien obligats acompañar lo dit Sanctissim Sacrament ab 

quatre atxes”, doc. a. 1599 (Col. Bof. XLI, 389).” 

 

“ - Però no hi havia es mort? 

RSJ. No, no, no; an es túmulo figurava es mort; hi posaven vuit 

o quatre, segons, amb unes atxes grosses així, grogues però; eren 

grogues.” 

 

Jordi Bruguera
198

 recull la paraula com a gal·licisme (hache) dels segles XIII i 

XIV. El fet que coneguin aquest tipus de paraules demostra la riquesa de lèxic unida a 

una coneixença de tot allò que es refereix a l’església i als seus rituals. 

 

* Ciris d’il·lustre [«siRis  di»lustR´] 

RSJ “[...] I que també es funerals porien ser de primera, de 

segona o de tercera; i segons he vist, ciris; es ornaments eren 

més bons; o més ciris an es túmulo. [...] Llavò també, si era 

il·lustre, que fos cavaller de Malta, que fos Maestrante de 

València, lo que fos, hi 'via es ciris d'il·lustre, que eren dos 

canelobres que posaven an es cap d'aquest túmulo, perquè es 

mort no 'nava encara a l'iglesi; perquè hi varen anar l'any 

xixanta, es morts a l'iglesi. En suma, posaven dos canelobres 

així; i es ciris, en lloc d'estar drets... 

- Creuats? 

RSJ. Encrevats; això eren ciris d'il·lustre.” 

 

Segons el relat d’aquesta entrevista, veiem com existien diferents categories de 

funerals, depenent de l’estatus social del difunt. Els ciris d’il·lustre eren dos canelobres 

encreuats que es posaven en el túmul.  

                                                           

198  J. Bruguera. Història del lèxic català. 
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* Creu alçada [«kR´u9  ́ l»saD´] 

JMRS. “Perquè antes anaven a la casa amb sa creu alçada. 

Quant hi 'via un mort, avisaves a sa parròquia i hi 'nava amb sa 

creu alçada, amb sos ploradors aquells; jo encara els he 

coneguts, an es ploradors, pobrets de la Misericòrdia. S'altre dia 

vaig trobar ses comptes, i else donaven, saps què valia una 

missa? Dues pessetes! (riu). [...]  Quan va morir el senyor avi...; 

i venia sa creu alçada; i else se'n duien amb sa creu alçada. 

Venia sa parròquia amb sa creu alçada i se'ls enduien fins a sa 

sortida de sa Ciutat. I después ja se n'anaven cap an es 

cementeri, i else gordaven; generalment, else gordaven un dia, 

an es morts, else gordaven es menestrals, que deien: es 

picapedrer, es ferrer, es fuster, es cerer; eren molt importants, es 

menestrals! Com no hi 'via electricidat, 'vien de fugir; i aquests, 

es vespre, el volien gordar, an es mort.  I después, an es funerals, 

hi solien anar, que és s'únic pic que se tornaven emplear ses 

llibrees; i donaven una candela a cada un.” 

 

Hem recollit aquesta expressió, ja que ens fa veure el domini del llenguatge i 

expressions pertanyents a l’àmbit dels rituals religiosos, especialment el de la mort. Ens 

conten com, per al viàtic, els capellans anaven a les cases amb uns ploradors contractats, 

als quals pagaven, i la creu alçada. Aquest seguici que primer anava fins a la casa del 

mort, també acompanyava la carrossa fins les Quatre Campanes; i entre ell, també hi 

havia els infants orfes (de les Vermelletes, etc.), que contribuïen al llustre de 

l’enterrament, fins que la Segona República, el 1931, va prohibir expressament que en 

formassin part els nins. En aquells moments, part del carrer de St. Miquel, i tota la resta, 

fins a les esmentades Quatre Campanes, estaven sense asfaltar. Després ja era camp 

obert.  

 

* Fer plegamans [«fe pl´F´»mans] 

El DIEC en dóna un sinònim: “pregadéu.” El DCVB, per una altra banda ho 

descriu com l’ “acte de plegar les mans per saludar o per demanar perdó (Ferrer Dicc.).” 
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MO. “Un altre costum que hi ‘via era es plegamans. Es 

plegamans era sa costum de besar ses mans an es avis i an es 

pares; i quant arribàvem de visita a cal senyor avi: ‘plegau 

mans’. I plegau mans vol dir besau ses mans al senyor avi i a la 

senyoràvia.” 

 

Veiem com per a aquest entrevistat, el plegamans consistia en besar les mans als 

avis i als pares, com a mostra de respecte. Aquest acte s’avé amb totes les relacions que 

hi ha entre els mateixos membres de la família, de respecte cap als pares, i sobretot, als 

avis. De fet, aquesta és una pràctica que encara avui alguns conserven. 

 

* Paraigua del combregar [p´»Rai9Fo] 

 Si consultam el DCVB, trobam l’accepció de paraigua del combregar: “el de 

grans dimensions, de tela preciosa, que es porta com a dosser o pal·li sota el qual es duu 

el santíssim sagrament o viàtic”.  

 

AEL. “Lo des paraigo, no; quant hi 'via un viàtic, que els havien 

de dur es combregar a la casa, pues avisaven a sa parròquia, i 

amb un paraigo gros i amb sa campaneta tocava s'escolanet, i tot 

això. I es de la casa anaven a cercar es combregar, i tothom 

s'agenoiava enmig des carrer [...]. Jo no sé què li deien an aquest 

paraigo. Devia tenir un nom. 

JMRS. En passar pes carrer, tuthom s'agenoiava; i si passava per 

davant una guàrdia militar, se descollaven dos soldats per 

acompanyar el Santíssim.  

AEL. ‘Duen un combregar’, ‘duen un combregar’; sé que 

tuthom deia ‘duen un combregar’, però això fixa't es anys que 

fa. 

MDA. Això devia ser quan passaven per davant un corter. 

JMRS. Sí! En passar per davant Capitania.  

MDA. O el Carme, es corter del Carme. 

... 
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RSJ. 'Naven a s'iglesi, a sa capella del Santíssim, i allà 

esperaven que vengués es capellà. Venia es capellà, agafava sa 

forma que fos, que duia un pectoral aquí de plata, i se posava sa 

forma dedins; i sempre en duia una de reserva; i capa... 

paraigo... s'escolà, una campana. 

- Qui duia es paraigo? 

RSJ. S'escolà. Un escolà, un escolanet i capellà. S'escolà gran 

diguem duia es paraigo; s'escolanet, una campana i es fanal; i es 

altres, 'gafaven ciri, s'acompanyada, que si hi 'via molta gent, 

anava amb ciri. I per allà a on passava, tothom s'ajonoiava, hi 

'gués aigo, hi 'gués fang, hi 'gués lo que fos. Uh, però això... 

IDS. No, i cases així diguem, ara aquí, ses cases que estaven 

altes no ho sentien tant, però, ses cases baixetes, treien un ciri o 

un llum encès.” 

 

El ritual de dur el viàtic consistia en l’anada del capellà a donar la que es 

presumia darrera comunió al difunt, encara que també es podia donar la extremaunció o 

unció dels malalts dins el mateix ritu. Des que el capellà sortia de la parròquia fins que 

arribava a la casa de senyors, es produïa una vertadera teatralització de la qual 

participaven també les persones dels carrers per on passava la comitiva. L’escolà duia el 

paraigua per cobrir el capellà i el combregar. La gent del carrer s’agenollava i encenien 

espelmetes a les cases. Una vegada entrat a la casa, el ritual continuava. 

 

Montserrat Barri
199 contempla l’accepció de “paraigua” que empren els 

entrevistats: “Ombrel·la. 2. Paraigua que serveix per a cobrir el sacerdot que porta el 

viàtic (Camp de Tarragona)”. 

 

* Viàtic [vi»atik] 

Segons el DIEC, el viàtic és el “sagrament de l’eucaristia que s’administra als 

malalts que estan en perill de mort.” 

 

“ - I això des paraigua que deia?. 

                                                           

199  M. Barri i Masats. Aportació a l’estudi... Op. cit. 
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AEL. Lo des paraigo, no; quant hi 'via un viàtic, que els havien 

de dur es combregar a la casa, pues avisaven a sa parròquia, i 

amb un paraigo gros i amb sa campaneta que tocava s'escolanet i 

tot això. I es de la casa anaven a cercar es combregar, i tothom 

s'agenoiava enmig des carrer.” 

... 

FSMC. “Es viàtics eren molt solemnes. Mu mare, no, perquè mu 

mare va morir a Pollença; i quan mun pare se va morir, ja no hi 

havia... Però convidaven tots es veïnats; avisaven antes. Ademés 

una altra cosa: es malalt rebia es sagraments quan estava bé, eh, 

no quan estava... No li deien: ‘no estàs bé; combregaràs, t'has de 

confessar i t'has de morir.’ Amb una paraula, això els hi deien 

clarament: ‘demana perdó perquè t'has de morir’. No senyor! 

Així: ‘demana perdó perquè t'has de morir’. I ara no, tot ha 

d'estar amagat, amagat, amagat; no, no els hi poren dir res, no; 

no els hi digueu que no estan bé; no, no els hi digueu que tenen 

un càncer. Idò on anam a parar! Si sa cosa més important 

d'aquest món és morir-se, els ho han de dur amagat! [...] El 

purgatori ja és segur, però una vegada que ets al purgatori, més 

prest o més tard en surts, però són coses molt importants. I llavò 

convidaven tots es veïnats, els hi donaven un ciri, feien una 

processó, duien una campana i venia es capellà, i es capellà 

pujava amb un fanal. En Jeroni deia: ‘no vull es fanal’. En 

Jeroni germà va morir a Pollença, a can Bosc, i li havien de dur 

es viàtic; i deia: ‘però mu mare, no vull que s'escolà dugui es 

fanal’.” 

 

En aquest fragment d’entrevista, hi queden paleses dues coses: la importància 

que té la mort i el fet que molts morien ben joves
200

. Portar el viàtic a la persona que 

havia de morir estava totalment ritualitzat, com observam a partir de les explicacions 

dels nostres informadors. Tot aquest ritual de la mort estava ben codificat per l’Església. 

I encara que imposava als feels el doble efecte de consolació o de paüra, estava tan 
                                                           

200 Revisats els registres d’alumnes dels col·legis de Sant Agustí (de nins) i del Sagrat Cor (de nines) de 
principis de segle XX, quedà palesa l’elevada mortalitat infantil.  
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profundament arrelat, que les successives disposicions governamentals s’acataven, però 

no es complien. Per exemple, el Reial Acord de 25 de febrer de 1808, on s’ordenava 

tapar els cadàvers dins el taüt, es prohibia la processó fins a l’església i s’obligava a 

moderar el repic de difunt, reduint-lo a mitja hora. De totes formes, això no es va 

complir, i es va continuar fent com abans a tot Mallorca
201

. 

 

Mariano Oleza ens comenta que les portes del carrer de les cases dels senyors 

tenen dues fulles i un portelló. Només s’obria el portelló quan la família duia dol fort, i 

no rebien visites. Després hi havia el mig dol, moment en què s’obria mitja porta, en 

lloc de tenir les dues portes obertes. També ens explica el llenguatge de les targetes de 

visita. Es basava en un codi de diferents plecs que es realitzaven d’una manera o una 

altra, segons el missatge que es volia dar a qui la rebia. En cas de morts a la casa, es 

lliurava amb retxa negra o amb una que ho enmarcava tot. Quan el senyor no rebia, la 

visita deixava la targeta plegada per un cap de cantó determinat, la qual cosa significava 

que havien estat de visita
202

.   

 

3.6   Els eufemismes, els substitutius i les paraules tabú 

 

Un dels trets que identifica més clarament la parla dels senyors i la diferencia de 

la de les altres classes socials, és l’absència de certs mots. Escoltant el raig de les seves 

paraules, amb les quals reconstrueixen les seves vivències i ens diuen qui són, què els 

agrada i què no, anam notant el pes de tot allò que no es diu, que s’evita dir, o que és 

substituït, tant conscientment com inconscientment. Aquest fet s’ha repetit amb tots els 

entrevistats, més en uns que en d’altres, però prou per deixar-nos entreveure tot  

l’univers simbòlic d’un grup que s’expressa a través de la paraula i també de la no-

paraula.  

 

A través de l’adquisició de llenguatge en un sistema social determinat, el de 

classe noble, i d’una educació acurada en els aspectes que la pertinença a aquesta classe 

social imposa, es van incorporant aquestes pautes comunicatives en tots els seus 

                                                           

201 R. Planas i R. Juan. El cementiri rural i la seva implantació a Santa Maria del Camí. Jornades 
d’estudis locals, Ajuntament de Santa Maria del Camí. Santa Maria: 2005. p. 308 
 
202 Entrevista a Mariano Oleza el 6 de novembre de 1992. 
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membres. La correcció feta per part d’una persona educadora del futur senyor -sigui 

familiar o del servei- quan es produeix una desviació d’aquestes normes, ha marcat el 

dia a dia del seu procés de socialització. Per això, pensam que, quan parlam de la classe 

de senyors, el pes de tot allò que no és dit o que és substituït, esdevé molt més important 

que en altres classes socials, precisament per l’educació que han rebut com a senyors. 

 

No escoltarem en les seves històries de vida males paraules o flastomies, que és 

un tret de distinció del seu llenguatge i el diferencia del de la pagesia, que no reprimeix 

tan sistemàticament l’ús d’aquestes paraules. Recordem que, en els altres aspectes, 

tenen la parla pagesa en gran estimació, i en molts casos, la volen emular. D’altra 

banda, també a diferència de la pagesia, no utilitzen frases fetes ni refranys, que són un 

dels trets més característics de la cultura popular mallorquina. Això ens fa pensar que el 

lligam que senten els senyors cap a la pagesia és més producte del sentit de propietat i 

servitud -que són pilars de la seva classe social- que pel gust cap a la cultura popular. 

 

Tampoc no sentirem castellanismes que són molt comuns en el parlar dels altres 

ciutadans, sobretot en el dels mossons, una classe social que, com ja hem dit, no tenen 

en gaire bona consideració. Moltes vegades, el fet de no usar aquests barbarismes tan 

popularment arrelats, implica la conservació de mots catalans antics que ja molt poca 

gent coneix. De fet, com hem vist en l’apartat de lèxic, moltes d’aquestes paraules s’han 

conservat gràcies a la parla dels senyors. 

 

Això no vol dir, però, que no emprin castellanismes no tan comuns en la resta de 

la societat. Es tracta d’arcaismes i, molt sovint, referits a objectes dels quals no 

disposaven normalment les altres classes socials, com el mundo o l’abrigo. Igualment, 

adopten gal·licismes i italianismes que no formen part del lèxic de les altres parles. 

Podem pensar que aquests estrangerismes arribaren lligats a productes de distinció 

social i que connectarien els senyors mallorquins amb les classes altes francesa i 

italiana. De la mateixa manera, incorporen anglicismes a través dels noms d’objectes 

d’importació, perquè s’identifiquen sovint amb la noblesa anglesa. Segurament, perquè 

també es tracta d’una illa, i d’una noblesa conservadora i tradicionalista. De fet, trobam 

referents històrics que demostren que els senyors a Mallorca han mostrat reticències a 

ser governats des de fora, com en el cas dels Borbons. 
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Hi ha un conjunt de paraules que rebutgen per causes diverses, normalment 

perquè no s’adeqüen a algun dels trets definitoris de la seva classe social, com el cas de 

les fórmules de tractament vós i vostè. Moltes vegades, i en diferent mesura segons 

l’entrevistat, mostren fins i tot indignació quan d’altres les empren. L’ús d’aquestes 

paraules per part de tercers constitueix una negació d’allò que són com a grup. 

 

Hem recollit paraules que, tot i no ser rebutjades obertament, són preferiblement 

substituïbles per unes altres que els ajuden a identificar-se com a membres d’una classe. 

Solen ser mots normalment usats per la resta de societat, ja que no duen implícites les 

connotacions negatives que tenen per als senyors. Dins aquest grup podem incloure, a 

manera d’exemple, els mots casta i classe.   

 

La utilització d’aquests eufemismes i la presència de paraules tabú i de 

substitutius constitueixen una manera claríssima de distingir-se com a senyors i de 

reconèixer-se entre ells. Una situació de trobada entre dos membres d’aquesta classe, en 

què un d’ells no seguís aquestes pautes de llenguatge -i digués, per exemple, palau en 

lloc de casa- tendria unes conseqüències negatives pel que fa a la seva imatge social 

davant l’altre senyor. Podem dir que els senyors que hem entrevistat són uns vertaders 

correctors lingüístics, tot i que les pautes per les quals es guien no depenen tant de la 

normativa de la llengua catalana com de qüestions més aviat socials. 

 

A continuació, exposarem un llistat de paraules i expressions que hem trobat 

rellevants. Hi trobarem des de paraules que volen substituir fins a paraules que rebutgen 

totalment. Hem consultat els eufemismes al DIEC i, en els casos que hem considerat 

adient, hem acudit també al DCVB. 

 

Hem col·locat, en primer terme, la paraula que ells utilitzen en lletra rodona,  

separada per una barra del mot que rebutgen, que apareix en cursiva. Hem organitzat 

aquests mots en dos grups, perquè alguns són castellanismes i d’altres no. En el primer 

llistat, hi hem inclòs les paraules que, tot i no ser incorrectes, són substituïdes per unes 

altres que són preferibles per distintes causes: apotecaria/farmàcia, casa/palau, 

casta/classe, Ciutat/Palma, i vós/vostè.  
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* Apotecaria  [pot´k´»ri´] /Farmàcia 

El DIEC recull el mot apotecaria: “botiga d’apotecari, farmàcia”. Una farmàcia, 

per altra banda, és definida com un “establiment on el farmacèutic prepara i expèn els 

medicaments.” El DCVB contempla la forma popular potecaria i ens remet a 

apotecaria: “botiga d’apotecari. “Anaren los donçeyls a una apotecharia on hom venia 

triaca”. Llull Filos. A,., 106”. A més, al DCVB també trobam el mot farmàcia: “oficina 

o botiga on es preparen i despatxen medicaments”. 

 

JDB. “[...] En Toni Morey Humbert, que és metge otorrino; en 

Sebastià Nadal Simó, que és artiller; en Toni Ramonell té una 

potecaria an es carrer des Sindicat, Ramonell i Colomar; i 

después [...].” 

... 

JMRS “Apotecaria. Jo, aquesta ‘a’, no sé, no l'hem dita mai. 

Deim potecaria. Sí, de ‘pot’. Jo, sa ‘a’ aquesta, no sé en a què 

ve, però ara veig que posen apotecari. 

AEL. Jo, farmàcia, no se m'ocorr dir-ho mai, encara que dèiem.” 

... 

NMC. “[...] I jo me record que vaig passar pes carrer d'en 

Colom, per davant sa potecaria d'en Miró, i vaig veure una 

gentada a Cort! Però una gent, d'aquesta gent que surten a ses 

revolucions, que no saps d'on surt tota aquella xusma; això passa 

per totes ses revolucions!” 

 

Farmàcia és una paraula més recent que apotecaria, pròpia del català de 

Mallorca, de la qual els senyors defensen l’ús. 

 

* Casa [»kaz´] /Palau  

El DIEC descriu un palau com un “edifici majestuós i ric per a habitació d’un 

rei, d’un gran senyor, d’un particular ric, d’una corporació elevada. “El Palau dels Reis 

de Mallorca”. “El Palau de la Generalitat””. El DCVB en proposa una explicació 

gairebé idèntica.  

 



322 

 

“ - Per exemple, aquestes cases realment són palaus; els heu dit 

mai palau? 

AEL. No, no! Casa! 

JMRS. Domés n'hi 'via un, a Mallorca: es palau del Bisbe; no 

n'hi ha d'altre. Después, en tenim un de més modern, que es 

palau d'en Verga (riu). 

AEL. Bé!  Però aquest ja és posterior.  

JMRS. Per cert, un dia mos vérem amb en Moll, que ara és mort. 

No sé què xerràvem, i dic: ‘si m'amolla palau, li diré de tot!’. 

Me va amollar casal: ‘m'ha mort’, perquè casal no crec que sigui 

mallorquí, però, en fin, dic: ‘si m'amolla palau,  li diré: ‘només 

n'hi ha un, que és aquí on està...’’ Precisament estàvem en el 

palau. (Riu). 

AEL. Casal no és mallorquí, és català; jo no ho he sentit dir mai. 

Sempre són cases! Com a Venècia i tot això diven: ca d'Oro, ca 

tal, can, i ho posen així com a Mallorca. Tenim moltes coses 

com a italianes. Mallorca té molta cosa com italiana.”  

... 

VRA. “Es casal de Ciutat; no diguem palau, que això de palau a 

mi sempre me fa riaies! 

- ‘Sa posada’ hauria de dir, per ventura? 

VRA.  No! Perquè pràcticament vivien a Ciutat. Es casal, podem 

dir! Es casal de Ciutat, perquè palau, a Mallorca, domés n’hi ha 

hagut un, que és es palau des Bisbe. I, per això, es carrer que va 

a cal Bisbe se diu carrer del Palau, perquè, an es de l'Almudaina 

ni siquiera, li deien palau: li deien castell, es castell reial. Per 

això, això de batiar Can Morell amb so nom de Palau Solleric, 

que ha fet s'Ajuntament de Ciutat, és una mossonada d'en 

Ramon Aguiló, que me perdoni.” 

... 

JGT. “No figura ni condesa d'Aiamans ni s'altre qui és, es 

marquès de Campofranco; no figura més que es noms; es títols 

és una cosa que la tenen completament confusa. És lo mateix 

que es palaus; ara que tothom és palau: palacio Solleric, i tot 
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això. No hi havia més que dos palaus: es palau des Bisbe i es de 

l'Almudaina; lo demés eren cases. Si haguessis dit un palau, 

bono, te foten dues galtades! Vaia tonteria!” 

 

 El palau per antonomàsia és el palau del Bisbe, perquè, de fet, encara avui hom 

s’hi refereix com a palau, sense cap tipus d’especificatiu (s.v. palau, DCVB). Pel que fa 

a l’Almudaina, comprovam que existeix certa ambiguïtat, perquè alguns entrevistats 

s’hi refereixen com a palau, mentre que d’altres diuen que és un castell. Curiosament, la 

GEM reflecteix aquesta dualitat de percepcions (s.v. Almudaina, Palau de l’): “palau-

castell situat a un dels extrems de l’Almudaina de Palma”. A part d’això, també usen el 

terme palau irònicament en referir-se a les cases d’alguns burgesos rics que han 

ascendit, com el palau Solleric . Malgrat que els senyors no usin l’esmentat apelatiu per 

designar llurs cases, aquestes, realment, tenen bastant a veure amb els palaus. 

Segurament, la causa principal per rebutjar aquesta forma és que històricament no s’ha 

parlat de palaus, tret del Palau episcopal. A més a més, l’ús d’aquesta paraula per part 

seva suposaria ostentació, cosa que contínuament eviten, ja que no necessiten demostrar 

qui són: tothom els coneix. P. de Montaner
203

 ja va apuntar aquest rebuig cap a la 

denominació de palau per a les cases dels senyors:   

 

“Los nobles, en los caserones de Palma (los forasteros los 

llamaban «palacios» con profundo trastorno para sus habitantes, 

que consideraban que esa denominación era una cursilada), 

continuaban viviendo según usos y costumbres ancestrales.”  

 

*  Casta [»kast´] / Classe  

Segons el DIEC, la casta és la “raça, llinatge, estirp, d’homes o d’animals. 

“Llull, nat de digna casta”. “De quina casta és aquest ocellet?” | Mena, qualitat, natura, 

d’una persona o d’una cosa. “De bona casta”. “De mala casta”. | Manera. || A l’Índia, 

qualsevol de les classes hereditàries que formaven la divisió jeràrquica de la societat. 

“La casta sacerdotal”. “La casta guerrera”. || FIG. Classe o ordre de persones que, a base 

de privilegis hereditaris, professió, etc., té un esperit d’exclusió respecte a les altres 

classes de la societat. “La casta nobiliària, militar”. “Esperit de casta”.” La classe, en 
                                                           

203 P. de Montaner. “Lo que el siglo...”.Op. cit., p. 20. 
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canvi, és el “conjunt de ciutadans de la mateixa condició social; que exerceixen la 

mateixa professió, art, ofici; tota categoria de ciutadans. “Classe burgesa, obrera, 

proletària”. “La lluita de classes”. 

 

El DCVB defineix casta (punt 2.b) com una “classe de persones que, a base de 

privilegis, professió, etc., té un esperit d’exclusió respecte a les altres. “Per estrafer la 

dansa de les fembres | de la casta més vil” Alcover Poem. Bibl.” El concepte de classe 

és el mateix que apareix al DIEC: “conjunt de ciutadans de la mateixa condició social. 

“No sols ha favorit ses classes acomodades”, Ignor. 11”.  

 

Consideram prou interessant l’observació que fa Coromines al DECat, que 

concorda amb les nostres intuïcions i coneixements de les arrels indoeuropees de la 

cultura europea
204

: “la forma casta és comuna al port., cast., i cat. i antiga en totes tres 

llengües, i també apareix en occità. Els portuguesos aplicaren el mot, ja el 1516, a les 

castes o classes socials hereditàries de l’Índia, sense mescla ni contacte amb les altres 

(Delgado I, 225-9; comp. Jules Bloch, R.Lus XXIV, 300) des d’on es propagà, amb 

aquesta aplicació peculiar, a tots els idiomes moderns: italià [fi del s. XVI: Zaccaria], 

anglès [1558], francès [1676], alemany [S. XVIII]; per analogia, prengué el sentit de 

‘classe o ordre de persones que, a base de privilegis hereditaris, professió, etc., té un 

esperit d’exclusió respecte a les altres classes de la societat’, com en les frases la casta 

nobiliària, militar, esperit de casta i anàlogues, que pertanyen al cabal idiomàtic comú 

d’Occident. És a les illes, tant a Mallorca com a Menorca, on aquestes accepcions 

generals i neutres s’han mantingut fermes, amb una gran riquesa de significats de to 

popular, tant en el sentit de ‘raça, espècie’, ‘classe, mena’  o ‘manera’”.  

 

“ - I estaven ben vistes, si eren de classe, o no? 

NDS. Mmm... noltros, de classe, tampoc no ho dèiem; dèiem de 

casta. Està bé, això? 

- Sí, sí. 

NDS. No, ben vist no hi estava; estava mal vist. A posta 

procuraven, si ho feien, ho feien més bé... 

- D'amagat? 
                                                           

204 Vegeu el programa de l’assignatura Cultura europea, que impartí Antònia Sabater a l’Escola d’Ho-
teleria de la UIB de l’any 2000 al 2005. 
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NDS. Més amagat que ara! [...] Sí! Hi 'via gent des poble que 

diuen ‘guell’ [per dir gall]. Eren gent des poble... des poble pla, 

així, de ciutadans, de casta [...]. Per exemple, si un de sa noblesa 

volia que fos de sa mateixa casta social seva. Si no era de sa 

noblesa, no el volien; no volien a s'al·lota o no volien s’homo; o 

tal o qual [...]”. 

... 

IDS. Assistència Palmesana hi solia anar una casta de gent, des 

barrio aquell. 

RSJ. Cada diumenge, cada diumenge, an es Círculo Mallorquí, 

hi 'via el te dansant, un te i ball; durava fins devers les deu.” 

... 

VRA. “[...] I des d'infants s'acostumaven a tastar i a fer-se, eh. 

Perquè, enmig des seu orgull de casta, tenien també una 

senzillesa extraordinària; era un caràcter seu de gran senzillesa. I 

disfrutaven de parlar amb un oguer, de parlar amb un pastor, de 

parlar amb un porquer.” 

... 

MTD. “Traginava pedres. Allà tenim una caseta a Valldemossa; 

i traginava pedres i férem margets i férem moltes de coses. Saps 

que n'hem feta, de feina de tota casta!” 

... 

MMM. “En aquell temps, ho deien, perquè, es que havien fet 

dobbers, per humillar an es botifarres, que no en tenien, else 

refregaven es dobbers pes morros, comprens? I ells, an això, no 

ho podien soportar; sa seva casta no podia soportar que aquells 

else refregassin es dobbers. Els havien de despreciar 

normalment; i això és claríssim.” 

... 

MDTM. “[...] Aparte de que, a sa primera generació, eren una 

casta del Bon Jesús. Però, quants de cristians no han ofès a Déu, 

i han fet molts de pecats que molts d'innocents que han... Es 

primers, varen crucificar el Bon Jesús, no és vera?” 
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Veiem que utilitzen casta com a sinònim de tipus, com també ho fan la majoria 

de mallorquins catalanoparlants. De tota manera, el mot classe també té aquest mateix 

sentit. Quan es refereixen, però, a classe social, hem trobat una destacada preferència 

per casta. Les castes fan referència a una societat jerarquitzada, mentre que el concepte 

de classe no té perquè tenir aquesta implicació, a no ser que es tracti d’una classe social 

hereditària. A més, el terme casta reforça la identitat com a grup i palesa les seqüeles 

que ha deixat a la societat europea l’antic llegat indoeuropeu.  

 

* Ciutat [siu9»tat] /Palma  

Si cercam Palma al DCVB, trobarem la següent informació: “Topon. a) Nom  

modern de la ciutat de Mallorca. “La ciutat de Maylorques que s’apella Palma”, Boades 

Feyts 201. El nom de Palma existia en temps dels romans, però amb la denominació 

aràbiga va deixar d’emprar-se; en l’edat mitjana el nom de la capital d’aquestes illes era 

simplement la Ciutat de Mallorques; amb el renaixement dels estudis clàssics, cap al 

segle XVI, es tornà a adoptar el nom de Palma”. Per una altra banda, consultam el mot 

Ciutat: “usat en absolut, sense article, indica la capital o població important, en 

contraposició a les viles i poblets. “Els estudiants prenen comiat de llurs famílies per a 

marxar a Ciutat” Ruyra Parada 11. A Mallorca, Ciutat indica per antonomàsia la capital 

de l’illa, Palma. “Que fochs y alimares omplian Ciutat” Penya Poes. 164. «No hi ha vila 

com Ciutat | ni parròquia com la Seu | ni capellà com el  Bisbe | ni barco com es correu» 

(cançó pop. Mallorca)”. 

 

“ - Nascut a Palma? 

NDS. Nascut a Ciutat, sííí, en aquesta mateixa casa.” 

... 

MDA. “Quan jo anava an es col·legi, hi venien ses Magraners; 

quan tenia quinze o setze anys, i eren ses més riques, de ses més 

riques de Ciutat, perquè tenien cent mil duros. I ara cent mil 

duros else té ningú!” 

... 

JMRS. “No, perquè... anaven a aprofitar, però quan vivien dins 

Ciutat tenien peix, i ses possessions devora la mar també tenien 

peix! I, a més, sinós, els ho duien, perquè, de Banyalbufar, duien 
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es peix a Ciutat amb un covo damunt es cap! Jo supòs que si el 

'guessin dut a sa possessió, era més còmodo que dur-lo a Ciutat. 

I el passetjaven.” 

... 

FSMC. “[…] Això era quan es tren passava per Ciutat. ‘Jo no sé 

quin any era; jo era al·loteta’. Ella té 92 anys i això devia ser a 

principis de segle. S'any des grip, potser.” 

... 

RSJ. “I duen s'escut de Ciutat a ses gualdrabes des cavalls; i hi 

'via un cotxo d'això que tenia una cúpula, dues columnetes a 

cada banda, o sigui vuit columnetes, i una creu que figurava una 

creu... tot era pintat de negre i dorat.” 

... 

PMS. “Jo vaig esser s’únic, mu mare... Som germà de deu, i tots 

varen néixer aquí a Palma, a Ciutat que deim noltros. A Ciutat, 

varen néixer set; jo vaig néixer a una finca; som es tercer des 

darrers i vaig néixer a una finca que se diu Son Vivot. Son 

Vivot, que està a sa falda des puig de Santa Magdalena d'Inca.” 

... 

NMC. “Mu mare contava que un dia, me pareix que era a Son 

Verí o a Can Verí; no sé si era aquí a Ciutat o Son Verí, i tenien 

sa taula posada per dinar, i sa cabra.”  

... 

VRA. “[…] I tot això en quant a tota sa pagesia, sabien tots es 

noms des arbres, tots es noms d'aucells, tota classe de noms 

d'això, que es de Ciutat no podien sebre, perquè no vivien, no 

tractaven amb sa pagesia, i no podien aprende aquestes coses.” 

... 

MTD. “Sí, llavonses tornàvem venir a Ciutat, que hi 'via el 

Corpus i totes aquestes coses... Llavonses mos n'anàvem a fora, 

a Santa Ponça; i de Santa Ponça, sense passar per Ciutat, per 

Can Tàpara, mos n'anàvem a Son Vida altra vegada, i estàvem 

fins... fins antes de Nadal!” 

... 
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CTD. “L'amo és es que morí a Santa Ponça, i na Margalida morí 

llavò a Ciutat. 

MTD. I sa germana morí a Ciutat. 

CTD. Des grip. Hi ha un historial aquí, eh!” 

... 

JZC. “Jo tenc senyors a dins Ciutat que else dic vostè, o 

senyores que else dic vostè, i no me cauen es anells per això; 

crec que els ho he de dir, perquè jo no else puc tutetjar i per res 

else tutetjaria!” 

... 

JGT. “[...] De camp! O sigui noltros estàvem molt an es camp 

sempre; i quant estàvem a Ciutat, teníem un jardí molt gran!” 

... 

MO. “[…] Era motiu... sa vida; per exemple, a Ciutat, han 

desaparegut lo que se deien ses tertúlies. Don Fausto Morell 

tenia una tertúlia molt cèlebre, aquest. Ses tertúlies, i se reunien 

i xerraven i bueno.” 

... 

JGTT. “Estàvem una temporada a Ciutat; lo que noltros mos 

n'anàvem a Santa Ponça; i des de Santa Ponça, mos duien a 

Borneta, a estar es mes d'agost a Borneta, a Binissalem.” 

... 

“ - A Son Nét o a Palma? 

FTM. A Son Nét, i a Palma, a Ciutat; a lo millor lo mateix 

també. Però quant érem a Ciutat, ja no me'n record.” 

... 

FVM. “I ella viu molt a prop. L'has trobada aquí, però ella 

normalment no viu a Ciutat; és per mor d'aquesta germana, ara, 

que viu a Ciutat. És dir, ella sempre viu allà dalt.” 

 

Com sabem, els mots Palma i Ciutat no apareixen com a topònims ni en el 

DIEC ni en el DECat. Els recull el DCVB, que s’aclareix que Palma és el nom modern, 

de la ciutat de Mallorca, que ja existia en temps dels romans, i s'hi citen els noms que ha 
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rebut la ciutat durant la història. En canvi, Joan Miralles i Gabriel Bibiloni
205 ens diuen 

que Palma és el nom més antic de la ciutat, encara que no hauríem d’usar l’afegitó de 

Mallorca, perquè això ha sorgit més modernament per tal de diferenciar Palma de Las 

Palmas i de La Palma. Per tant, s'aposta per l’ús de Palma en lloc de Ciutat, ja que el 

primer és més antic que l’altre, tot i que aquest segon és molt popular, fet que corrobora 

Jaume Vidal Alcover.206  

 

Els senyors són reticents, com es nota en els fragments seleccionats, a emprar el 

topònim Palma i posen èmfasi en l’ús de Ciutat, la qual cosa es deu, segurament, a 

diversos factors. Un d’aquests motius és que saben que Ciutat és el nom que rebia en 

època medieval, època de la qual provenen segons ells. La segona causa de llur 

preferència és perquè aquesta els “agermana” amb la pagesia, ja que normalment els 

pagesos es refereixen a Palma com Ciutat. I ja hem vist la importància que té per als 

senyors la seva vinculació amb la pagesia i la terra. Un tercer factor, finalment, seria la 

diferenciació de les altres classes socials de Palma, sobretot dels mossons, ja que 

aquests empraven més Palma.    

 

* Vós [»vos] /Vostè  

Com hem dit anteriorment (veure pàg. 91), els senyors rebutgen el tractament de 

vostè si va referit a ells. S’estimen més vós, tu, o vossa mercè. El detesten, perquè 

justament és el tractament propi de la burgesia, dels mossons. 

 

En el segon grup de mots, fem referència a paraules que són usades en lloc dels 

castellanismes corresponents: cuixot/jamón, fraula/fresa, llavonses o llavò/entonces, 

mantega/mantequilla, palaia (també pelaia)/lenguado i saïm/manteca. 

 

* Cuixot [ku»Sçt] / Jamón  

Segons el DIEC, el cuixot és “cama de porc salada”. El DCVB en dóna una 

explicació més extensa: “Cuixa de porc salada o amanida per a guardar-se i ésser 

                                                           

205 J. Miralles i Montserrat. Sobre el nom antic de Palma, dins “Lluc”. Núm. 680 (juliol-agost 1978), 
pàg. 3; G. Bibiloni i Canyelles.  Palma de Mallorca?, dins Diàleg, diari “Avui”. 11 de juny de 1998.  
206 “A Ciutat-Palma, pels [per als] mallorquins antics, i també és un signe de distinció social, és sim-
plement Ciutat” (J. Vidal Alcover, 1965: Pròleg de Desbarats).  
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menjada, cast. pernil. Al País Valencià i a Mallorca el cuixot és tota la cuixa amb la 

carn mateixa, assecada i amanida amb sal i pebre i es guarda crua.”  

 

El DECat també recull aquest mot: “[1289, cf. InvLC  i ací s. v. pernil, PERNA],  

amb el significat de ‘pernil’ usual a l’Alt Empordà (Biure, Boadella, 1939, Rabós, 1958) 

i a Menorca (“part de la cuixa d’un porc, plena de negre, cosida i cuita, mallorquí 

camaiot”, ferrer Guinard, Rond, 216).” 

 

JMRS. “Dic: ‘vui cuixot’ i diuen: ‘d'això, no en tenim’. Dic: ‘hi 

ha “jamon”?’  i diu: ‘d'això, sí’ […]. És arròs fet amb un bon 

brou, hi pots posar colque pèsol, colque trosset de cuixot,  molt 

poca cosa; això és un arròs sec […]. Sa des cuixot és sa millor: 

aquí no hi ha tu tia.” 

... 

JGTT. “Es mossons era una persona que parlava, jo què t'he de 

dir? Per exemple, es “jamon”. Si emplees “jamon”, te peguen 

una garrotada allà dedins que no te fumes [sic]. Això és cuixot.” 

... 

AVB. “Sa sobrassada m'agrada molt, es cuixot, i tot això.” 

 

El rebuig del castellanisme tan arrelat “jamon” i la militància per la forma cuixot 

és una mostra claríssima del seu interès per una conservació de les paraules autòctones. 

En una de les entrevistes, s’exposa un cas de correcció, per part d’un educador de 

senyor, de la forma “jamon” per cuixot. Troben que la forma castellanitzada fa mosson, 

però tampoc no els agrada la paraula estàndard catalana pernil. 

 

* Fraula  [»fRauªl´] /Fresa 

El DIEC recull aquesta forma fraula com a sinònim de maduixa. El DCVB 

inclou també la forma “fresa”: “Fraula. Sinòn. Preferibles: fraula, maduixa”. A part, hi 

trobam el mot fraula: “maduixa, fruit de la Fragaria vesca (Val., Mall.). “De taronges y 

de fraules | y de viandes esquisides” Oliver Obres, I, 227.” 
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El DECat ens ofereix la informació etimològica de fraula: “En una part de la 

Romània FRAGA fou substituït per un seu diminutiu ll. Vg. FRAGULA (REW,  3478, 

3480), d’on vingué l’italià fràgola,  amb algunes variants de parlars alt-italians i rètics. 

Ara bé, això ha restat en la forma fraula, que és pròpia de València i Mallorca, i potser 

s’heretà del mossàrab (fraura T. Llorente). També consta fraula com a mall. En DAg, 

DAmen, i ja DFgra  («fresa; fraula grossa: fresón»); Ll. Riber parlant de Lluc ens consta 

que «gramponaven les tímides maduixes, que allà en dèiem fraules» (IdOr VI, 96).” 

 

JGTT. “[…] Lo que te deia jo, que li deien ‘jamon’ i fresses...; i 

ses fresses són fraules.” 

... 

JMRS. “Per exemple, aquí ses fresses són fraules, i hi ha 

famílies que ho diven. Ara, demana una fraula i no sabran lo 

que és!” 

... 

JGT. “Això és cuixot, i ses fresses són fraules, i jo què sé: sa 

truita és truita, no és tortilla.” 

 

Malgrat l’ús creixent de la forma fressa entre la població, els senyors conserven 

la forma fraula en el seu llenguatge quotidià. Es queixen d’això, alhora que atribueixen 

l’ús de “fressa” a la mossonea. 

 

* Llavonses o llavò [¥´»vçns´s] [¥´»vç] / Entonces  

JMRS. “Sí!, era un querer y no poder! Tampoc! Sabihondos que 

no eren sabihondos! I jo no ho sé. Tenien unes costums distints 

de noltros! Ara, per exemple, tots diven: ‘tal vez, idò’. S'idò no 

ho diven; això ni parlar-ne. Entonces, entonces ara és corrent. 

Aquests que ja se'n van bastant, allò; vale, ara ha passat un poc, 

però s'entonces surt tot lo dia; ara està de moda s'entonces. Això 

són mossons. Una cosa que no faria ni un senyor ni un pagès, li 

deien una mossonada.” 
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Com veiem, saben que “entonces” és un castellanisme i ho substitueixen per 

llavonses, encara que, de vegades, n’hem sentit algun, d’entonces. En aquest cas, 

l’entrevistat atribueix l’ús d’entonces també als mossons. 

 

*  Mantega [m´n5»teF´] /Mantequilla  

Tant el DIEC com el DCVB donen la mateixa definició per a mantega: 

“substància untuosa, groguenca, que forma el greix de la llet i s’obté d’aquesta o de la 

nata per agitació”. El DECat ens n’ofereix la informació etimològica: “mot comú amb el 

portuguès manteiga, i el castellà manteca, que antigament s’estenia també al mossàrab i 

a alguna zona occitana; més modernament apareix a Sardenya, Sud d’Itàlia fins 

Romania, però en aquestes regions és (segons sembla, pertot) importació hispànica; 

d’origen incert, tanmateix és segurament un mot pre-romà, i molt antic a la Península, 

probablement indoeuropeu i potser sorotàptic; les tres llengües suposen bases fonètiques 

primitivament diverses, que podien correspondre a altres tants dialectes aborígens: 

MANTECA en català i llenguadocià, -ECCA en castellà, -EICA o –AICA en portuguès. 

1a. documentació: 1249. «...Quintal de cànem, obrat o no obrat; 4 drs. E mealla; quintal 

de mantega, 4 drs. E m....», Lleuda de Cotlliure aplicada a Tortosa, a. 1249, còpia de fi 

S. XIII.”  

 

AEL. “[...] I saïm; ara diven mantega per manteca, perquè 

mantequilla és mantequilla, no és mantega. Si noltros dèiem 

mantequilla, mun pare mos renyava. Mos deia: ‘mantequilla és 

castellà’. Mantega era mantequilla, i saïm era lo des porc. Mun 

pare, buf, mos deia... com que mu mare xerrava molt en castellà, 

perquè sa mare era forastera, i ses ties entre elles xerraven 

sempre es castellà. I mun pare moltes vegades deia : ‘ja has fet 

una castellanada!’” 

                                       ... 

JGTT. “[...] I aquests se passaven; i ademés amb ses paraules, lo 

que te deia jo, que li deien ‘jamon’ i fresses... i ses fresses són 

fraules, i ‘jamon’ és cuixot, i sa mantequilla no és mantequilla; 

és mantega, i lo altre és saïm. Aquests sí que no els admetien de 

cap manera, de cap manera!” 
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Observam com el barbarisme “mantequilla”, tan extensament utilitzat avui per 

bona part de la societat, és especialment rebutjat per aquests senyors. Reivindiquen, 

d’altra banda, l’ús de la forma correcta i normativa mantega. Veiem també en aquests 

fragments que els pares intervenen com a controladors de les paraules que empren els 

fills.  

 

* Palaia (o pelaia)[p´»lai´] /Lenguado  

El DIEC recull ambdues formes (pelaia i palaia): “peix de l’ordre dels 

pleuronectiformes (Citharus linguatula), amb el cos recobert d’escates grans, rostre 

punxegut i ulls separats per una crosta òssia.” El DCVB també contempla totes dues 

variants: “Nom de diferents peixos pleuronèctids, i especialment: a) Llenguado, peix de 

l'espècie Pleuronectes solea; cast. Lenguado.” 

 

El DECat (s.v. Pèlag) ens en dóna la informació etimològica: “del llatí 

PELAGUS ‘mar profunda’, ‘aigües fondes d’un riu desbordat’, que en romànic prengué 

també el sentit de ‘tolla fonda en un riu, en un fondal, etc. 1a. Documentació: pélaco 

912; pèlec Llull, VidesR. Palaia (1324) peix, semblant al llenguado. És el gadus 

minutus segons Plaja. El DFa, tot legitimant la grafia pelaia, li prefereix palaia.” 

 

JMRS. “Te'n vas a colsevol restorant i demanes palaia i no 

saben ni què és. Han de dir lenguado.”  

 

La majoria de persones usen la paraula llenguado (que ara ja trobam recollida al 

DIEC2) per designar aquest peix i han oblidat la paraula equivalent catalana. Els 

senyors que, són més conservadors, continuen usant el mot més antic. A més a més, es 

queixen que ja no els entenen quan usen aquesta forma. 

 

* Saïm [sa»im] /Manteca  

Si acudim al DIEC, a l’entrada de  saïm, se’ns remet a la forma sagí: “greix d’un 

animal”. El DCVB recull ambdues formes: “greix d’un animal, especialment del porc; 

el greix reduït a l’estat líquid o semilíquid que s’usa principalment per a fregir 

(Mallorca)”. Finalment, el DECat ens en dóna l’etimologia: “greix de certs animals, del 
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llatí vulgar saginum, extret del llatí sagina ‘engreix d’animals’, ‘grassor, la qualitat de 

gras’. 1a. Documentació: 1249, Lleuda de Cotlliure.” 

 

JGTT. “[...] I sa mantequilla no és mantequilla; és mantega, i lo 

altre és saïm, aquests sí que no els admetien de cap manera, de 

cap manera!” 

... 

AEL. “I saïm, ara diven mantega per manteca, perquè 

mantequilla és mantequilla, no és manteca. Si noltros dèiem 

mantequilla, mun pare mos renyava, mos deia: ‘mantequilla és 

castellà’. Mantega era mantequilla i saïm era lo des porc. Mun 

pare, buf, mos deia... com que mu mare xerrava molt en castellà, 

perquè sa mare era forastera, i ses ties entre elles xerraven 

sempre es castellà. I mun pare moltes vegades deia : ‘ja has fet 

una castellanada!’”  

... 

JGTT. “I sa mantequilla és mantega; i lo que deim mantega, és 

saïm; la manteca és saïm.”  

 

Tenen molt clares les diferències entre el que és saïm i el que és mantega. Odien 

l’ús de castellanismes com mantequilla o manteca per a referir-se a aquest aliment. Es 

tracta de dos barbarismes molt arrelats entre els catalanoparlants de Mallorca. Ells, però, 

defensen l’ús de les formes mallorquines amb molta fermesa, com veiem. També en un 

dels fragments se’ns parla dels educadors, que corregien aquests tipus d’errors.  
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4   ELS SENYORS, ELS ALTRES SUBDIALECTES DEL CATALÀ  I LES 

ALTRES LLENGÜES 

 

Les identitats individuals i socials es construeixen a través de les imatges que es 

tenen de les altres persones o de grups de persones. La conformació d’una identitat 

pròpia s’ajuda d’aquestes imatges per la via de la negació, és a dir, allò que no som i els 

altres sí que són. La llengua, com a mitjà per construir aquestes imatges pròpies i 

alienes, és un element importantíssim per a la coneixença d’un grup social.  

 

Els entrevistats ens expliquen com parlen ells mateixos i com parlen els altres 

grups socials, en un afany permanent de diferenciar-se i de definir-se. Allò que ens 

conten sobre els altres parlars està en consonància amb allò que pensen dels altres grups 

socials. I allò que ens diguin del seu propi llenguatge serà la imatge que volen projectar, 

que no sempre coincideix amb la que realment es té des de fora, com hem vist en 

nombrosos casos.  

 

4.1   El català estàndard vs mallorquí. 

 

A través de les entrevistes, veurem què opinen els entrevistats de la llengua que 

parlen, la catalana, i del seu dialecte, el mallorquí. A més, comprovarem què en pensen 

(és llengua o és dialecte?) i quina valoració en fan. Trobam posicions un tant 

diferenciades, segons el seu grau de formació i la seva ideologia política. Alguns no 

accepten que el mallorquí i el català són la mateixa llengua: admeten que vénen d’un 

tronc comú i que són llengües germanes, però diferents.  

 

“ - No troba que es català i es mallorquí és sa mateixa llengua? 

JMRS. Jo no! 

- No troba que és es mateix tronc comú? 

JMRS. Es tronc comú, sí! Ve des limousine; tot això ve des 

limousine i de s'aranès, i tot això, ve de per allà! Però noltros no 

dependim des català. S'altre dia, un senyor ho va dir, un 

valencià, ho va dir ben clar. Un valencià, mallorquí no n'hi havia 

cap! Que és un tronc comú de tres llengos, això conforme, però 

ses tres són llengos per si, i dependeixen de, vénen des 
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limousine, i s'aranès; i totes aquestes llengos que hi 'via pel 

Rossellón, i totes aquestes coses de per allà.” 

 

D’altres, en canvi, sí que saben que el mallorquí és un dialecte del català. De fet, 

admeten que si el mallorquí no s’aferra al català, a Mallorca desapareixerà. 

 

JDB. “Jo he viscut, he viscut es trauma que s'ha creat ara amb es 

Estatuts d'Autonomia i es ressurgiment o se posa d'una vegada 

amb òrbita ses llengos de ses distintes comunidats. Clar, i aquí a 

Mallorca ha estat traumàtic; és horrorós, perquè jo me'n record 

antes de sa guerra, jo no he tengut mai aquest problema, perquè 

jo, a ca meva, ja  he explicat: érem bilingües, trilingües, lo que 

vulguis; no he tengut problema. Però jo veia gent de sa meva 

generació que parlaven un castellà horrorós, perquè jo encara 

me'n record des mallurquí que se parlava antes, que és es que jo 

parl. Jo parl com antes de sa guerra; no he perdut, a pesar d'estar 

fora d'aquí, com que domés vaig estar a Catalunya i he estat per 

l'Empordà i tot això... Entonces, ha estat tremendo, perquè 

aquesta gent que antes estaven acomplexats, perquè en castellà 

no se defensaven i ho passaven molt malament, i ara s'han lançat 

a parlar es castellà. I que ara else vulgues fer aprende es català, 

que és difícil, si no s'agafa de prest, i después ja sa gramàtica, sa 

sintaxi, tot aquest lio des pronoms i totes aquestes coses  té sa 

seva daixona. Però vamos, an aquesta gent... És que, clar, 

consideraven que es castellà era una cosa inalcançable. Vamos, 

que no ho podien conseguir, i ho han conseguit; i ara tornar a 

rere! I clar, i han inventat això des mallorquí, que això des 

mallorquins que estan enfrontats és una tonteria, perquè no té 

raó d'esser, no és més que una... Jo, davant es problema... Aquí 

hi ha tres classes de persones, ses persones que me diuen: ‘no, jo 

trob que es català ha de desaparèixer; no té raó d'esser, no és una 

llengo...’. No ho compartesc en absolut i ja no hi parl ni cinc 

minuts més, perquè no val la pena; són dues coses que no se 

poden trobar. Después, hi ha sa gent que te diu: ‘no, aquí és 
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mallurquí i tal’; també és una manera de sortir per la 

‘tangente’... Saben perfectament que, si aquí [no] mos aferram 

an es mallurquí, desapareix. És una desaparició més lenta, però 

més lenta, perquè no té gramàtica ni té res.” 

 

Quasi tots, malgrat que admetin que la “llengua mallorquina” és la mateixa que 

la catalana, rebutgen la creixent intromissió de paraules i expressions provinents del 

Principat, així com la varietat estàndard. Volen que es conservin les paraules pròpies del 

mallorquí. De totes maneres, alguns no es pronuncien sobre si el mallorquí és una 

llengua o un dialecte, o vacil·len entre les dues opinions. La sensació general és que 

s’està malbaratant la llengua. A vegades, tot allò que no reconeixen com a mallorquí, 

diuen que és català del Principat. Alguns diuen que els catalans del Principat 

castellanitzen més que els mallorquins i tenen la idea clara que Mallorca conserva la 

llengua. Es queixen del model lingüístic dels mitjans de comunicació de Mallorca, 

perquè diuen que empren paraules estranyes al dialecte mallorquí en detriment de les 

pròpies i que parlen amb la “veu engolada”. A més a més, assenyalen que la campanya 

normalitzadora no ha tengut èxit. 

 

PDA. “I me pareix molt bé! Però lo que jo estic en contra que 

noltros som mallorquins i hem d'esser mallorquins. A mi, tota 

aquesta campanya que fan allà,  reconesc i no ho pos en dubte 

de que es català és una llengo. Què volen, que noltros siguem un 

dialecte? Conforme, però noltros no tenim per què haver de 

parlar es català, tenguent sa nostra llengo mallorquina. A tu què 

te pareix? En canvi, donc sa raó an es valencians, que tu sents 

quan parlen es valencià i tu dius: ‘aquest és valencianet’, com a 

s'Informatiu Balear, quan parla un maunès tu dius: ‘és un 

maonès’; no barata i no parla es català. És ver o no és ver? Tu 

ho veus i tu diràs: ‘aquest és  maonès’; i ara, en canvi, per sa 

televisió, en aquest Informatiu Balear, veus cada catalanada, 

allà, perquè noltros en mallorquí deim niguls, i no deim núvels. I 

ara tens allà, i té fa un mal efecte es veure que una emissora 

mallorquina te diu núvels. Ara te dic núvels, perquè m'ha sortit, i 
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noltros deim niguls. I coranta mil paraules allà, que són més 

castellanitzades en català, que amb so nostro propi mallorquí.”  

... 

- Què pensa des mallorquí que se parla avui? 

JMRS. Que no és mallorquí. 

- Per exemple,  jo, troba que parl es mallorquí o no? 

JMRS. Sí, però aquesta de sa televisió...! Això no és mallorquí! 

I un català me deia: ‘tampoc no és català; dic: ‘idò és un 

esperanto’. Què vols que te digui?! És una cosa infame. 

Comprenc que sa llengo és una cosa viva i que ha de variar. 

Però se treuen unes coses! I més això s'altre dia, bé s'altre dia de 

pagès, fa un parei de mesos, me vaig sentir es català que se va 

quedar tan satisfet de dir: ‘les illes catalanes’; i les illes catalanes 

no sé a on són, douen ser unes illetes petites que hi ha, i se 

referia a aquí! 

- I qui ho va dir en això? 

JMRS. Un des speakers d'aquests catalans, les illes catalanes; 

idò bé, ja està bé! Si ho deia tan satisfet. Com en... en... aquest 

que és mort ara, en Borja Moll, quan barataren es nom d'Andratx 

i tot això, li vaig dir que fes el favor de pronunciar-me Andratx 

així com està escrit ara, li vaig dir: ‘te equis’. Li vaig dir: ‘mem, 

tu m'ho pronuncies que això no hi ha cristià que ho pronunciï, 

txxxx’. Noltros hem dit Andraitx; hi ha una ‘i’ per allà, i l'han 

llevada.” 

... 

JZC. “Això, si em permets, això que tu dius que és una veritat 

com un temple, però hauria d'esser dit pes senyors de Barcelona 

que mos imposen aquesta llengo estàndard, que amb segons 

quines coses me produeix un vertader disgust. Jo he sentit per 

televisió, per aquest mateix aparatet que tenc aquí davant, un 

reportatge a damunt un pagès que té uns cans i guarden sa 

guarda i he sentit a dir: ‘el masover crida en el gos d'atura i el 

gos d'atura...’ i el masover per amunt i el masover per avall. Jo 
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crec que conec un poquet la pagesia mallorquina, i si ara tu vas a 

un pagès i dius el masover... 

- Masover és una paraula catalana? 

JZC. Catalaníssima. 

- I aquí no s'usa. 

JZC. Idò aquí, per què mos han de donar un reportatge damunt 

es gos d'atura diguent-mos que el masover...? 

- No era de TV3 aquest reportatge? 

JZC. Si vols que te digui nom i llinatge de sa locutora que deia 

això, amb una veu engolada... 

- No ho dubt, senzillament m'estranya tant! 

JZC. I es gos d'atur, quan tots sabem es nom que tenen es 

pagesos aquí: l'amo, es majoral, es missatges, pastors, plaça 

morta... saps què és un plaça morta? [...] Jo crec reconéixer i 

recordar es nom de tuthom que ha fet feina a la pagesia a 

Mallorca i mai 'via sentit a dir el masover. Jo, per sa televisió 

d'aquí he sentit el masover; t'ho dic perquè això de l'estàndard 

ho duen a uns topes o uns límits o digues com vulguis, que a mi 

me pareixen desafortunats. Jo per què no he de poder dir: ‘hi ha 

niguls’? I per què es temps de sa televisió no m'ha de dir si hi ha 

niguls, si estarà ennigulat, i m'han de dir: ‘està ennuvolat’? Si sa 

paraula nigul -com tu 'cabes de dir; no t'has referit a sa paraula- 

però sa paraula mallorquina nigul és tan català puríssim com el 

núvol; però es fet és que cada dia mos diuen el núvol, i el gos 

d'atura i aquestes coses que acabes diguent... en lloc d'estimular 

es mallorquí puríssim català, pareix que tenen interès en fer una 

espècie de català català, eutanàsia, perdona; jo de vegades he 

'ribat a pensar si li volen fer s'eutanàsia. Tu rius.” 

... 

“ - I llegeix en català, en castellà, en francès? 

JMRS. Sí, o en francès, o en espanyol, o en mallorquí, mallorquí 

o català, o jo no sé què és! Perquè hi ha una sèrie de paraules 

que jo no sé d'on han sortit!” 

... 
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RSJ. “[...] Jo, això de sa normalització, no ho entenc; jo no me 

normalitzaré. No, però vénc a dir, per què jo he d'introduir 

paraules que no he dites mai? Els he de mudar des meu 

vocabulari. Això és lo que jo no... a mi no me va. Jo mallorquí, 

mallorquí; ses Rondaies Mallorquines un llegeix i ho disfruta, 

veus colque article que surt pes diari i dius: ‘que és de mal de 

rovegar, no és fluid!’, que no és nostro; hem d'anar a sa llengo 

nostra, escriu-la segons noltros, com la xerram; que s'escriptura 

és una cosa i sa paraula és s'altra? No, s'ha de cercar lo màxim a 

sa paraula; ha foradat, totes aquestes ninetes o nins que van per 

sa universidat i per ses escoles, que quan parlen es mallorquí, 

has de posar s'oreia.”  

... 

JZC. “[...] Bé, t'ho vénc a dir, perquè crec que, des de ses 

autoridats lingüístiques, no sé qui són, jo no som qui per criticar-

les, un simple ciutadanetxo, com un simple ciutadà, però trob 

que es mandat des nostro Estatut, que diu que s'han de conservar 

i preservar ses formes dialectals de Mallorca, Menorca i Eivissa, 

perquè ho diu talment s'Estatut. I ho sé perquè vaig contribuir, 

modestament, a sa redacció de s'Estatut d'Autonomia; aquest 

apartat... idò, no, no s'ha cumplit, ni poc, ni molt, ni gens; és dir, 

es mallorquí l'estan... Ja li he dit; me permet que li torni repetir? 

Li estan fent s'eutanàsia; és tristíssim es dir-ho, li estan fent 

s'eutanàsia; i a mi me sap molt de greu. Supòs que ses persones 

que dirigeixen sa campanya de normalització tenen sa millor 

voluntat; no ho neg, sé cert que tenen... que tenen uns 

coneixements lingüístics extraordinaris, quasi diria que 

insuperables, però no sé si han acertat molt en s'enfoque que han 

donat en això. Jo, es dematí, quan me'n vaig a sa feina, solc 

trobar, quasi cada dematí, a davant sa fatxada de s’Ajuntament... 

sa paraula fatxada és perfectament lícita i avui en dia tothom diu 

sa façana. Idò jo trob davant sa fatxada de s'Ajuntament alumnos 

i alumnes de col·lègits i expliquen com és allò i sa fetxa de 

construcció, i segons com parlen i quan veig es porcentatge de 
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nins i nines de deu i dotze i catorze  anys que parlen quasi tots es 

castellà, m’enduc un disgust; és s'estricta veritat. Dic: ‘bono, 

tanta campanya normalitzadora i aquesta gent segueix 

conversant.’” 

 

Tots coincideixen a afirmar que la llengua catalana s’ha de conservar, i quan es 

xampurreja, la correcció és a favor de la llengua catalana de Mallorca. Algun també es 

queixa que s’atribuesqui a l’esquerra la defensa de la llengua. 

 

MDTM. “No, de vegades han parlat es castellà, i xampurretgen, 

i llavò no saben ni parlar es castellà ni parlar es mallorquí; per 

mi, de vegades fan castellanades, sí [riu]. Jo m'agrada molt 

conservar es mallorquí. Jo, s'altre dia, ho vaig dir a ses monges: 

no sempre sa missa en mallorquí; però m'agrada, m'agrada que 

colque vegada se digui sa missa en mallorquí; ademés som 

mallorquins: per què no hem de sebre sa nostra llengo?” 

... 

NDS. “[...] Ara, si és un que sia per esnobisme, o perquè se 

pensa que és més bon espanyol, o perquè se pensa que si xerra 

es mallorquí, pareixerà separatista, que també pot esser que n'hi 

hagui hagut, que en temps passat ho haguen fet per aquest 

motiu; perquè una altra cosa que a mi tampoc no m'agrada és 

que pareix que es que defensen es català, o es que defensen sa 

llengo, són es polítics d'un color, i això no és ver! És que pareix 

que és l'esquerra sa qui defensa... i no és ver! Perquè jo, gràcies 

a Déu, no en tenc cap pèl, ni comptes! I sempre l'he defensada! 

Això, per mi, és igual si ho apuntes, perquè ademés és ver! 

Pareix que s'esquerra ara s'ha de fer amb determinades coses, 

quan no és així, s'inclinen... Jo crec que haurien d'esser assèptic 

absolut; s'Obra Cultural per exemple, pareix ser que té 

tendències esquerranenques, i no té per què, perquè poria ser 

assèptica. Estàs conforme?” 
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4.1.1.   El gonellisme 

 

El 1976, es va desfermar una polèmica sobre la conservació d’arcaismes 

mallorquins enfront de barcelonismes, a través d’articles i llurs rèpliques al Diario de 

Mallorca207. La discussió derivà cap a una controvèrsia sobre si el mallorquí és català o 

no ho és. A Mallorca, el gonellisme ha estat atribuït a aquesta confusió de voler 

considerar el mallorquí com una llengua diferent a la catalana, tot i que en un principi 

els articles publicats al diari no anaven en aquesta línia. 

 

Sobre aquesta  polèmica, els meus entrevistats han tingut qualque cosa a dir. Han 

volgut defensar la intervenció d'un d'ells (Joan Zaforteza i Sureda, cosí de Josep 

Zaforteza Calvet), que l'únic que pretenia era defensar els arcaismes enfront dels 

barcelonismes, a diferència d’altres polemistes que, sense tenir coneixements lingüístics 

i culturals, hi intervengueren.   

 

VRA. “Sí, aquest llenguatge arcaic, que parlam que conservava 

sa noblesa, és es qui va intentar defensar, amb una 

desaventurada polèmica, que se va desencadenar, en Pep 

Gonella, que és una persona que jo conec, i que sé perfectament 

qui és; i és un senyor que precisament pertany a sa noblesa de 

Mallorca.  

J. Pomar208. En Pep Zafortesa Calvet, era un; n'hi havia dos més. 

A mi, en Pep Zaforteza me va dir que ell hi va intervenir, que 

també hi va intervenir en Toni Alemany, i que hi ha una tercera 

persona, que actualment ja és morta, que també hi va intervenir, 

i moltes persones des Diari de Mallorca s'han referit a ella, però 

no m'han donat mai es nom. No és en Lluís Ripoll, per tant [...]. 

VRA. Podria ser es seu cosí, en Joan Zaforteza i Sureda, que ja 

és mort [...]. I per això, es seus articles els publicava amb so títol 

                                                           

207 Aquesta controvèrsia es va publicar a l’editorial Moll amb el títol 

Polèmica d’En Pep Gonella (1972). 

208 Jaume Pomar, periodista i escriptor que participà en l’entrevista realitzada 

a VRA. 
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de Purismes en lloc de barcelonismes, no va dir mai 

‘Mallorquinismes en lloc de catalanismes’. En Pep Gonella 

sabia perfectament, i pareix una persona cultíssima, que es 

mallorquí és una forma des català; això no ho va posar mai en 

dubte. Es qui ho varen espenyar, va ser quatre ases que se varen 

ficar dins sa polèmica, i varen començar a dir que es mallorquí 

era una llengo separada des català. I varen començar a dir totes 

ses beneitures i bestieses que recull en aquella sèrie d'articles 

don Francesc de Borja Moll, an es llibret que va publicar. Però 

en Pep Gonella, no. En Pep Gonella, lo que volia defensar, eren 

es arcaismes, i posava s'exemple des Parenostro. Que deien: 

‘com resam es Parenostro? Parenostro, vós qui estau en el cel, 

sia santificat el vostro sant nom...’ No ‘sigui’: ‘sia santificat’. 

‘Es faça la vostra voluntat’, no ‘es faci la vostra voluntat’. Això 

volia defensar en Pep Gonella. Lo que ell considerava que eren 

purismes, perquè eren ses formes que sempre havia vist a dins sa 

seva família, dins tot es seu cércol social on ell se movia, 

funcionaven normalment.” 

... 

“ - Va tenir relació amb en Francesc de Borja Moll? 

JZC. Molt escassa, la vaig tenir molt escassa. 

- Aquesta polèmica que va surtir un temps, devers l'any 60, que 

ho va publicar en Moll, d'en Pep Gonella. 

JZC. Me pareix que era posterior.  

- El 70? 

JZC. No ho sé. Jo estava de President an es Diari de Mallorca i 

com que se me culpava a mi de tot allò... 

- Hi ha hagut molta gent que ha dit que ho era. 

JZC. Sí, però...! 

- Tenc un testimoni enregistrat que ha dit que en Pep Gonella 

era vostè. 

JZC. Jo t'assegur a tu que en Pep Gonella era més d'una persona. 

- M'han dit que eren dos o tres, però m'han donat es noms de ses 

diferents persones. 
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JZC. Però, què te poden donar? Perquè ho saben tant com jo. Jo 

ho sé, jo ho sé, qui és en Pep Gonella! I lo que te puc assegurar, 

veus?, això sí que... que an es darrer escrit de sa polèmica, jo hi 

vaig tenir part; an es darrer escrit de sa polèmica, quan se parla 

de sa unidat de sa llengo, quan se diu: ‘entre tots ho farem tot’, 

aquesta frase, per exemple, la vaig posar jo personalment; aquí 

hi vaig intervenir. Que per ventura no vaig tenir tant que veure 

com se me atribueix? No... 

- Jo l’havia llegida, però després, a algunes entrevistes, m'han 

explicat qui eren... 

JZC. És que no ho saben, es que t'ho han dit; no ho saben. 

M'estranya molt que t'ho puguin dir, perquè crec que no ho 

saben. Jo he procurat, com altres vegades hem fet, gordar sa llei. 

Jo era es President des Consell d'Administració; tenia 

coneixement de sa publicació de sa polèmica. Jo sempre he estat 

partidari de que sa gent digui lo que trobi... és que no puc 

negar... 

- És que, en aquest tema, s'hi va mesclar gent que tenia cultura 

amb gent que no en tenia ni idea; això és es problema. Se veu 

que allà hi ha persones amb coneixements lingüístics i amb 

cultura, i persones que no en tenen... 

JZC. Pot ser, pot ser... 

- En concret, me varen dir qui eren; dos o tres eren. 

JZC. Si me vols dir qui eren...” 

 

Com veiem, un dels entrevistats estigué implicat directament en la polèmica. 

Segons ens expliquen, hi estaren involucrades diverses persones. Pep Gonella, per tant, 

no era una sola persona, sinó que eren uns quants. A través de l’entrevista, queda palès 

que, el que volien, era defensar els arcaismes i els purismes, no el fet que mallorquí i 

català fossin llengües diferents. És probable que les dues idees confluïssin en el 

gonellisme, a causa de la intromissió de persones amb una escassa formació en la 

polèmica. 
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4.2   Els sociolectes de Palma 

 

Hem seleccionat els sociolectes més citats a les entrevistes: la parla noble, el 

parlar mosson, el parlar xueta, i la parla popular dels calatravins i els cataliners. Pensam 

que l’opinió de la majoria dels entrevistats és que la seva parla és la més bona de Palma 

i que són els que parlen més correctament. 

 

JGT. “Això és una altra cosa. Ara es llenguatge -no sé si no ho 

has gravat-, aquest llenguatge de la reina d'Inglaterra, sa veia, sa 

fia i es fiis, que parlen un llenguatge molt tranquil, molt senzill, 

ben pronunciat, que un que no sap inglès i tot els entèn, això és 

es llenguatge que hi 'via aquí. Es llenguatge senyor, es 

llenguatge des criats i menestrals també era bastant bo; 

llavonses, hi ‘via es llenguatge pagès i es mossó” 

 

 4.2.1   La parla dels nobles 

 

Els senyors de Palma parlen en català de Mallorca, amb unes poques excepcions, 

per raons de matrimonis amb persones castellananoparlants. Els entrevistats ens diuen 

que els costava parlar el castellà. 

 

PDA. “No... sí. És que jo te diré que, dins sa classe social 

mallorquina, sa classe alta, se parlava es mallorquí, i era ben 

poca gent que parlassin es castellà, eh! Això t'ho dic, perquè 

precisament dins sa nostra família, dins sa família Catlar, érem 

es únics que parlàvem es castellà; perquè tu te'n vas i, què te 

diré?: Can Sureda, Ca la Torre, i tot és mallorquí, les costava 

molta de pena es parlar es castellà, eh! A ses al·lotes, allà, de 

s'època de mun pare, te dic, allà, else costava molta de pena. En 

canvi, jo te dic que, a Can Catlar, no, perquè es germà des meu 

senyor avi, s'onclo Jordi, també se va casar amb una Montis, que 

també parlava es castellà. De modo que resulta que noltros, amb 

ses cosines segones, perquè no hem tengut cosins germans, com 

amb na Conxa Crespo, ses Colls i... sempre hem parlat amb elles 
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es castellà, perquè elles, amb sa mare i son pare, ja també: tots 

parlaven es castellà, comprens? Ara, te n'anaves dins sa classe... 

diguem així... parentela...  

MDA. Sa noblesa. 

PDA. Te parlaven molt poc es castellà; te parlaven tot es 

mallorquí, i quasi quasi, com aquell que diu, les costava molta 

de pena es parlar es castellà. 

- I elsi costava pena perquè no el sabien o perquè no el volien 

parlar? 

PDA. No, no, perquè no hi estaven acostumats.  

- No hi estaven acostumats, i no elsi  agradava?  

PDA. No estaven avesats an això; i mira... parlaven allò, però 

no... else costava pena es parlar. 

- I com miraven an aquestes persones que parlaven es castellà? 

PDA. No; bé.”  

 

Tenen molt bon concepte del mallorquí que parlen i el defensen constantment. 

Un dels arguments que repeteixen per defensar la llengua que parlen, és que aquesta rep 

les influències de la llengua dels pagesos, tot i que, al nostre parer, és diferent en alguns 

aspectes. Ells tenen clar que la llengua que se’ls ha ensenyat és molt valuosa, i que pel 

fet d’haver estat apresa a ca seva, és totalment legítima i correcta. També comenten que 

la llengua que parlen és rural, a causa del seu contacte amb la pagesia. Segurament, ca 

seva era la millor escola que podien tenir pel que fa a la llengua, ja que allà eren 

contínuament corregits. 

 

JDB. “I es mallurquí antigament aquí, en aquestes cases, se 

parlava un mallurquí hermós, rural. Perquè, clar, sa gent 

s'educava en contacte amb la pagesia, que eren es criats i tota sa 

gent surtia de la pagesia, i tal. A posta, es senyors conversaven 

aquest mallurquí tan... rústic, que és hermós; perquè... comparat 

amb es catalinero i aquestes coses de ses barriades, això és com 

es barceluní; i es madrilenyo mateix desmereix davant es 

castellà sèrio i bo; passa a totes ses capitals i a tots puestos.” 

... 
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CTD. “N'hi va haver una un dia que me va dir: ‘tu no parles bé 

es mallorquí’. Dic: “jo no tenc cap pretensió; jo el parl així com 

el m'han ensenyat a ca nostra’, li vaig dir. I va dir: ‘perquè 

aquestes diven això i diven lo altre’. Dic: ‘noltros no ho hem dit 

mai a ca nostra, i no m'ho han ensenyat; no te dic que ho faci 

més bé ell que jo’. 

MTD. Parlen estil pagès. 

- Com  qui? 

MTD. Jo no sé qui, però de vegades n'hi ha que diven paraules 

rares. 

CTD. No, jo. Jo, aquesta me deia; diu: ‘és que aquestes parlen 

mallorquí més bé que tu, i diven això i tu no ho dius’. Dic: ‘jo el 

parl com m'han ensenyat; no tenc cap pretensió ni de parlar-ho 

millor ni més malament: així com el m'han ensenyat, i així com 

l'he sentit parlar a ca nostra, no m'he...’ I ara hi ha molta gent 

que cerca més paraules que no sé d’a on els han tretes, i jo no els 

entenc. 

MTD. Es mallorquí, l'hem après xerrant, perquè llegir, no mos 

feien llegir a ca nostra; només parlar. Si he llegit mallorquí de 

rondaies i coses d'aquestes, ho he llegit quant he estat major; de 

petit ni mos han ensenyat aquestes coses: xerrar, sentir xerrar; te 

corregien si deies una paraula rara, però... 

CTD. Clar, i es servici, més o menos, tot era de s’illa i te 

contestaven en mallorquí.” 

 

 4.2.2   El calatraví i el catalinero 

 

Pere de Montaner ja ens parla dels calatravins i cataliners -tots dos de classe 

baixa- i apunta que tenen una manera de parlar peculiar. El calatravins es dedicaven 

majoritàriament a l’adoberia, mentre que els cataliners eren, en bona part, pescadors. Els 

cataliners i calatravins també eren endogàmics i tenien una parla diferenciada, com 

tenien els altres grups, entre ells, els nobles: 
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“De este modo, los calatravins habitaban en Sa Calatrava, 

viejísimo barrio de curtidores muy mal reputado por los olores 

fétidos de los cueros que se curtían en él. De acuerdo con la idea 

tradicional que se tiene de ellos, los calatravins se casaban entre 

sí y eran considerados de una calidad social muy baja. Otro 

grupo considerado endógamo era el de los cataliners, 

pescadores que vivían en el arrabal de santa Catalina, fuera de 

las murallas de la capital. Mientras los calatravins preferían 

permanecer en el interior de sus casas y sólo se asomaban al mar 

para airear los cueros a través de los ventanales de sus desvanes, 

los cataliners preferían el aire libre y gustaban pasar la mayor 

parte del día a la puerta de sus hogares. Por otra parte, la manera 

de hablar de esos cataliners presentaba ciertas modalidades 

peculiares, y lo mismo ocurría con los mossons, los chuetas 

(xuetes) y los nobles.”
209  

 

Per continuar amb els testimonis orals, veiem què en pensen els senyors de 

Palma que hem entrevistat: 

 

“ - En es barrio de la Calatrava, què hi feien? 

IDS. ‘Doberies.  

RSJ. ‘Doberies; i se diu de sa Calatrava, perquè això va ser des 

cavallers de sa Calatrava, i se diu sa Calatrava. Però llavò li 

varen dir Calatrava, perquè en aquest barrio hi 'via totes ses 

adoberies de pell. I li deien: ‘fa olor de Calatrava’, perquè feia 

olor d'adoberia. 

IDS. Feia una olor especial. 

RSJ. Calatrava per s'orde de cavalleria de la Calatrava que varen 

tenir aquí. 

- I també feien feina defora, se’ls veia? 

                                                           

209 P. de Montaner i E. Porqueres. “Subendogamias en el Mediterráneo...”. 
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IDS. No, no, aquests... no; aquests... diguem, es dueños 

d'aquestes... que else deien es calatravins, aquests tenien bones 

cases, i es obrers feien feina an es baixos de ses cases. 

RSJ. Sí, ells vivien a sa casa i a baix tenien tota s'adoberia. Feia 

una olor, sa Calatrava, sempre.  

- De pell? 

RSJ. Pell i tanino. 

IDS. Pell i tanino, i tot lo que hi posaven, era una olor especial. 

Perquè noltros, hi havia una criada de ca nostra que tenia una 

cosina o una germana que estava amb una senyora a sa 

Calatrava, i noltros hi anàvem amb ella, a vorer-les, i jo record 

aquesta olor.” 

 

Llur forma de vida i també llurs professions són considerades de menys 

categoria per part dels senyors. El seu parlar, consegüentment, també és considerat 

inferior. De fet, en parlen bastant despectivament. La majoria dels entrevistats, com 

veurem, no tenen un bon concepte ni del seu parlar ni del seu mode de vida i d’actuar. 

També conten que, a ca seva, parlar catalinero o calatraví era pecat i estava reprimit pels 

educadors. 

 

MMM. “Ells classifiquen -ara vaig a dir una cosa que ja en 

podríem parlar lo darrer d'això, però-, ells classifiquen tres 

maneres de xerrar: catalineros, una cosa..., això és horrible: 

pecat, pecat xerrar catalinero; i después, en aquell temps, ara no 

sé si ho fan o no ho fan, perquè no... què se diu? Es barrio de sa 

Calatrava, calatravins encara pitjor, no! Catalineros és pitjor que 

calatravins. Consideren que hi ha tres classes de parlar: 

catalineros, calatravins i es que parlen com ells; això és una 

classificació que  jo l'he vista, i ben bé, dins ca meva. Después 

hi ha mossons.” 

... 

VRA. “[…] Perquè, a dins Ciutat mateix. es distingia 

perfectament i no en temps passat, no, sinó que això ha arribat 

fins es nostres dies: es distingia perfectament un catalinero d'un 
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calatraví, un mossó i un senyor; parlaven llenguatges amb 

matisos diferents.” 

... 

JDB. “A posta, es senyors conversaven aquest mallurquí tan... 

rústic, que és hermós, perquè... comparat amb es catalinero i 

aquestes coses de ses barriades, això és com es barceluní; i es 

madrilenyo mateix desmereix davant es castellà sèrio i bo; passa 

a totes ses capitals i a tots puestos.” 

... 

RSJ. “[…] O sigui que es panecillos, que érem es ciutadans, no 

se podien veure amb sos catalineros; i allà s'armava, en sortir 

d'escola, moltes vegades, una batalla campal. Llavò s'acabava 

bé; no és que hi 'gués ferits, però vaia! Es catalineros no se 

podien veure amb sos panecillos.” 

... 

NMC. “Sa qüestió de xerrar, aquí deien: ‘xerra mossó’ o ‘xerra 

catalinero’.” 

... 

JZC. “Sobretot tenen un xerrar especial; feien una mescla -jo ara 

me sap greu, perquè això no és despectiu, però hi 'via barris a 

Ciutat que tenien una manera definida de conversar; sa gent de 

Santa Catalina, per exemple, li deien: ‘tu parles catalinero’; 

s’arribava en aquests extrems. 

- Vostè ho ha sentit en això? 

JZC. Jo ho he sentit a dir: ‘tu parles catalinero’. 

 

 4.2.3   El parlar mosson 

 

Els mossons (vegeu pàg. 106), segons dues entrevistes que hem realitzat, es 

distingien dels altres per la seva manera de parlar. Els senyors, quan els sentien, 

s’adonaven que volien ser més del que eren, perquè havien ascendit econòmicament. 

Per a la majoria dels entrevistats, la llengua que parlen els mossons és un motiu més de 

burla cap aquest grup, amb el qual mai no volien esser confosos.  
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“ - I amb quines coses se'ls hi veia es llautó? 

MDA. Amb so modo de conversar, amb so modo a lo millor de 

dirigir-se a tu, m'entens? Coses així, coses que no else veies 

naturals.”  

 

Segons els entrevistats, per donar-se importància i per esnobisme, els mossons 

castellanitzaven o mesclaven mallorquí amb castellà. De fet, ja hem vist com els 

senyors rebutgen molts castellanismes,  perquè són propis dels mossons. Alguns autors 

han corroborat aquest fet: 

 

“Voler provocar sa substitució lingüística des mallorquí pes 

castellà, jo crec que és una actitud més aviat burgesa. Jo crec 

que és més de lo que ara en diríem ‘nou rics’, és a dir des 

burgesos enriquits; que, ademés, tu pensa que una persona que 

ha ascendit de categoria social, que ha assumit un poder 

econòmic que no tenia, i tot això, lo que vol és oblidar es passat; 

té una tendència a s'autoodi de lo que ell havia estat”.
210

 

 

 Pel que fa al costum de parlar en castellà per part dels mossons, segons Josep 

Maria Llompart: 

 

“Castellanitzar: els qui castellanitzen més són els mossons. Han 

traduït el mallorquí al castellà, així com han traduït els costums. 

Dir ‘Palma’, per exemple, és mossó; ells i es pagesos diuen 

‘Ciutat’, perquè era ‘Ciutat de Mallorca’. I castellanitzaven 

perquè era ‘un querer i no poder’. Es veu que també els mossons 

consideraven que els distingia com a classe social.”
211

 

 

 En efecte, com diu Pere de Montaner: 

 

                                                           

210 Entrevista a Josep M. Llompart (1993). 
211 J. Mas i Vives. El teatre a Mallorca a l’època romàntica. Barcelona: Ed. Curial, Abadia de 
Montserrat, 1986. 
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 “Los mossons creían que hablar castellano o utilizar 

expresiones francesas les acercaba a la aristocracia, y andaban 

bien errados, porque el bilingüismo de ésta –que era centenario- 

no implicaba el rechazo al uso del mallorquín sino todo lo 

contrario: hablar castellano entre ellos era -y es- considerado de 

muy mal tono.”
212

 

 

           En aquest mateix sentit, afirma Josep Melià: 

 

“La desaparició de la noblesa entronitzà una burgesia 

endarrerida i mancada de tota tradició cívica i cultural. La nova 

“classe ociosa” despersonalitzà el país introduint la 

castellanització com a fet diferencial i com a manifestació de 

riquesa”.
213

 

 

Els escriptors que millor han reflectit el parlar mosson a la literatura són Llorenç 

Villalonga a Mort de dama, i Gabriel Maura, un calatraví, a Aygoforts. 

 

NDS. “Bé, pot esser que sí, jo crec que sí; pot esser que 

n’agafassen més perquè... Lo mateix que ara, modernament, ha 

passat diguent que s'estimava més que es seu fii parlassen en 

castellà, perquè deien que tenien més ‘vantatges en lloc de parlar 

es mallorquí, i llavò ja tenien una mescladissa i tot això. I a 

vegades hi ha lo que se diu s'esnobisme; i pentura es mossons 

aquells que havien pujat, o per esnobisme, i pentura agafaven 

termes i coses.” 

... 

JMRS. “Ha perdut molt tot això; no ho sé. Un mossó, per 

exemple, hi fica moltes paraules castellanitzades. Es 

castellanitzar... 

- I aquests que han xerrat es castellà, són mossons? 
                                                           

212 P. de Montaner. “Lo que el siglo...”.Op. cit., p. 21. 
213 J. Melià. Els mallorquins. alma: Ed. Daedalus, 1967. Pàgs.103-154. 
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JMRS. Poden ser-ho i poden no ser-ho; sa majoria ho són. Si no 

estan casats amb […]. Jo, mossons, diria això; jo else diria més 

es que més han castellanitzat, traduït seu, i es costums, i es tal, i 

es xerrar! Per exemple, fa poc temps, fa poc temps, un parei 

d'anys, quan començaren ses pintades aquelles tan horroroses a 

ses carreteres. Allà a on posa Palma, Ciutat, allà..., Ciutat, 

aquella brutor, allò pintat de negre. I un me deia: ‘és que era 

Ciutat’. Dic: ‘escolta!, si no fos per sa mossoneria vostra, que li 

posàreu Palma, seguiria sent Ciutat, perquè no hi ha cap senyor 

ni cap pagès que digui Palma: diven Ciutat!’ 

AEL. Ara sí; ara ja ho diu tuthom! 

JMRS. Ara ja està; però llavonses no se deia! Tots es senyors i 

tots es pagesos deien Ciutat; i es pagesos encara diven Ciutat, i 

es senyors encara diven Ciutat. I a voltros se vos va ocórrer 

Palma, i ja tenim Palma; i ara vos revé aixó? Dic: ‘...vos revé, si 

ho espenyau voltros, ho arreglau voltros.’ Castellanitzaven! 

AEL. Trobaven que feia més bo dir-ho en castellà! 

JMRS. Sí! Era un ‘querer y no poder!’ Tampoc! Sabihondos que 

no eren sabihondos! I jo no ho sé. Tenien unes costums distintes 

de noltros! Ara, per exemple, tots diven tal ‘vez’, idò; s'idò no 

ho diven; això ni parlar-ne; entonces, entonces ara és corrent. 

Aquests que ja se'n van bastant, allò vale, ara ha passat un poc, 

però s'entonces surt tot lo dia; ara està de moda s'entonces. Això 

són mossons. Una cosa que no faria ni un senyor ni un pagès li 

deien una mossonada. 

AEL. I es que vulguen esser separatistes que ho siguin, però és 

un doi; jo ara me’n vaig an es vascos i me xerren es vasco, jo no 

sé cap paraula vasca, i m'embuiaré amb sos carrers i m’embuiaré 

amb tot; però que posin sa vernàcula des seu puesto i 

s'espanyola que és de tots es espanyols, por lo menos no 

t’embuien, però no aquestes pintades que posen; tot això que fa 

brut. 

JMRS. Ademés estan mal posades! Això de Palma, s'ho han 

inventat. Jo li vaig dir a un; li va caure molt tort, supòs; no em 
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va dir res; tenia raó! Si voltros no vos 'guessiu tret de la manga, 

perquè això me pareix que és es sigle XVIII, lo de Palma. 

Ciutat, Ciutat, Ciutat, ses Ciutats de Mallorca és més antic, però 

posa Ciutat, Ciutat, Ciutat. I encara molts de pagesos, sobretot 

es veis,  diven: ‘'nem a Ciutat’. I es senyors tots: ‘'nem a Ciutat’. 

I ara ja s'ha mesclat i Palma, Palma.” (vegeu pàg. 325). 

... 

JGTT. “Llavonses hi 'via que se distingien amb sos mossons. Es 

mossons era una persona que parlava... jo què t'he de dir? Per 

exemple, es ‘jamon’. Si emplees ‘jamon’, te peguen una 

garrotada allà dedins que no te fumes [sic]. Això és cuixot; i ses 

freses són fraules, i jo què sé. Sa truita és truita, no és tortilla. I 

sa mantequilla és mantega; i lo que deim mantega, és saïm:  la 

manteca és saïm. Una equivocació amb aquestes era fatal, fatal 

total. Una equivocació d'aquestes paraules... llavonses això que 

diuen de sa forma de parlar... però també s'empleaven 

barbarismes, per exemple dir ‘diós’, i això, adéu, no! De 

vegades dèiem... no, no!” 

... 

JGTT. “I aquests se passaven, i ademés amb ses paraules, lo que 

te deia jo que li deien ‘jamon’ i fresses... i ses fresses són 

fraules; i ‘jamon’ és cuixot; i sa mantequilla no és mantequilla: 

és mantega; i lo altre és saïm. Aquests sí que no els admetien de 

cap manera, de cap manera!” 

... 

JGT. “[...] Ara hi ha aquesta cursileria de parla castellana de ses 

ninetes bien, que parlen un castellà cursi, desastrós i asquerós; 

no sé què en faran, d'aquest castellà, jo. Ho destruiran tot, tot, 

com a sa televisió, el destrossen complet. S'altre dia vaig dir a 

un que es castellà és una llengo que s'autodestrueix: calcant 

s'espanyol d'Amèrica, que calca es nord-americà, i diven: ‘nos 

vemos mañana’, ‘han venido ayer’, ‘un whisky sobre las rocas: 

on the rocks’. Això és calcar, van per aquí, eh! Aviat, en lloc de 

dir ‘coche’, diran carro. Jo fos castellà diria: ‘'nem a Castella, 
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reservem s'idioma aquí ben reservat, refinant-lo, perquè no el 

volgueren refinar’. N'Unamuno va dir: ‘hay que convertirlo en la 

lengua de escritores, no de oradores; hay que hacerlo más 

nominal, no tan verbal’. I n'Azorín else diu: ‘poned una cosa 

detrás de otra, no las cosas metidas entre las otras’, perquè ara, 

en lloc d'un adjectiu, posen una oració subordinada; i en lloc 

d'un adverbi també, i van posant: ‘y sin embargo, y porqué’ i 

allò deçà. I ara es mallorquins diven: ‘y como es habitual’, 

‘como es habitual en próximos noticiarios tendran más 

notícias’... Per què són es noticiaris més que per donar notícies? 

‘Mem si...! Com que dir: ‘la nieve es blanca’; se pot posar com a 

poèticament, sí, però sa neu és blanca, ja ho sabem, no importa; 

i estam d'aquesta manera [...]. Llavonses venia sa parla mossona, 

d'aquests que havien de demostrar que eren i encara no acabaven 

d'esser. Aquí no hi 'via burguesia, a Mallorca; hi 'via es 

mercaders, que des mercaders vengué sa burguesia, però es 

mercaders... A Mallorca ho tenen molt confús, en això; a 

Mallorca hi 'via nobles, mercaders, i menestrals, dins Ciutat; an 

es pobles, hi 'via mà major, mà mitjana i mà menor.” 

 

Com queda palès a través de les explicacions dels nostres entrevistats, una 

mossonada és tot allò que no dirien ni farien els senyors o els pagesos. De fet, era el que 

els senyors havien d’evitar per tal de no fer el ridícul. Per aquest motiu, els nobles eren 

educats en aquest sentit. Com hem vist, alguns es queixen que el castellà que empren els 

mossons és cursi i desastrós. A través del llenguatge, els mossons demostraven que 

havien ascendit. En canvi, els senyors no havien de demostrar res, perquè tothom 

coneixia la seva condició social. 

 

VRA. “Una altra forma de parlar que no fos aquesta forma 

arcaica, entre es senyors se tenia per una mossonada. Era una 

forma...; deien: ‘així parlen es mossons’. Si un nin deia una 

cosa, deien: ‘això és una mossonada; així parlen es mossons’.  
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 4.2.4   El parlar xueta 

 

Alguns entrevistats apunten que els xuetes també tenien un mode diferenciat de 

parlar, com també ho comentà el professor Grimalt. Ens diuen que la diferència era 

bàsicament fonètica i que parlaven com “de cap de nas”. Això no obstant, ens dóna de 

parer que, com més formació tengués un xueta, menys es notava aquesta diferència en el 

parlar. Ens conten que hi havia tres classes de xuetes: d’orella alta, mitjana i baixa. 

Segurament, la parla dels xuetes estava condicionada per la pertinença a una d’aquestes 

tres classes. El que desconeixem, però, és si tenien paraules diferents. De totes maneres, 

allò que sí ens asseguren és que la parla dels xuetes és, segons els senyors, pitjor que la 

seva: diuen que parlaven malament i que usaven una llengua “tarada”.  

 

JGT. “Es xuetes, parlant clar, tenien oreia alta, oreia mitjana i 

oreia baixa. I oreia alta eren grans senyors; lo que tenien sa seva 

parla també; no era ben igual que es altres senyors. 

- Com a què? 

JGT. Tenien sa parla des xuetes, des grans senyors xuetes. A 

Can Cera eren grans senyors. Hi ha un xiste molt bo: don Toni 

Pinya era es secretari des batle; es batle era don Joan Aguiló, i 

un d'oreia baixa anava a embossar-lo sempre per vendre-li unes 

cases a Santa Catalina, per una escola. I don Toni Pinya entra, 

m’agafa per defora, diu: ‘basta des secretaris’, i torna a entrar 

dedins: ‘perdoni, senyor batle’. No era un homo molt acreditat, i 

amb en Pinya, ses coses estaven ben d'acord; i ademés jo en tenc 

molts, de llinatges xuetes, a sa família, ja ho crec: comença amb 

sos Serres i acaba amb sos...” 

... 

“ - Però es llenguatge amb què se diferencia, es des xuetes 

d'orella alta amb so des senyors, vostè el pot definir? 

JGT. No, si no li fan fonèticament, no ho entendrem. És com 

ara, estàvem a Banyalbufar; i a Banyalbufar diven ‘què [e 

oberta]. I deien ses meves fies: ‘voltros deis què?’; diven: ‘no, 

noltros sabem dir què, que, qué’, però lo seu és què. 

- O sigui que sa diferència era fonètica, no era de lèxic? 
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JGT. Sí, era fonètica, sí. No, es lèxic no se diferenciava molt 

d'aquí; inclús es lèxic a vegades empleaven paraules forasteres o 

altres coses a Mallorca, alerta! Però no, era sa construcció! Un 

idioma no l'espenyen ses paraules; si ara diven ‘barco’, en lloc 

de vaixell, no l'espenyaran; és sa construcció.  

- I sa fonètica! 

JGT. Sa fonètica també, però sa fonètica no és tan important, 

perquè varia molt. Per exemple, Sóller, que tenen sa fonètica 

més correcta: ells diven: Súller; no diven: Sóller? I a un solleric 

què li diven?: Sulleric, perquè sa ‘o’ àtona se diu ‘u’. Muro, 

Pòrtol, Campos són paraules mossàrabs, no catalanes, vaia, 

anteriors; i se deia Portu, Muru, Campus, això. En Sanchís 

Guarner és que me va donar aquestes grans lliçons. Bé, i noltros 

a Mallorca, mos dugueren empordanès; també aquí hi ha un 

error: Aragó no vengué a Mallorca; domés vengué Catalunya. 

No véngueren aragonesos, navarros, castellans, no sé què.” 

... 

“ - Però es xuetes, quan parlaven entre ells? 

AVBE. Sí, parlaven malament. Perquè no parlaven... parlaven 

com una llengo travada; no és que no sabessen parlar. Hi 'via un 

cas que va passar moltes vegades, a dins sa Plateria, entre es 

mateixos platers: ‘Gaietano, vés an en Fulano que te deixi es 

martellet’... Però: ‘Guitano, que te deixi es martellet’. 

- Fonèticament era diferent; parlaven de cap de nas? 

AVBE. Molts, sí. 

- Costava entendre-los perquè parlaven així. 

AVBE. Parlaven així. 

- I tenien paraules típiques d'ells? 

AVBE. No ho sé, això no ho sé. 

 

És curiós que un dels nostres entrevistats parli d’orella mitjana: està clar que  

confon “orella” amb “classe”, ja que ningú més no defensa aquesta triple divisió. Els 

estudiosos només parlen d’orella alta i orella baixa, que és una distinció que constata 

diferències no sols socials i econòmiques, sinó segurament també religioses o 
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genealògiques, mantengudes per les subendogàmies xuetes. D’orella alta, per tant, 

significa, per a Enric Porqueres, el més complet estudiós del fenomen fins avui
214

, 

pertànyer a un estament superior per les dites raons genealògiques, socials o 

econòmiques.  

 

4.3   El parlar dels pagesos de Mallorca 

 

La llengua parlada pels pagesos és molt ben valorada pels senyors. Com ja 

havíem dit, segons els entrevistats, els senyors i els pagesos parlaven gairebé de la 

mateixa manera. Aquesta valoració positiva està condicionada pel fet que moltes 

persones provinents de la pagesia servien els senyors, bé a la casa o a les possessions. 

Els senyors eren els que tenien aquest vincle amb la ruralia, mentre que les altres classes 

socials, no. Per això, segons els entrevistats, els mossons no tenien tanta riquesa lèxica 

com ells i defugien la llengua pagesa, perquè no hi tenien relació. Tampoc no hi tenien 

contacte els cataliners, els calatravins i els xuetes. El fet de relacionar-se i conviure amb 

la pagesia, és un tret de classe que es manifesta a través del llenguatge dels senyors i de 

la idea que tenen de la llengua que parlen les altres classes socials. Per això, 

constantment defensen la llengua parlada pels pagesos. A vegades, fins i tot, diuen que 

és més senyor un pagès que no un mosson. La manera de parlar dels senyors fa veure a 

les altres classes socials que ells tenen relació amb la pagesia, cosa que els ajuda a 

distingir-se. 

 

Tret d’algunes crítiques, com quan diuen que els pagesos flastomen, un fet que 

els serveix per marcar la diferència entre el seu parlar i el dels pagesos, normalment els 

senyors alaben la manera de parlar pagesa. Segons els entrevistats, els pagesos són 

educats i conserven un mallorquí amb arcaismes. De tota manera, diuen que el 

llenguatge dels senyors és molt més culte i ric que el dels pagesos, perquè integren tot el 

lèxic de la pagesia més el de la Ciutat
215

. 

 

                                                           

214 E. Porqueres i Gené. Lourde Alliance. Mariage et identité chez les descendants de juifs convertis à 
Majorque (1435-1750). París: Éd. Kimé, 1995. pp. 100-103. 
215 A més, aquesta valoració positiva de la pagesia s’accentuava en el cas dels pagesos que sovint feien 
enllaços matrimonials profitosos per a ambdues parts. 



359 

 

FSMC. “Es senyors parlaven d'una manera. Es pagesos parlaven 

de sa mateixa manera, quasi quasi; però llavò hi havia sa gent de 

ciutat, que eren es menestrals i això, i aquesta gent xerrava d'una 

altra manera. Ademés, aquesta gent de ciutat no sabien res de 

res, perquè, mun pare conta, else duien un fill d'un llanterner, 

perquè no estava bé o no sé què, i an es garrovers else deia 

favatenrers...; se creia que ses garroves eren faves tenres. No és 

una cosa que... no havien viscut res de la pagesia; no sabien què 

era es blat, sa civada, s'ordi. Vivien aquí tancats, i tenien una 

altra manera de xerrar distinta des pagesos. Es pagesos xerraven 

molt bé es mallorquí. A Pollença mateix, xerren molt bé; és que 

ara mateix encara xerren molt bé es pollencins. Es pollencins 

són gent molt culta i els agrada superar-se; i els agraden es 

concerts, i els agrada sa poesia, i els agraden es llibres, són... Jo, 

m'agrada molt Pollença, Pollença és un poble fantàstic. Hi 

estaria sempre! En Pep Francisco sempre deia: ‘voldria haver 

nat pollencí’.” 

... 

“ - No serà perquè sa mossoneria ha agafat força i se considera 

es parlar pagès de manera despectiva? 

JZC. Bono, a mi, sa persona que diu que un pagès parla 

malament, i ho diu despectivament davant un pagès, d'entrada 

me pareix un betzol, un bàmbol, que ignora lo que és Mallorca! 

Que la pagesia és una part importantíssima de Mallorca; por lo 

tant, segons jo, es que opina que parlar pagès és un vulgarisme, 

és un boiano! Però això són criteris; cadascú té es seu. Jo dic 

que disfrut moltíssim conversant amb sos pagesos; i que, a 

vegades, més que estar atent a lo que me diven, estic atent a com 

ho diven!” 

... 

NDS. “[...] Diguem es que eren més pagesos, menos... Ara, si és 

un que estava avesat a habitar sempre amb sos senyors, deia 

vossa mercè; si era un pagès conrador així, és més aferrat a dir 

vostra que vossa mercè. Lo mateix que també molts de pagesos, 
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ja no parlem desgraciadament a Mallorca, entre mercaders i gent 

així, pot passar que se flastoma molt, o se blasfema molt! 

Emperò també, paraules gruixades, també se'n deien moltes! Un 

que havia habitat dins una casa de senyors, no n'hi senties dir. 

Ara, per exemple, aquest majoral que va morir a s'Extremera, 

que hi 'via estat xixanta-quatre anys, en Lleonard, no li senties 

dir mai una paraula... una paraula malsonant. Ja no parlem de 

flastomies, sinó paraules gruixades. Tots sabem quines són. No 

else deien! Aquest fii de tal, o aquesta daixona o aquella dallona, 

o paraules malsonants; no else deien! Perquè es senyors tampoc 

no en solien dir. Avui en dia també n'hi ha colcun que n'ha après 

de dir-ne, però no era custum; no en solien dir. Tot lo més, com 

si fos una excepció, dirien: fotre; però encara havia d'esser... I no 

ho solien dir, no en solien dir.” 

... 

“ - I es pagesos, quan se dirigien an es senyors, parlaven a lo 

senyor o a lo pagès? 

JMRS. A lo pagès, però... educats! Educació que és lo que falta 

molt ara. Ara n'hi ha molt poca. An es senyor, li deien senyor;  i 

el tractaven normalment, sí, vostra mercè, i no amollaven tacos, 

generalment!” 

... 

“ - Aquesta idea que parlar es mallorquí feia pagès, no és 

d'aquesta època? 

IDS. No, no; antes ja hi era. 

RSJ. No; aquí hi ha dues entidats que han conservat es 

mallorquí, que són es pagesos, pràcticament es pagesos, antes de 

venir es forasters; perquè ara ja, en lloc de dir es padrí, diuen el 

padrino, i diuen sa madrina, es pagesos; però antes no ho deien, 

eh!. Això no ho deien; i ho diuen d'ençà que ha vengut tanta 

immigració forastera; d'ençà de sa televisió han vengut aquests 

castellanismes. Però, en sa guerra, jo no me va prohibir nigú mai 

xerrar en mallorquí ni an es col·legi ni enlloc. 
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IDS. No, no; noltros vàrem xerrar es mallorquí sempre ben 

tranquils i ben de tot.” 

... 

VRA. “Es llenguatge des senyors que conserva aquests 

arcaismes, és molt parescut an es llenguatge que se va conservar 

a la pagesia fins es anys 50, pràcticament. 

- Però quina diferència hi havia? 

VRA. Que es llenguatge des senyors era més cult que no es 

llenguatge des pagesos, perquè, com he dit abans, es pagès 

domés coneixia es lèxic de ses coses pageses, de la pagesia; en 

canvi, es senyor coneixia perfectament es lèxic de ses coses de 

la pagesia, i coneixia també perfectament es lèxic de ses coses 

ciutadanes; per lo tant, era més cult i més ric i més, més 

important que diguéssem.” 

... 

“ - I es mossons què deien? 

VRA. Es mossons deien: ‘això fa pagès’! Es mossons no sofrien 

es pagesos. Es mossons era eminentament ciutadà; a la pagesia, 

no existia es mossó. I clar, a Ciutat es mossó no tenia 

possessions; es mossó tenia una carrera, i en aquella època no 

era com avui en dia, que un que a lo millor té una bona carrera, 

un bon metge, as cap de deu anys de fer de bon metge, se 

compra una possessió.”   

... 

JZC. “Sí, sí. De ses Salines, jo record un criat vei de cal senyor 

avi, que era de ses Salines, que parlava un mallorquí... Jo, 

encara,  quant era vei, a vegades el 'nava a veure quasi quasi per 

sentir-lo parlar es mallorquí. Jo conec a Bunyola un pagès que 

tenim noltros, que parla un mallorquí encisador; és una cosa que 

jo, a vegades, me diu: ‘què li pareix?’. I jo quasi no sé què li he 

de contestar, perquè, més que estar atent a lo que m'ha dit, 

estava atent a sa manera com m'ho deia, amb un mallorquí que 

tu dius: ‘quina pena que això se perda’; i supòs que se perdrà per 

sempre. Però lo que te deia, hauríem de conrar el mallorquí, me 
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sembla a mi, i no es conra gens ni mica. Es mandat estatutari de 

ses varietats dialectals, no es cumpleix.” 

... 

JGTT. “És que un mallorquí, un pagès mallorquí, és molt més 

senyor que un senyor d'un altre, no vui dir d’a on!, moltes 

vegades.” 

 

4.4   El castellà o foraster 

 

La majoria dels nostres entrevistats coneixen bé la llengua castellana, tot i que la 

seva llengua pròpia és la catalana. De fet, la llengua, objecte d’aquest treball, és una de 

les senyes identitàries més importants d’aquesta classe social. Josep Melià, a Els 

mallorquins, culpà els nobles de la introducció del castellà a Mallorca. Pere de 

Montaner -membre de la noblesa mallorquina- desmentí aquestes afirmacions en articles 

periodístics.  

 

“En Josep Melià, an es seu llibre Es mallorquins, atribueix a 

s'aristocràcia mallorquina s'introducció des castellà a Mallorca. I 

això, jo ho neg completament, perquè ses èpoques que ha viscut 

en Josep Melià, també els he viscut jo!”216  

 

De fet, pel que hem pogut veure a través de l’estudi del llenguatge dels senyors, 

aquesta classe social ha estat un pilar de manteniment de la llengua catalana de 

Mallorca, ja que no s’ha castellanitzat. Encara més: com hem comprovat, moltes 

paraules s’han conservat a través de la parla dels senyors. També hem estat testimonis 

del rebuig cap a les expressions castellanes, que n’ha marcat l’educació. Curiosament, 

hi ha el cas del senyor Joaquim Gual de Torrella -l'avi dels dos Gual de Torrella 

entrevistats-, que deia: “el primer que digui una paraula en castellà a ca nostra, li faré 

rodolar les escales”, la qual cosa demostra ben clarament la postura d’alguns grans 

senyors mallorquins envers la llengua pròpia. No hem d’oblidar, endemés, les crítiques 

cap a una classe social que, o bé s’ha castellanitzat, o bé mescla ambdues llengües.  

 

                                                           

216 Entrevista a VRA (27 d’abril de 1991). 
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PDA. “No, també. Hem de conservar sa nostra llengo, que 

noltros, lo que te dic, no la parlam pura, perquè la parlen més 

pura dins un poble a lo millor, que noltros dins sa capital que 

allà; però, a mi, és això lo que em fa ràbia. Noltros som 

mallorquins, i per què no hem de conservar es nostro mallorquí, 

sigui dialèctic? Que l'aprenguin a s'escola, que noltros no l'hem 

après! Però veig que hi ha aquesta gran campanya, però veig que 

no duu molt efecte, eh! Perquè, per desgràcia, avui en dia a 

Mallorca, quasi quasi, si mos apuram, hi ha més forasters que 

mallorquins, eh! I per es carrer antes senties parlar mallorquí i 

avui quasi quasi per es carrer no sents més que parlar foraster.”  

... 

PDA. “Jo te vénc a dir: en s'època de mun pare i de mu mare, 

diguem, així ja persones... clar que majors que noltros, perquè 

eren... Dins sa classe coneguda, parlaven molt poc es castellà.” 

... 

“ - A jo lo que m'han contat és que el seu senyor avi no volia 

sentir ni una paraula de castellà per ca seva!  

JGT. És que eren cursis es que sentien parlar en castellà.” 

... 

VRA. “Sí, sí. Però això no era només per sa noblesa; era es 

mallorquins de tot estament social. Hi havia dos mons: Mallorca 

i fora Mallorca. Dues races: mallorquins i forasters. I dues 

llengos: mallorquí i foraster.” 

... 

“ - I què penses, idò, d'aquests mallorquins que han girat sa 

llengo i parlen es castellà? 

NDS. Bé, això; n'hi ha que ha estat per esnobisme; n'hi haurà 

hagut que haurà estat per un patriotisme... malentès. Perquè jo 

mateix, tan bon espanyol com puga esser qualsevol, perquè jo, 

separatista, no ho estat mai, i jo sempre m'ha agradat molt es 

mallorquí, una cosa que és completament diferenta. 

- Però t'agrada això, aquest fet, que haguin girat sa llengo? 
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NDS. No, no. No, a jo m'agrada més que es mallorquins parlen 

es mallorquí! Que entenguen i saben es castellà, sí! perquè és... 

una nació ha de tenir una llengo que ha d'esser oficial. I que sia 

sa llengo castellana, perquè és sa que... No 'nam a cercar 

d'història si Castella ha dominat, si no ha dominat, si ha dominat 

més que Aragó, si tal, si qual... sí, però, deixem aquestes coses. 

Però lo cert és que, dins el món, és més parlada sa llengo 

castellana que sa llengo catalana; a dins tot el món, millons de 

gent de dins el món que xerra.”  

... 

RSJ. “Hi va haver aquella època en què deien que, si es 

mallorquins anaven a sa Península, else prenien per valencians i 

else entenien poc; no se sabien desarrollar bé en sa llengo 

castellana. 

IDS. No else entenien. 

RSJ. I molta gent va ensenyar an es seus fiis, xerraven a ca seva 

en castellà, si bé es amics else xerraven en mallorquí. Però claro, 

en aquell moment, molta gent se'n va anar a sa Península xerrant 

es mallorquí i feren cursos igualment en castellà.” 

... 

RSJ. “I jo ja dic això: sí, hi va haver una teoria, o vaia, una 

època en què sí, es lletreros 'vien d'esser en mallorquí, fins que 

va començar es Moiment; i ca na Maria des Cego, se va dir ca 

na Maria del Ciego; i també la de los huevos, na Maria dets ous; 

això varen ser tonteries d'aquell moment, però que llavò això va 

passar i no... I varen sortir uns lletreros que deien: ‘si eres 

español, habla el castellano, idioma del imperio’. Això varen 

sortir grafitis, però varen sortir grafitis per mil porqueries i coses 

rares també; o sigui que això no era ni millor ni pitjor; però es 

gran problema que hi va haver aquí en qüestió de sa llengo 

mallorquina, va ser aquella firma del missatge que era l'any 36 o 

35, no ho sé.” 

... 

“ - Això si hi ha sort, perquè sa majoria parlen castellà. 
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RSJ. Bé, maldament, però si no... parlen de cap de llengo o no sé 

què fan; s'han avesat a parlar com si fos en castellà; parlen en 

mallorquí, amb sa llengo... per què?, per què? Ho han girat, es 

castellà, l'han girat i han posat la, perquè la, en mallorquí, és 

més amb sos morros que no amb sa llengo; i es castellà és més 

amb sa llengo que amb sos morros, no és així?” 

 

Com hem vist en alguns dels fragments, tot i que defensen l’ús de la llengua 

catalana, se senten espanyols i troben que la llengua castellana també s’ha de dominar. 

L’escolarització en llengua castellana propicià el coneixement d’aquesta llengua als 

senyors. La valoren molt positivament, però pensen que a Mallorca s’ha de xerrar en 

mallorquí. Pel que fa als mallorquins que han girat la llengua, hom considera que n'hi ha 

que ho fan per esnobisme i d'altres ho han fet per un patriotisme malentès, evidentment 

com a conseqüència de la política lingüística de l’època franquista. 

 

Uns dels que castellanitzen més entre les famílies nobles són els Montis, que els 

ve d'antic. Els Catlar, per un costat, estaven emparentats amb els Montis, i per altre, 

amb Blanes o Alomar que, com que eren de classe mitjana alta, també estaven més 

castellanitzats. “La noblesa alta, Can Sureda, Ca la Torre, Can Dameto, Can Torrella, 

tot és mallorquí... quasi quasi els costava molta de pena parlar es castellà”217. Això es 

deu al fet que alguns membres de la noblesa s’han casat amb persones castellano-

parlants. 

 

Per als entrevistats, l'espanyol és la llengua de tots; convé que tothom la sàpiga, 

perquè és útil per entendre'ns -amb els bascos, per exemple-. Al marge d’això, opinen 

que a les pel·lícules espanyoles es diuen massa paraulotes. A més, pensen que Cela és 

un groller i no els agrada com escriu. Els senyors es declaren espanyols, no els sap greu 

que aquesta sigui la llengua oficial, perquè és la més parlada a l’Estat espanyol, ja que 

se n'ha de tenir una de nacional i ja ho ha estat durant molt de temps. Ara bé, com a 

llengua pròpia, el català de Mallorca.  

 

                                                           

217 Entrevista a PDA (8 de març de 1991). 
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L’escola fou un dels factors de castellanització més forts. Tot i que alguns 

entrevistats ens conten que no se’ls va prohibir parlar en català, l’escolarització en 

aquesta llengua i, per tant, la transmissió de la cultura a través d’aquesta llengua, ha fet 

que considerin la castellana com a llengua de cultura, a diferència de la catalana, que 

queda reduïda als usos informals. Això, però, no es repeteix en tots els entrevistats, ja 

que n’hi ha alguns que consideren que la catalana és la vertadera llengua de cultura. 

 

IDS. “Sí, en Nicolau germà ho deia, en Nicolau sempre ho deia; 

perquè, an en Nicolau, quan llavò se casà ell, li deien: ‘pes teus 

al·lots, convé que else parleu en castellà, perquè, si no else 

parlau en castellà, llavò se'n van...’ En Nicolau va dir, diu:  ‘a jo 

no m'hi parlaren mai en castellà, i he 'ribat a ser enginyer de 

mines. Me'n vaig anar a Madrid i me vaig entendre amb tuthom, 

i no he parlat mai castellà, així diguem, més que allà; llavò sa 

mateixa pronúncia i lo mateix te duu a parlar més bé sa llengo 

que tu vius’. 

RSJ. Bé, però no és necessari tenir una pronunciació com si 

fóssem de Madrid, perquè això seria absurdo. 

IDS. Jo no ho he dit, tampoc. 

RSJ. Si tu t'entens en castellà així com t'entendràs en inglès i no 

tendràs una pronunciació exactament com la tenen a Londres, o 

com la tenen a Cambridge o lo que siga. I, per tant, si xerres es 

mallorquí aquí, i llavò saps es castellà, te desarrolles igualment; 

tendràs per ventura menos vocabulari, perquè no tendràs tants de 

sinònims, però... Jo vaig estodiar sempre a sa Península de 

missèr i vaig esser missèr; i vénc a dir.” 

... 

RSJ. “A escola, ensenyaven en castellà, molt bé; ses 

explicacions eren en castellà. 

IDS. A escola, bé, amb sa mestra parlàvem en castellà, però mu 

mare, al cel sia, que se morí quan jo tenia onze anys... Sa mestra 

era castellana, perquè havia nat a Cuba; era d'arrel de Sóller, 

però 'via nat a Cuba. I mu mare, per sa doctrina, va voler que sa 

mestra que noltros teníem, que no 'nàrem a col·lègit, per sa 
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doctrina, la mos ensenyàs en mallorquí, perquè comprenguéssim 

bé lo què dèiem i lo que era. Perquè llavò, a ca nostra, acabat 

amb sa mestra, que li dèiem donya Maria, ja s’havia acabat de 

parlar en castellà fins que la tornàvem veure.” 

... 

JZC. “Amb un domini des castellà brutal. Per cert, que també 

vui deixar clar una cosa: vaig estudiar es batxiller en plena 

guerra, i después de sa Guerra d’Alliberació, a Monti-sion, amb 

sos jesuïtes. Mai ningú me va dir que hagués de parlar es 

castellà, això que diven ara que obligaven a parlar es castellà. 

Ses meves promocions, t'assegur que mai ningú mos va dir: heu 

de parlar en castellà. Parlàvem en castellà dins ses classes, això 

sí, però sorties, tant a dins família, que jo t'he contat s'estima que 

tenia mun pare cap a sa llengo, es mallorquí, com pes carrer, 

amb sos amigatxos que jugàvem a bolles i baldufes, parlàvem 

sempre en mallorquí. Com que jo  he vist moltes de vegades: 

‘oh, an es col·lègit s'obligava a parlar es castellà i an es qui no el 

parlaven else castigaven a no sé què’. Pot esser; jo no dic que no 

hi 'gués colque col·lègit que això passàs, però t'assegur que 

Monti-sion, amb sos jesuïtes que jo vaig anar, és que no record 

ni una sola vegada que mos diguessin: ‘heu de parlar es 

castellà’; en aquella època, parlàvem, com te dic, en mallorquí 

entre noltros, es temps des recreo, es temps de passeig, quan 

sortíem, i en castellà a dins ses aules. Me sembla que avui passa 

tot lo contrari: que dins ses aules a lo millor else parlen en 

català, però que quan surten an es carrer parlen es castellà... Jo 

no sé quin porcentatge, però jo te cont aquesta experiència que 

tenc des dematins, m'és succeït sortir i passar per davant un 

col·lègit, per exemple, que surten un caramull de nins i nines, 

que me pareix que se diu Eugenio López, i està a sa plaça des 

Patins. Bé, idò, quan passis per allà, també escolta com parla 

aquesta genteta; genteta amb so bon sentit de sa paraula, genteta 

perquè són petits: castellà, sa majoria. Por lo tant, jo quan veig 

tot això dic... Repetesc que sé cert sa bona voluntat des que ho 
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dirigeixen, sa competència lingüística des que dirigeixen... Però 

és un fiasco. S'altre dia vaig rebre una participació de noces d'un 

poble redactada en català, però llavò es nom des dos que se 

casen, vols que te digui què nomien?... o t'estimes més no sebre 

res? Ell, Jacky; Jaume ara se diu Jacky. I ella no sé què nomia; 

una cosa, una forasterada d'aquestes; anar per ca es pagesos i 

sentir dir dins es daixò ‘carinyo’. Mai s’havia sentit dir carinyo a 

Mallorca. ‘Vés a sa madrina, que sa madrina...’ Madrina, 

l'abuela, una paraula tan dolça com és padrina, sa padrina; ara 

han de dir ‘sa madrina, carinyo’. No sé per què no se fiquen amb 

aquestes coses... ‘mun pare i mu mare’; jo crec que avui en dia 

ho deven dir a dins Mallorca; jo crec que un dos per cent o un 

tres per cent de sa població, sa majoria diven ‘papà, mamà’, una 

forasterada completa! Que me sap greu dir-ho, ha vengut a 

través de Catalunya, perquè això pot parèixer una cosa... a 

Catalunya ja se veia el papa i la mama; però jo quan vegi que 

douen ser un cinc per cent que deim mun pare i mu mare, unes 

paraules tan hermoses... I això per què s'ha de perdre? Això és 

puríssim, no sé què podem trobar millor; hem de dir ‘el papà i la 

mamà.’ 

... 

- Eugenio López ho fa tot en castellà. Col·legis que ho facin en 

català, que és s'única manera d'arribar a una mica de 

normalització. 

IDS. Això és lo que hi ha que combatre. 

- Com s'ha de fer? Que si te parlen en castellà has de respondre 

en mallorquí?  

RSJ. No, no, jo opín que no. Jo som futbolista, molt barato, com 

a aficionat, molt barato; me n'olvid, des noms des jugadors, però 

es diumenges veig molta televisió de futbol. I veig un programa 

molt bo que fan a TV3, an es que sa majoria de vegades 

conversen en català an es de defora. Es tio de defora tanmateix 

contesta en castellà. Jo pens: què se'n treu d'això? Què se'n treu? 

Res absolutament. Resultat pràctic d'això? Tu ho examines, 
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dius: ‘ha lograt que s'altre conversi en català?’ No. Me sembla a 

mi que no se'n treu res... Quan jo t'he dit que es mallorquí és un 

dialecte des català, tu m'has corregit i m'has dit que tu pensaves 

més bé que era un dialecte des català estàndard. Jo, amb aquest 

d'això, discrep i crec, pens -amb aquests temes jo hi pens 

bastant: malament, perquè som una mica closca, però hi pens-,  

que una de ses faltes d'acert, no dic errors, perquè sé que hi ha 

que anar amb un esment extraordinari; però que una de ses faltes 

d'encert ambe què s'ha caigut amb aquest tema, de cara an es 

forasters que deim, és que si els haguessen dit: ‘heu d'aprende bé 

es mallorquí; voltros viviu a Mallorca: heu d'aprende es 

mallorquí; es mallorquí és això’. I quan saben mallorquí, dir-los: 

‘això, por lo tant, es mallorquí és un dialecte des català; si voleu 

escriure es català bé, heu de substituir ‘s’acento’ salat per 

s’accent literari, etc. etc.’. Crec que, psicologicàment, molta 

gent que viu aquí que són forasters d'aquests que no s'apean, lo 

que no els ha agradat ha estat sa denominació: ‘heu d'aprende es 

català’, ‘jo visc a Mallorca’. Si els haguessen dit: ‘heu d'aprende 

es mallorquí’, llavò se'ls hagués dit que això és una qüestió 

simplement tècnica; ses coses pens que haguessen... Ho dic 

perquè... fa tants d'anys i encara ‘jo visc a Mallorca, jo no visc a 

Catalunya, jo...’. No, no, ‘tu parles es mallorquí’, però es que a 

mi m'ensenyen es meus fiis, no és això; és una altra cosa: són 

tàctiques. Me pens que no han encertat en sa manera de fer-ho.”  

... 

JGTT. “I s'endogàmia, pues és que no quedava més remei. 

Ademés que no mos agrada una cosa forastera, i aquí que n'hi 

ha, ara, de parents meus casats amb forasters i és un vertader 

fracàs, un vertader fracàs! Se pensen ser de las veintidós casas o  

no sé què volen ser aquesta gent; i llavonses te trobes que són 

una gentussa. És que un mallorquí, un pagès mallorquí, és molt 

més senyor que un senyor d'un altre, no vui dir d’a on!, moltes 

vegades.” 

... 
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“ - Però ara s'usa tant es parlar es castellà an es nins... 

NMC. Bueno, jo tenc sa petita que està casada amb un... Àngel 

Jaúdenes, que son pare no és d'aquí; xerren en castellà, i son 

pare else xerra en castellà i ella en mallorquí; res, parlen en 

mallorquí i en castellà, però es altres no! 

- Així cadascú transmet... 

NMC. Sí, sí, claro, claro. Ademés sa llengo és una cosa molt 

apreciada per tuthom. I indudablement es castellà, amigo, és una 

llengo que... que Déu n'hi do, eh! Perquè és sa llengo més... 

bueno, sa tercera del món. Que jo no ho entenc en aquests atacs 

tan grossos an es castellà. Una llengo que té una literatura que 

també Déu n'hi do, de literatura castellana. Jo me record que, 

quan jo era petit, mos feien llegir el Quijote sempre, sí, sí. 

- No, i encara ara, que el fan llegir! 

NMC. Ja ho crec, sí! Sí, no, es castellà és una llengo 

importantíssima ademés, en tot el món. Vas a New York, i en 

castellà te defenses perfectament. Sí, sí. Com que hi ha molts de 

Sud-Americans...” 

 

4.5  El francès, l’anglès, l’italià i l’alemany 

 

Els senyors solen conèixer altres llengües, a part de la castellana. A través de 

l’educació amb institutrius, gairebé sempre estrangeres, aprenien francès, anglès i, en 

alguns casos, alemany. Les institutrius eren les formadores de les dones, ja que, a 

diferència dels nins, moltes no anaven a l’escola, sinó que estudiaven a ca seva. Els 

nobles valoren positivament la coneixença d’altres llengües, que constitueix un tret 

distintiu de classe. Les altres classes socials no podien accedir a la formació en aquestes 

llengües. Aprenien francès, ja que era la llengua amb la qual es podien comunicar amb 

més persones de diferents llocs, i també anglès. A part, segurament, el fet que la noblesa 

anglesa i francesa fos tenguda en bona consideració per part dels entrevistats, hi tengué 

molt a veure. A més a més,  hem vist com incorporen en el seu lèxic bastantes paraules 

provinents d’aquestes dues llengües. Algun dels nostres entrevistats, el Sr. Jordi Catlar, 

defensà un model educatiu que es basés a fer les diferents assignatures en distintes 

llengües. 
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“ - I coneixien altres llengües? 

PDA. Ses meves ties Catlars, sa tia Concepció i sa tia Carme i 

tot això, parlaven també es francès i s'inglès. Moltes de vegades 

era coriós, perquè si tu 'naves darrere, i 'naven ses dues al·lotes, 

ses dues ties plegades, i tu deies allà, i amb això deies: ‘jas, i ara 

no parlen s'espanyol’. I a lo millor se posaven después a parlar 

s'inglès, perquè havien tengut sa miss inglesa, comprens? I 

parlaven també correctament s'inglès.” 

... 

JDB. “No, s'institutriu era inglesa. Aquesta era inglesa; 

normalment són ingleses o alemanes o... No, s'institutriu era 

inglesa: miss Ellis Wax, molt lletja; i después, per part de mun 

pare, també tenia institutrices ingleses. I sa tia Concepció, jo 

record que tenia ella setanta anys i s'escrivia encara amb ella, 

amb inglès. Sí, no, com que les 'gafaven de petites i estaven tot 

lo dia amb elles, pues quan tenien devuit anys, que deixaven tot 

aquest...; i feien francès i inglès. Mu mare primer va aprende es 

francès; aquesta li va ensenyar es francès, i después s'inglès. 

Però tenien un sistema molt pràctic, perquè, clar, era una 

convivència total i ademés empleaven cada llengo per una cosa. 

Mu mare diu: ‘sa mitologia la vàrem aprende amb inglès; tota sa 

mitologia grega i tot això’. Hi 'via vàries cases aquí, Can 

Torrella, cases que tenien també institutrices. Sí, va ser es  sigle 

passat això; en fin, ses cases així, tenien institutrices perquè 

encara no hi 'via es col·lègit del Sagrat Cor i totes aquestes 

coses.” 

... 

“ - Quantes llengües parla? 

JDB. No, s'inglès. 

- Molt bé, supòs? 

JDB. Mira, me defens, sí, perquè tant de temps des Club 

Britànic. No, i es francès, no, però es francès no l'he... No, és 

que ses llengos s'han de practicar perquè se mantenguin; si no, 
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se perden. Jo ho veig, en això; ara estic subscrit a això de 

l'European, i es horabaixes me dedic... es dematins me llegesc sa 

premsa local, que la llegesc dret sense seure-me, perquè li pec 

una uiada, perquè amb sa ràdio i tot això; después, sa 

Vanguàrdia i s'Avui, else me llegesc ja segut; i después, 

s'horabaixa, pues premses estrangeres, i estic suscrit... Aquest, 

que és molt interessant, aquest és una...; i avui he vist an es 

carter, perquè me vaig subscriure. I això arriba divenres, vol dir 

que aquest és es de divenres passat. The European és un diari 

que diu coses molt interessants, eh! Diu coses molt interessants; 

aquí hi ha ara sobretot de na Thatcher; después, d'unes piràmides 

que han trobat; diu moltes coses interessants: duu molta 

informació. Llegesc sa Vanguàrdia i s'Avui antes de dinar, a sa 

biblioteca des Parlament.” 

... 

JDB. “[...] Tu 'gafes un muchacho an es vuit anys i li dónes dues 

hores de classe d'humanidats, vaja lo que sigui humanidat an es 

vuit anys, perquè això va amb un cicle fins an es devuit; i unes 

altres dues hores de castellà; i unes altres dues hores d'inglès; i 

un dia de recreo en sa setmana que només se parla en castellà; 

un altre dia de recreo que només se parla en català; i un altre dia 

que... comprens? Bueno, això ja és qüestió des pedagogs, fer 

totes aquestes coses. Aquests al·lots, an es devuit anys, són uns 

superdotats, perquè ja surten amb es tres idiomes, i 

automàticament, ells ja mentalment. Però això comença de petit; 

han fet un trasvase, perquè quant estodies es català.” 

... 

JGTT. “[...] I quant era tan vei, a vegades se li disparava sa cosa, 

i no me parlava en castellà, sinó que me parlava en francès; 

dominava es francès; fins a mun pare varen dominar es francès, 

inclús escrit. Hi anaven molt; sa seva fuita era cap a França. I 

me parlava en francès, i jo no entenia res, perquè noltros ja no 

vàrem tenir s'oportunidat, amb sa guerra, ni francès ni res; no 

vàrem aprende res. I t'envergava un rollo en francès, però supòs 



373 

 

que devia ser un francès des temps d'en Voltaire; no sé què 

devia parlar.” 

... 

JGT. “No sap que aquí ses senyores parlaven mallorquí; 

aprenien molt bé es francès: llegir, parlar i escriure;  i después 

aprenien castellà. No s'entenia, aquí hi 'via un idioma d'aquí, i el 

feien escriure.” 
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5   CONCLUSIONS  

A. CONCLUSIONS GENERALS 

 

1- Els senyors són una classe social antigament hegemònica i sempre tancada que ha 

experimentat una important pèrdua de privilegis durant els darrers dos segles, però ha 

estat conscient de la seva pròpia decadència com a grup. De tota manera, mantenen la 

seva posició de privilegi. Endemés, el seu caràcter hermètic i endogàmic, reforça 

l’aïllament respecte de la resta de la societat.  

       

2- Si bé aquest treball va néixer per estudiar les característiques del sociolecte dels 

senyors, especialment el lèxic, aquest s’ha convertit en el fil conductor per analitzar 

d’altres trets del seu caràcter, de la posició social, de l’estructura familiar, dels costums, 

de la gastronomia, de la indumentària etc., que han anat sorgint a les entrevistes 

realitzades. D’aquesta manera, el lèxic esdevé un instrument molt eficaç per descriure el 

món dels senyors i llur mode de vida. 

 

3- Els senyors són una part del teixit social d’una Mallorca ancestral i hi ocupen una 

posició de privilegi, tant a la ciutat com a les possessions de fora. El seu poder 

econòmic, fonamentalment immoble, basat en una estructura simbòlica pròpia d’una 

societat de predomini senyorial d’èpoques anteriors o de l’Antic Règim, els permet 

garantir la supervivència d’un món que són dels darrers a conservar. Així, els senyors 

esdevenen guardians de la història quotidiana i de la memòria d’una illa a la qual s’han 

produït importants canvis socials.  

 

4- A través de més de vint-i-quatre entrevistes realitzades, hem volgut oferir una mostra 

representativa d’algunes de les famílies de senyors més importants de Palma. Sovint, 

aquesta tasca s’ha vist condicionada per les reticències inicials a descobrir la seva 

intimitat, o bé per l’avançada edat dels entrevistats, quasi sempre majors de 70 anys. La 

preferència per informadors majors s’explica perquè el nostre interès era accedir a 

persones que encara haguessin viscut l’essència pura d’aquesta classe que, a causa dels 

grans canvis polítics, econòmics i socials, ha anat minvant el seu paper a partir de la 

segona meitat del segle XX.   
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Actualment, és impossible tornar a recollir la història de la Mallorca ciutadana i pagesa 

alhora, entre les reminiscències de l’Antic Règim i l’adveniment del turisme, vista a 

través de la perspectiva dels nostres informadors. Els personatges entrevistats en foren 

testimonis d’excepció, però les generacions que els segueixen, ja no han viscut totes 

aquestes experiències. 

 

B. CONCLUSIONS REFERIDES A LA INTRODUCCIÓ 

 

5.- Aquest grup social s’ha conservat a través dels matrimonis endogàmics, dels 

fideïcomisos, de l’aliança amb l’Església i del contacte amb la ruralia, sovint també 

reticent a les innovacions. Així, doncs, majoritàriament, els senyors són persones 

religioses, arcaïtzants i conservadores. 

 

6.- Aquesta classe social ha conservat una parla noble o senyora molt acurada i amb una 

gran riquesa lèxica. Cal destacar, endemés, que la parla és la part visible de tot un 

univers de tradicions, costums, cases pairals, possessions i persones que fonamenten 

aquest món. 

 

La convivència amb els criats, provinents dels pobles, i amb la resta de persones de la 

família, condicionava el manteniment d’aquesta parla. Els avis i les ties fadrines sentien 

un gran orgull per poder transmetre un mallorquí ben parlat, perquè, de fet, els nins 

aprenien una parla directament dels seus majors, no dels seus pares. Els criats, al seu 

torn, eren ben conscients de com era la parla dels senyors i exercien el paper de 

correctors amb els infants de la casa, la qual cosa demostra la perfecta simbiosi que 

existia entre els senyors i el seu servei.    

 

7.- L’endogàmia és el resultat de pactes familiars que es reflecteixen en la política 

matrimonial i que ajudaren a reforçar llurs senyals d’identitat i llur patrimoni. En aquest 

sentit, la desaparició del fideïcomís té molt a veure, juntament amb d’altres 

circumstàncies, amb l’inici de la decadència de la noblesa.   

 

8.- Per als senyors, l’aristocràcia anglesa, conservadora i tradicionalista, representa un 

model de conducta i s’hi senten lligats. A més a més, existeix també una gran similitud 
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entre la noblesa de Sicília i la noblesa mallorquina. A part d’això, els senyors presenten 

reticències a ser governats des de fora i estan avesats a seguir les seves pròpies normes.  

 

C. CONCLUSIONS REFERIDES A LA CARACTERITZACIÓ DEL PARLAR DELS  

NOBLES A MALLORCA 

 

9.- El sociolecte dels senyors, sotmès també a la variació diacrònica i a la variació 

diatòpica, té una sèrie de característiques definitòries que afavoreixen la cohesió del 

grup i la diferenciació de les altres classes socials. Per tant, la llengua és un factor que 

facilita la identificació dels membres d’aquesta classe: els permet reconèixer-se entre 

ells i distingir-se de la resta d’individus socials. 

 

10.- No hi ha gaires trets remarcables en l’àmbit fonètic, però se’n poden identificar 

alguns d’interessants, que mostren les característiques d’una parla ciutadana arcaïtzant, 

conservadora i molt propera a la bona parla pagesa. Alguns exemples en són la 

pronunciació dels seus llinatges: les ioditzacions pròpies del mallorquí, el manteniment 

del diftong etimològic au i el rotacisme. 

 

11.- Pel que fa als aspectes morfosintàctics, cal destacar, en primer lloc, el manteniment 

de les formes del subjuntiu acabades en -a, en comptes de les formes més modernes en  

-i. 

 

Això no obstant, els arcaismes més destacables de la parla dels senyors són les fórmules 

de tractament, pròpies de la seva classe social. Entre aquestes, podem destacar les 

formes vossa mercè o senyor avi, que són uns marcadors de classe. També usen termes 

com onclo, sen i honor, entre d’altres. A més a més, coneixen l’apel·latiu botifarra i 

l’accepten, malgrat que sàpiguen que és una denominació incorrecta.  

 

Alguns noms propis són castellanitzats, però no ho són tots, sinó que molts conserven la 

forma catalana. 

 

El recompte dels temps es feia de manera semblant a la catalana, però ja pràcticament 

ha caigut en desús. En lloc de dir “falta un quart per les tres”, deien “tres quarts per les 

tres”. 
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D. CONCLUSIONS REFERIDES AL LÈXIC 

 

12.- Els senyors tenen un vocabulari molt ric en el qual trobam mots que únicament ells 

usen i que, per tant, excepte les persones que hi estan en contacte, la majoria de la 

població desconeix.  

 

13.- Una gran partida de termes referits als àmbits de la gastronomia, la moda i la 

cultura són gal·licismes, ja que el francès es considerava l’idioma de la cultura i de l’art. 

Conserven també italianismes i anglicismes propis de la seva parla, que no són usats per 

les altres classes socials, perquè arribaren de la mà dels objectes de distinció social. Per 

altra banda, eviten l’ús de castellanismes i, en el seu lloc, empren les paraules catalanes. 

Tot i això, mantenen alguns castellanismes antics i d’altres com mundo i abrigo, que 

s’introduïren per designar unes noves realitats.   

 

E. CONCLUSIONS REFERIDES A LA CASA 

 

14.- El mot casa, per als senyors, és quelcom més que un edifici. Té un sentit abstracte, 

que abasta no només la casa física i les diverses dependències, el mobiliari i els 

ormejos, sinó també les persones del servici: els criats i els menestrals. És a dir, la casa 

és una institució, un símbol que representa tot un sistema.  

 

Hi ha diferents paraules que designen aquesta realitat: casa, casa pairal o casal. La 

forma Can serveix per referir-se a una casa, però també a la família que hi va lligada. 

En canvi, el terme palau és totalment rebutjat, perquè, segons ells, només n’hi ha un: el 

palau del Bisbe.    

 

Les parts d’una casa senyorial són, normalment, les següents: alcova, arxiu, cambra, 

capella, celler, “estrado”, estudi, llibreria , lligador, menjador, passet, pati, quadra, 

quadreta, “quarto”, “ recibidero” i sala. Totes aquestes estances són, en general, pròpies 

de les residències dels nobles; per tant, els noms que les designen són usats, 

fonamentalment, pels senyors. 

 

El mateix es pot dir del mobiliari i dels ormejos de la casa, la majoria dels quals eren 

considerats elements de luxe: aparadora, aranya, “banquillo”, cadira de dida, 
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canelobre, cornucòpia, lampadari, salamó, sofà i cadira de peu de cabra, 

dosser/cobricel, espalmatoris, jugueta, “mançanilla”, “mundo”, sotacopes i xicra. 

 

15.- Les persones del servici són considerades part de la família i constitueixen una peça 

clau en l’entrellat humà que gira entorn dels senyors, que els acollien a la casa. El 

personal del servei els seguia durant llurs estades a les possessions i, fins i tot, en alguns 

casos, en llurs viatges.  

  

Les persones del servici que es dedicaven als infants eren la dida, la institutriu, la 

mestra i la teta. El servici de la casa, per una altra banda, el formaven les cambreres, el 

cotxer, el xofer, els criats de llibrea, el mecànic, el majordom, la rebostera i el/a 

cuiner/a. Finalment, hi havia també el servici extern: els menestrals i els “marxandos”.  

 

F. CONCLUSIONS REFERIDES A LA LOCOMOCIÓ 

 

16.- Els mitjans de transport dels senyors servien també per demostrar a la resta de la 

població el seu estatus social. Això feia que les altres classes socials, especialment les 

econòmicament emergents, els imitassin i accedissin al mateixos carruatges.    

 

Els senyors coneixien diferents tipus de carruatges i en tenien de propis, cadascun amb 

el seu cotxer: la berlina, el “birlotxo” , el brec, el carro/carretet/carretó, la carrossa, la 

diligència, la galera, la galereta i la victòria. Tots aquests eren estirats per cavalls o per 

mules, excepte la galereta i el carretó, que eren estirats per someres. 

 

17.- La possessió d’animals de tir va molt lligada a la forma de vida senyorial, sobretot 

a Palma, tot i que també en tenien a les possessions. Els carruatges, els cotxers, i, de 

vegades, els criats de llibrea són una mostra del llinatge de la família i del seu escut.  

 

18.- Els senyors foren els introductors de l’auto o automòbil, un símbol de modernitat, 

distinció, riquesa i prestigi social. Alguns venien part de les seves propietats, terres o 

boscs per tal de comprar-se’n un. Amb aquest vehicle, s’introduïren les figures del xofer 

i del mecànic. Recordam que el mot cotxer ja existia, perquè els carruatges també es 

denominaven cotxes. 
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G. CONCLUSIONS REFERIDES A LA GASTRONOMIA 

 

19.- L’alimentació diària dels senyors constava d'un gran nombre de plats, elaborats 

amb un ampli ventall de receptes, compilades en una plagueta, que cada família 

guardava en secret dins un canterano. 

 

20.- La cuina dels senyors es basava en l’aprofitament dels recursos que tenien a l’abast. 

Essencialment, utilitzaven els productes provinents de les seves possessions, amb la 

qual cosa gaudien d’una gran diversitat d’ingredients. La cuina dels senyors és diferent 

de la de les altres classes per dues raons: per la qualitat de la matèria primera i pel fet 

d’incloure plats de cuina francesa. 

 

21.- Tant el dinar com el sopar constituïen un veritable ritual de classe, ja que passaven 

molt temps a taula. En canvi, no concedien tanta d’importància al berenar. De tota 

manera, no cal oblidar la xocolata desfeta i el quemullar que es prenien a les 

celebracions, els dies festius, i, fins i tot, al matí. Era quelcom tan apreciat, que, per a 

algunes famílies, se’n feien cuites especials. 

 

22.- Els senyors preferien els productes autòctons, com l’indiot i el porc negre, amb els 

seus derivats. Endemés, tenien una gran predilecció pels plats dolços, dels quals n’hi ha 

una gran varietat. Ara bé, rebutjaven el colom, el conill i la tomàtiga, i tampoc no eren 

gaire aficionats al peix o a la llet. 

 

23.- Resumirem, en diferents grups, els plats i aliments més preuats pels senyors : 

 

a.- El quemullar és una pasta per sucar en la xocolata, en la llet d’ametlla i en el 

gelat. En destacam la coca, el coixí, l’ensaïmada, l’essa i el xuclador. 

 

b.- Entre els plats dolços, podem esmentar: “l’amargo” , el bescuit, el gató, el 

gelat, la mantegada, l’omelette soufflé, la panada dolça, la raïssona i la tortada. 

 

c.- Com ja hem dit, els senyors consumien productes del temps, provinents de 

les seves possessions. Així, l’època de l’any marcava el tipus d’alimentació. Pel que fa 

als plats salats, posam de relleu l’arròs sec, les sopes, el bullit, el conill amb suc de 
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llanti, l’indiot  a lo Cardenal, també anomenat a la Republicana, els escaldums, el llom 

fricassat, els tords amb butzetes, el “pasteló”, els molls amb salsa de fetge, el salmi i el 

pollastre a lo Rei en Jaume.  

 

L’ou filat casolà acompanyava la carn. Hi havia també diferents tipus de salses, com la 

salsa de Nadal i la salsa verda. Els senyors coneixien també diversos tipus d’olives i 

d’envinagrats.  

 

d.- Els vins formaven part del seu dia a dia; de fet, molts de senyors tenien vinya 

a les seves terres i celler a casa. Destaquen les especialitats ben nostrades com la 

malvasia, el moscatell i el vi ranci, avui en dia pràcticament desaparegut. 

 

H. CONCLUSIONS REFERIDES A LES JOIES I LA INDUMENTÀRIA 

 

24.- La importància de les joies i la indumentària per als senyors rau en el fet que 

constitueixen un element de distinció i prestigi social. Cal assenyalar que tota aquesta 

riquesa en joies i indumentària ha de ser gairebé invisible, d’una gran discreció, perquè, 

a diferència d’altres classes socials, els senyors no necessiten fer-ne ostentació.   

 

25.- Les joies més valorades pels nostres entrevistats són: l’aliança, la botonada, 

l’agulla, la “presea”, el ram de brillants i la tumbaga. 

 

26.- Els entrevistats tenen un vocabulari peculiar referit a la indumentària que va des de 

les seves peces de roba fins a les del servici.  

 

27.- La roba que tant els senyors com els criats havien de portar a cada moment, estava 

quasi institucionalitzada. En destacam  l’escambrai, la guerrera, el guatlereto, el lacet, 

la llibrea, el mantó de copinyes, la “petxera”, el volant i la xalina.  

 

I. CONCLUSIONS REFERIDES A LES PRÀCTIQUES MÀGICO-RELIGIOSES 

 

28.- La vida diària dels senyors està marcada per la religiositat, un fet que els connecta 

amb la pagesia, també molt conservadora. A més a més, coneixen els rituals religiosos 

tant dels pobles com de la ciutat. 
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29.- Algunes de les paraules i expressions més característiques referides a l’àmbit de les 

creences religioses i als rituals que hi van lligats, són: atxa, ciris d’il ·lustre, creu alçada, 

fer plegamans, paraigua i viàtic. 

 

30.- En l’univers dels senyors, la mort és un moment al qual s’atribueix una gran 

importància, perquè comporta la celebració de tota una sèrie de rituals, profundament 

arrelats i codificats, que constitueixen el marc idoni per a representar allò que són. 

Aquestes cerimònies esdevenen un punt d’encontre entre totes les classes socials i hi 

queda palesa l’estratificació social. 

 

J. CONCLUSIONS REFERIDES A  EUFEMISMES, SUBSTITUTIUS I PARAULES 

TABÚ 

 

31.- Un dels trets més definidors de la parla dels nobles és l’absència de flastomies i  

males paraules. A part d’això, tampoc no usen frases fetes o refranys, un aspecte típic de 

la cultura popular i més freqüent al parlar pagès. 

 

32.- Els senyors rebutgen els castellanismes i conserven mots catalans antics, que s’han 

mantengut gràcies a ells.  

 

33.- L’ús freqüent d’eufemismes, la substitució de determinades paraules i l’existència 

de mots tabú en la parla dels senyors, constitueixen un clar mecanisme de distinció que 

els ajuda a identificar-se entre ells.  

 

34.- Alguns mots totalment correctes són substituïts per d’altres, normalment perquè 

tenen un sentit diferent per als senyors: apotecaria en lloc de farmàcia; casa en lloc de 

palau; casta en lloc de classe; Ciutat en lloc de Palma i vós en lloc de vostè.  

 

D'altra banda, substitueixen els castellanismes amb les alternatives catalanes 

corresponents: cuixot en lloc de jamón; fraula en lloc de fressa; llavonses en lloc de 

entonces; mantega en lloc de mantequilla; palaia en lloc de lenguado i saïm en lloc de 

manteca.  
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K. CONCLUSIONS REFERIDES ALS SENYORS, ELS ALTRES SUBDIALECTES 

DEL CATALÀ  I LES ALTRES LLENGÜES 

 

35.- Entre els senyors, hi ha dues posicions diferents sobre la qüestió de la unitat de la 

llengua: la majoria d’ells, tenen molt clar que el mallorquí és un dialecte català, mentre 

que d’altres opinen que el català i el mallorquí són dues llengües diferenciades. De tota 

manera, el rebuig de la creixent intromissió de paraules i expressions provinents del 

Principat, és una idea compartida pràcticament per tots.  

 

36.- Manifesten que, al Principat, castellanitzen més que a Mallorca i es queixen del 

model lingüístic del mitjans de comunicació, atès que s’hi empren paraules estranyes en 

detriment de les pròpies, i que parlen amb la “veu engolada”. 

 

37.- Consideren que la seva parla és la més correcta de Palma, perquè reben la 

influència de la pagesia, un grup que valoren molt positivament pel fet de conservar un 

mallorquí pur i genuí. Per a ells, casa seva era la millor escola de llengua que podien 

tenir, ja que hi eren contínuament corregits. 

 

38.- Els calatravins, que es dedicaven majoritàriament a l’adoberia, i els catalineros, 

principalment pescadors, també tenien les seves maneres de parlar, que els senyors 

consideraven molt inferiors a la seva.  

 

39.- Segons els senyors, els mossons eren aquelles persones que havien ascendit 

econòmicament i volien aparentar ser més del que eren, i per demostrar-ho, mesclaven 

paraules castellanes amb el mallorquí. 

 

40.- Els senyors reconeixien tres classes de xuetes: d’orella alta, d’orella mitjana [sic], i 

d’orella baixa. Els membres d’aquest grup social també tenen una parla característica, i 

un dels trets que els defineix més clarament, és que parlen de cap de nas. Els senyors 

pensen que usen una llengua deficient. 

 

41.- La forma de parlar dels pagesos és molt ben valorada per part dels senyors. 

Consideren que ambdós grups parlen de manera parescuda, ja que hi ha una estreta 

convivència entre ells, tant a la casa com a les possessions. Aquesta circumstància, els 
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diferencia de les altres classes socials, que no tenien aquest contacte sovintejat amb la 

pagesia. Malgrat això, opinen que la seva parla és més culta i rica que no la dels 

pagesos. 

 

42.- La voluntat de conservació d’arcaismes mallorquins i el rebuig del català estàndard, 

varen derivar cap a una controvèrsia sobre la unitat de la llengua. Aquesta polèmica va 

ser denominada gonellisme, perquè el signant dels articles provocadors es deia Pep 

Gonella, que en realitat era el nom d'un col·lectiu format per diferents persones, dues de 

les quals eren membres de la noblesa. Els senyors defensen els arcaismes i els purismes, 

però no accepten que les particularitats del mallorquí desapareguin per la preeminència 

del català estàndard. 

 

43.- Tots els entrevistats coneixen la llengua castellana, encara que la seva llengua és la 

catalana, un fet que constitueix una de les senyes identitàries de classe. Endemés, al 

nostre parer, la noblesa ha estat un dels bastions del manteniment de la llengua catalana 

a Mallorca, juntament amb el mallorquí de trona i la parla pagesa. 

 

44.- Tot i que defensen l’ús de la llengua catalana, se senten espanyols i troben que la 

llengua castellana s’ha de dominar. Segons ells, l’escolarització en propicià el 

coneixement i féu que fos considerada la llengua de cultura. 

 

45.- Els senyors solen conèixer d’altres llengües, a més de la castellana. A través de les 

institutrius, quasi sempre estrangeres, aprenien francès, anglès i, en alguns casos, 

alemany, especialment les dones, perquè la majoria no anava a escola i estudiava a casa.    

 

L. CONCLUSIÓ FINAL 

 

46.- A tall de síntesi i conclusió, podem dir que els senyors conformen una classe social 

endogàmica, orgullosa de ser qui és, culta, conservadora de les tradicions i els costums, 

que ha perdurat al llarg del temps. La parla dels aristòcretes constitueix un sociolecte i 

alhora un cronolecte essencialment conservador, correcte, acurat i caracteritzat per una 

gran riquesa lèxica, amb un gran nombre d’arcaismes i depurat de castellanismes, que, 

juntament amb el mallorquí de trona i la parla dels pagesos, donen com a resultat un 
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mallorquí pur i genuí. Endemés, cal destacar que són uns grans comunicadors que tenen 

una expressió oral molt viva.  

 

Els nobles mantenen una excel·lent relació amb la ruralia i el món pagès, així com amb 

l’estament eclesiàstic i amb tot el personal al seu servei. Per altra banda, menyspreen els 

nous burgesos rics que han ascendit socialment, als quals denominen mossons de 

manera despectiva, que imiten el seu comportament i la seva manera de parlar. Hi havia 

un cert status quo amb els xuetes d’orella alta, que tenien un alt poder adquisitiu.  

 

Els senyors, a més, són hermètics davant alguns temes i afirmen, en general, que es 

troben al marge dels canvis polítics. Tot i això, en la conjuntura política dels anys 30 i 

de la segona República, la majoria es manifesta a favor de l’opció carlina. Igualment, 

ocupen càrrecs en partits com UD, APA i CEDA. Tenen, per tant, un tarannà 

conservador, encara que n’hi ha algun que es posiciona a favor del republicanisme.  

 

Gaudeixen de poder econòmic i són ben conscients del pes social que tenien en el 

passat, en què gaudien d’una posició privilegiada que els situava per damunt les altres 

classes socials. Són propietaris de grans possessions i finques als pobles, i tenen cases 

pairals a Ciutat, que representen el llinatge. Encara que ha minvat considerablement el 

nombre de possessions, actualment continuen mantenint un gran poder immobiliari. 

Això no obstant, cal tenir en compte que a través d’aquest treball no s’ha duit a terme 

una anàlisi del moment present, perquè el món que ens descriuen els nostres entrevistats 

ha sofert molts de canvis i, a més, llur estament ha quedat reduït, avui en dia, a un grup 

molt minoritari.  
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6  GLOSSARI DE TERMES  

 

ALCOVA : dormitori amb una sala d’estar separada per un arc i unes cortines. 

Normalment, es destinava a la parella jove, perquè pogués rebre visites quan tenia fills. 

Pàg. 137 

 

ALIANÇA : anell de casament. L’aliança mallorquina està formada per dues aliances 

enllaçades que es poden obrir. Pàg. 298 

 

“AMARGO” : panellet fet de farina, ametles amargues i sucre que tradicionalment es 

menja el dia dels Morts i per Tots Sants. Pàg. 269 

 

APARADORA : moble en què es guarda la vaixella en el menjador. Antigament, rebia 

el nom de credença. Pàg. 166 

 

APOTECARIA : farmàcia. Pàg. 321 

 

ARANYA : gran làmpada amb braços, feta normalment de vidre, que penja del sòtil. 

També es denomina salamó. Pàg. 167 

 

ARRÒS SEC: arròs sense tallades que, de vegades, duia cuixot i pèsols. Pàg. 278 

 

ATXA : ciri molt gruixat en forma de prisma, que pot tenir de dos a quatre blens, i que 

s’usava en els funerals. Pàg. 313 

 

AUTOMÒBIL : vehicle terrestre de quatre rodes de tracció automàtica. Els senyors s’hi 

refereixen també com a auto. La paraula cotxe, usada per designar aquest mitjà de 

transport, en origen feia referència als carruatges. Pàg. 245 

 

“BANQUILLO” : tamborets, amb respatller o sense, situats a les quadres, a les estrades 

o a les habitacions. A les cases dels senyors, eren uns mobles de luxe i sovint tapissats 

igual que les cortines. N’hi podia haver de diferents tipus. Pàg. 169 
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BERLINA : carruatge tancat de quatre portes amb dos seients. Era un cotxe importat de 

França, i tenir-ne un, era símbol de categoria. Pàg. 229 

 

BESCUIT: pastís de farina, ous i sucre que es cou al forn. Pàg. 271 

 

“BIRLOTXO” : carruatge de tres o quatre seients, obert per davant, ja en desús durant 

les primeres dècades del segle XX. Pàg. 230 

 

BOTIFARRA : membre de l’antiga noblesa mallorquina. Prové del mot francès 

botifleur que, inicialment, servia per designar els partidaris de Felip V en la Guerra de 

Successió. Pàg. 101 

 

BOTONADA : adreç de botons d’una peça de vestit, i especialment els que adornen el 

colze de les mànegues del gipó de les pageses (DCVB). La botonada de les senyores 

duia sempre un botó més que la de les pageses. Pàg. 300 

 

BREC: carruatge cobert de quatre rodes amb un sol fons (DCVB). Pàg. 231 

 

BULLIT : carn bullida amb altres ingredients com patates, xulla, ciurons, hortalisses, 

etc. És un dels plats que integraven els menús dels senyors. Pàg. 280 

 

CADIRA DE DIDA : cadira ampla, amb el respatller alt i una mica inclinat cap 

endarrere, dissenyada especialment perquè les dides estiguessin més còmodes mentre 

alletaven els infants. Pàg. 170 

 

CAMBRA : habitació de dormir, dormitori. Els senyors, però, usen més el castellanisme 

quarto. Pàg. 141 

 

CAMBRERA : criada que fa les feines de la casa, excepte cuinar. De tota manera, 

aquest mot ja no és gaire usat per part dels senyors. Pàg. 207 

 

CAN:  contracció de ca (casa) i en. S’utilitza per referir-se a la casa i a la família que hi 

va lligada. Pàg. 130 
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CANELOBRE : estri que consisteix en un peu amb diferents braços que sostenen 

espelmes. Pàg. 171 

 

CAPELLA : lloc destinat al culte en les cases senyorials o a les possessions. Els senyors 

en tenien als seus casals i havien de tenir un permís especials per poder-hi dir missa. Les 

capelles de les possessions eren semipúbliques i s’hi deien diverses misses cada dia. 

Pàg. 142 

 

CARRETET : carro petit que servia per passejar els infants a la possessió o per 

transportar mercaderies. Pàg. 232 

 

CARRETÓ : carro petit que serveix per traginar objectes petits i no gaire voluminosos a 

les possessions. Pàg. 233 

 

CARROSSA: carruatge gran i de luxe que s’usava a les cerimònies o per transportar 

persones importants. Pàg. 234 

 

CARRUATGE : vehicle de tracció animal destinat al transport de persones. Els senyors 

en coneixien de distints tipus. Pàg. 228 

 

CASA: edifici que ocupa algú amb la seva família (DCVB). Per als senyors, aquest mot 

també inclou totes les persones que habiten el mateix edifici. La casa representa el 

llinatge i se li dóna una gran importància. Pàg. 127 

 

CASA PAIRAL : casa dels pares i els progenitors d’un llinatge. Pàg. 128 

 

CASAL : casa gran, lligada a un llinatge o dinastia. S’usa aquesta denominació referida 

a les cases senyorials de Ciutat. Els senyors prefereixen casa i fins i tot admeten casal, 

abans que palau. Pàg. 128 

 

CASTA: classe de persones que, a base de privilegis hereditaris, professió, etc., té  un 

esperit d’exclusió respecte de les altres classes socials (DIEC). Per altra banda, el mot 

classe no duu implícita aquesta idea d’exclusió. Pàg. 323 
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CAVALL : el fet de tenir cavalls, era un signe de distinció social i riquesa. Pàg. 241 

 

CELLER : lloc, normalment soterrani, on s’elabora i es guarda el vi. Els senyors que 

feien vi en tenien tant a les possessions com a Palma. Pàg. 144 

 

CIRIS D’IL·LUSTRE : canelobres que es col·locaven encreuats damunt el túmul 

durant els funerals. Pàg. 312 

 

CIUTAT : nom donat a la capital de l’illa de Mallorca, Palma. Els senyors prefereixen 

aquest nom al de Palma. Pàg. 326 

 

COBRICEL : tela de forma rectangular que es col·loca suspesa per damunt els llits de 

gran luxe. També es denomina dosser. Pàg. 173 

 

COCA: pastís fet a base de farina i altres ingredients, aplanat i de forma ovalada o 

circular. Pot ser dolça o salada, tapada o destapada. Els entrevistats solen usar aquest 

mot per referir-se a les coques bambes. Pàg. 259 

 

COIXÍ : peça de sucreria de forma molt semblant a un coixí de llit. Hi havia coixins 

imperials o coixins reials. Es menjaven a les festivitats familiars. Pàg. 260 

 

CUINER : persona que es dedica a cuinar. Era molt preuat per part dels senyors, perquè 

era l’encarregat de conservar i mantenir les receptes de la casa escrites en una plagueta. 

Pàg. 221 

 

CUIXOT : pernil. Els senyors usen aquest mot en lloc del castellanisme jamón. Pàg. 

329 

 

CONILL AMB SUC DE LLANTI : carn de conill tallada a trossets, primer posada 

amb adob, després passada per la paella i servida amb patata fregida i julivert picat. 

Pàg. 280 
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CORNUCÒPIA : mirall amb el marc ornamentat, basat en el tema del corn de 

l’abundància, en el qual hi ha un o més braços per posar-hi espelmes. Se solia col·locar 

a les sales senyorials. Pàg. 172 

 

COTXE : vehicle per al transport de persones. Els senyors usen aquest terme com a 

sinònim de carruatge. Pàg. 248 

 

COTXER : persona que menava els cotxes (carruatges). També era qui s’encarregava 

dels cavalls de la casa. Pàg. 208 

 

CREU ALÇADA : signe que acompanyava el capellà quan duia el viàtic a una persona. 

Pàg. 314 

 

DIDA : dona que alleta els infants d’altres. És una figura molt cuidada, respectada i 

valorada per part dels senyors. Pàg. 190 

 

DIDOT : marit de la dida. Pàg. 190 

 

DILIGÈNCIA : carruatge gran, dividit en diferents compartiments, destinat al transport 

de viatgers. Pàg. 235 

 

DONA: tractament honorífic que s’usa amb o sense article i precedit de nom de persona 

femenina. Dona és una forma ben típica dins el parlar dels senyors. Per contra, la forma 

donya és un castellanisme. Pàg. 86 

 

DOSSER: tela de forma rectangular que es col·loca suspesa per damunt els llits de gran 

luxe. També es denomina cobricel. Pàg. 173 

 

ELL / ELLA : fórmula de tractament usada en lloc de vossa mercè, sobretot en els casos 

en què l’interlocutor no era excessivament major. Pàg. 88 

 

ENDIOT A LO CARDENAL / A LA REPUBLICANA : endiot farcit amb carn 

picada, generalment de porc, amb patató i fruita, sovint cireres o prunes. Pàg. 281 
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ENSAÏMADA : coca feta amb la flor de la farina cuita amb oli o saïm, ou i sucre. És 

rodona i en forma d’espiral. Pàg. 262 

 

ENVINAGRAT : menja que té com a principal ingredient el vinagre. Pàg. 293 

 

ESCALDUMS: guisat de carn, amb patates i un sofregit de ceba, tomàtigues, alls, un 

poc de vi blanc i salsa de pinyons, ametlles o avellanes. Era un plat que es feia per 

aprofitar les parts menys delicades de la carn de l’au. Pàg. 282 

 

ESCAMBRAI : tela blanca de cotó molt fina amb lligat de plana. El nom ve de la ciutat 

francesa de Cambray (DCVB). Pàg. 305 

 

ESPALMATORI : canelobre baix amb un peu ample i una ansa. Pàg. 175 

 

ESSA: peça de pasta d’ensaïmada en forma de la lletra essa. Pàg. 264 

 

“ESTRADO” : part d’una habitació que té el sòl més elevat que la resta. Habitació o 

sala principal. Pàg. 145 

 

ESTUDI: habitació situada entre la planta baixa i el primer pis d’una casa, a la qual 

s'accedeix per uns pocs escalons. Pàg. 147 

 

FAMÍLIA : conjunt de persones que inclou aquells que tenen una relació de parentiu i 

tot el personal al servei dels senyors que viuen a la casa. Pàg. 75 

 

FRAULA : maduixa. Usat en lloc del castellanisme fresa. Pàg. 330 

 

GABELLA DE LA SAL : magatzem on es guardava la sal. Pàg. 150 

 

GALERA : carro gran de quatre rodes cobert amb una tela sostenguda per arcs de fusta, 

al servei d’una casa particular. La galera era el carruatge més usat. Pàg. 236 

 

GALERETA : galera petita, al servei d’una casa particular. Pàg. 236 

 



391 

 

GATÓ : pastís d’ametlla, ous, sucre i farina. Pàg. 271 

 

GELAT :  beguda o crema congelada, feta a base de llet i aromatitzada amb substàncies 

emprades en confiteria (DIEC). Forma part del refresc, un convit habitual per a celebrar 

qualsevol esdeveniment. Pàg. 272 

 

GERRER: persona que s’encarrega de fer i adobar greixoneres. Pàg. 225 

 

GUERRERA: peça de vestir que duien els pagesos i el personal del servici de Palma, 

exceptuant els cotxers. Pàg. 305 

 

GUATLERETO : peça de roba blanca que duien les senyores a manera de collarí, que 

cobria el coll i els pits. Pàg. 306 

 

HONOR: tractament respectuós que es dóna als amos de possessió. Pàg. 104 

 

INSTITUTRIU : persona, normalment estrangera, que s’encarregava d’ensenyar 

idiomes i cultura general als infants, sobretot a les nines, ja que aquestes, en general, no 

anaven a escola. Les institutrius vivien a la casa i solien acompanyaven les al·lotes a 

passejar.  Pàg. 197 

 

JUGUETA : joguina. Pàg. 176 

 

LAMPADARI : suport ornamental amb branques portallànties. Pàg. 182 

 

LLACET : complement de la indumentària dels homes que consisteix en un llaç que es 

col·loca al coll de la camisa. Pàg. 306 

 

LLAVONSES / LLAVÒ : aleshores. Usat en comptes del castellanisme entonces. Pàg. 

331 

 

LLET D’AMETLLA : suc extret de les ametlles. Fou introduïda per l’orde dels frares 

Mínims que tenien un convent a Santa Maria, perquè no podien menjar carn. Pàg. 265 
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LLIBREA : vestit distintiu pel color, els galons i els botons, dels criats d’una casa 

noble. Per extensió, es diu també dels criats que porten aquests vestits. La possessió 

d’aquests vestits dóna importància a la casa. Pàg. 215 

 

LLIBRERIA : habitació on es guarden els llibres. A les cases senyorials, solien estar 

vora els arxius. Pàg. 152 

 

LLIGADOR : habitació on els senyors i les senyores es rentaven, es pentinaven, 

s’arreglaven i es lligaven les botes: d’aquí en ve el nom. Pàg. 154 

 

LLOM FRICASSAT : llom amb salsa de mantega i farina o de nata i xampinyons. Pàg. 

283 

 

MAJORDOM : criat principal d’una casa que s’encarrega d’administrar-la i de la resta 

del servei. La forma femenina majordona va ser també molt utilitzada. Pàg. 218 

 

MALVASIA : vi fet a base del raïm que duu el mateix nom. Pàg. 295 

 

“MANÇANILLA” : plat amb una cavitat al mig per subjectar la xicra. La forma 

correcta és marcelina: el mot que usen els senyors és probablement una contaminació a 

partir del mot castellà manzanilla. Pàg. 177 

 

MANTEGA : substància untuosa, groguenca, que forma el greix de la llet i s’obté 

d’aquesta o de la nata per agitació (DIEC). Usat en comptes del castellanisme 

mantequilla. Pàg. 332 

 

MANTEGADA : pastís de farina, ou, sucre i mantega. Pàg. 273 

 

MANTÓ DE COPINYES : mocador que acaba en punta propi del vestit de les pageses. 

Pàg. 309 

 

“MARXANDO” : persona que s’encarrega de proveir les cases de Palma i les dels 

pobles de productes de tot tipus. Pàg. 225 
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MECÀNIC : persona que condueix els automòbils. Pàg. 219 

 

MENESTRAL : persona amb un ofici determinat que forma part del servici extern dels 

senyors i s’encarrega dels arrangements de la casa. Ocupa un lloc rellevant en els 

funerals. Pàg. 224 

 

MENJADOR : habitació destinada a menjar-hi. Per als senyors té poca importància pel 

que fa a les dimensions. Endemés, és d’incorporació tardana, perquè els senyors 

antigament no tenien cap habitació destinada per a tal fi. Pàg. 155 

 

MESTRA : dona encarregada d’ensenyar les primeres lletres als infants, sobretot a les 

nines, a la casa, encara que, normalment, no hi viu.. Pàg. 200 

 

MOLLS AMB SALSA DE FETGE : plat típic de la cuina dels senyors mallorquins. 

Pàg. 283 

 

MON PARE / MA MARE : tractament que donen els senyors als seus progenitors. 

L’ús d’aquestes formes els connecta amb la pagesia i demostren així el seu rebuig a les 

formes mamà i papà, típiques dels nous burgesos rics. Pàg. 78 

 

MOSSON: burgès enriquit que vol sostenir l’aparença de senyor. És un tractament que 

els senyors usen de manera despectiva. Pàg. 106 

 

MULA : femella del mul. De vegades, estiraven les galeres dels senyors, per la qual 

cosa eren animals molt valorats.  Pàg. 242 

 

MULAT : mul jove. Pàg. 243 

 

“MUNDO” : maleta gran, profunda i de tapadora convexa (DCVB). Solia ser de 

seixanta centímetres d’amplada i d’un metre i trenta centímetres d’alçada. Estava fet de 

fusta i folrat de tela per dedins. Servia per a transportar roba i podia tenir penjadors i 

calaixos a l’interior. Els senyors els utilitzaven en els seus viatges i en els trasllats a les 

possessions. Pàg. 180 
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OLIVES PITXOLINES : olives petites que primer es posen en lleixiu i després es 

passen per aigua per netejar-les. Pàg. 291 

 

OLIVES SIVELLINES : olives petites i de gust exquisit Pàg. 292 

 

OMELETTE SOUFFLÉ : plat fet a base d’ou i altres ingredients, dolços o salats, i cuit 

al forn. Pàg. 273 

 

ONCLO : tractament que els senyors donen al germà del pare o de la mare. La pagesia 

usa més el terme conco. Pàg. 79 

 

OU FILAT : ou cuit en forma de fideus prims. Pàg. 294 

 

PALAIA / PELAIA : Mot que els senyors usen en comptes de llenguado. Pàg. 333 

 

PANADA DOLÇA : pasta cuita de farina, en forma d’una capsa rodona, farcida de carn, 

de peix o de verdura. Es mengen sobretot per Setmana Santa i Pasqua Florida (DCVB). 

Les panades dolces es feien sobretot a Palma per part d’una minoria benestant. Pàg. 274 

 

PARAIGUA  DEL COMBREGAR : paraigua de grans dimensions, de tela preciosa, 

que es porta com a dosser o pal·li sota el qual es duu el Santíssim Sagrament o viàtic 

(DCVB). Pàg. 315 

 

PARENTELA : terme que usen els senyors per a referir-se a la noblesa, a la gent que 

forma part del seu estament. Pàg. 81 

 

PASSET: passadís o camí extern per anar d’una part a una altra de la casa sense haver 

de passar per l’interior (D.Ag.). Pàg. 156 

 

“PASTELÓ” : coca feta a base de pasta dolça farcida de carn o de peix, de forma 

rodona i cuita al forn. Pàg. 284 

 

PATI : espai clos i descobert a l’interior o a un costat d’un edifici (DIEC). És una de les 

parts més importants d’una casa senyorial, perquè és una de les més visibles, de gran 
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bellesa arquitectònica. També és d’on surt l’escala d’accés a la casa i on hi ha aparcats 

els carruatges de la família. Pàg. 157 

 

PEIXATER : persona que ven peix. Forma part del col·lectiu dels “marxandos”.  Pàg. 

226 

 

“PETXERA” : peça de vestir que es col·loca damunt el pit. Castellanisme usat en lloc 

de la forma normativa pitera.  Pàg. 309 

 

PEU DE CABRA (sofà / cadira de): tipus de mobles amb les potes semblants als peus 

d’una cabra. Eren mobles molt preuats i de gran qualitat. Pàg. 185 

 

PLEGAMANS, FER : besar les mans als avis o als pares com a mostra de respecte.  

Pàg. 314 

 

POLLASTRE A LO REI EN JAUME : pollastre farcit d’una mescla d’ametles, poma, 

patates i panses, cuit al forn dins una cassola. És un plat típic que les famílies 

aristocràtiques menjaven dia 31 de desembre per commemorar la Conquesta de 

Mallorca i formava part la cuina típica de l’octava de Nadal. Pàg. 284 

 

“PRESEA” : joia. Els senyors anomenaven presees totes les joies excepte les polseres, 

els anells, les arracades i els collars. Pàg. 302 

 

QUADRA : cambra o sala gran de les cases senyorials (DCVB). Pàg. 158 

 

QUADRETA : sala petita d’una casa senyorial. Pàg. 159 

 

“QUARTO” : habitació, cambra. Els senyors parlen de “quarto de banyo” (cambra de 

bany), “quarto de dormir” (dormitori), “quarto de sa feina” (habitació on les dones 

cosien i sarzien, entre d’altres coses) i “quarto de ses caixes” (habitació dels “mals 

endreços”). Pàg. 160 
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QUEMULLAR : pasta per a sucar en llet, xocolata o gelat (DIEC). Formen part del 

quemullar la coca, el coixí, l’ensaïmada, l’essa, el gató, la raïssona, la tortada i el 

xuclador. Pàg. 256 

 

RAÏSSONA: espècie de coca bamba, molt fina. Pàg. 275 

 

RAM DE BRILLANTS : peça de joieria mallorquina que consisteix en una agulla  

composta per un ram, amb una o diverses branques, amb brillants. Pàg. 302 

 

REBOSTERA: dona encarregada de dur el control dels aliments i de les claus a les 

cases senyorials. A més, es cuidava de la casa quan els senyors no hi eren. Pàg. 220 

 

“RECIBIDERO” : castellanisme que els senyors usen per referir-se al rebedor. Aquesta 

peça era, en les cases senyorials, més gran que el menjador. Pàg. 163 

 

SAÏM : greix d’un animal, especialment del porc (DCVB). Usat en comptes del 

castellanisme manteca. Pàg. 333 

 

SALA : peça espaiosa d’una casa on es reben les visites. Té diferents denominacions 

com quadra, quadreta o  “estrado”. Pàg. 164 

 

SALAMÓ : aranya. Pàg. 183 

 

SALMI : guisat de carn de ploma amb sobrassada sofregida i sucre, espícies i canyella 

(DCVB). Pàg. 285 

 

SALSA DE NADAL : salsa feta amb brou de capó o de pollastre, on s’afegeix l’ametlla 

picada, ous i sucre, tot adobat amb espícies. Es menjava per Nadal i la Nit de Cap 

d’Any. Pàg. 286 

 

SALSA VERDA: salsa feta a base de créixols i verdolagues. Pàg. 288 

 

SEN: tractament que es dóna als treballadors camperols quan ja són d’edat madura 

(DCVB). Haplologia de sènyer en> sen. Pàg. 112 
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SENYOR AVI / SENYORA ÀVIA : fórmula de respecte que conserven els senyors per 

dirigir-se als avis. Pàg. 82 

 

SERRADISSER: persona que ven serradís (DCVB). Forma part del col·lectiu dels 

“marxandos”. Pàg. 226 

 

SOMERA: femella de l’ase (DIEC). Aquests animals poden estirar els carretons al 

camp i les galeretes dels senyors. Pàg. 244 

 

SOPES: plat típic de Mallorca fet a base de pa moreno mesclat amb col o altres 

verdures. Poden ser bullides o escaldades. Normalment, eren el plat del sopar de cada 

dia en les cases dels senyors. Pàg. 288 

 

SOTACOPES: plat amb peu, dins el qual es porten les copes o gots amb què se serveix 

la beguda (DCVB). Pàg. 186 

 

TAPEROT : fruit de la taperera, sobretot el que és més gros que la grossària corrent 

(DCVB). Els senyors els menjaven envinagrats. Pàg. 293 

 

TETA : dona que té cura dels infants. En les cases senyorials, cada nin tenia una teta. 

Quan el nin creix, passa a fer de cambrera o de criada i pot romandre tota la vida a la 

casa en el cas que quedi fadrina. Pàg. 202 

 

TORDS AMB BUTZETES : plat típic del receptari dels senyors. Es cuinen els tords 

amb col i amb les butzes s’elabora un paté que se serveix amb pa fregit. Per fer el paté, 

cal mesclar les butzes amb saïm i llet amb sal i canyella.   Pàg. 290 

 

TORTADA : gató, coca feta a base d’ametlles, ous i sucre. Pàg. 277 

 

TUMBAGA : anell llis, sense pedra ni perla, que es porta al dit (DCVB). Era més usat a 

la pagesia. Encara que de vegades es considera sinònim d’aliança, la tumbaga pot tenir 

un aliatge d’or amb altres elements i, per tant, és de categoria inferior que les aliances.   

Pàg. 303 
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VENEDOR DE CALUIXOS : persona que ven caluixos, els troncs de les cama-rotges 

(chicorium intubus). Pertany al col·lectiu dels “marxandos”. Pàg. 227 

 

VIÀTIC : el sagrament de l’eucaristia quan s’administra als malalts en perill de mort 

(DIEC). Pàg. 316 

 

VICTÒRIA : carruatge descobert de quatre rodes amb dos seients, originari 

d’Anglaterra. Pàg. 240 

 

VIDRIER : persona que ven vidres pel carrer i s’encarrega d’instal·lar-los a les cases. 

Pertany al col·lectiu dels “marxandos”. Pàg. 227 

 

VI RANCI : el vi que, per passament de molt de temps dins la bóta, ha adquirit una olor 

i un tast especials que el milloren (DCVB). Vi dolç que prenien els senyors en lloc de 

cava a les celebracions familiars. Pàg. 296 

 

VIROTS : olives pansides. Pàg. 292 

 

VOLANT : vel de punt o tela molt fina, amb què les dones es cobreixen la part posterior 

del cap i la pitera, i que, en lloc d’acabar per davant amb punta com el rebosillo, acaba 

en forma arrodonida i fa tavelles (DCVB). Aquesta peça de roba identificava les criades 

com a tals. Pàg. 310 

 

VÓS: fórmula de tractament que els senyors prefereixen en adreçar-se a algú en lloc de 

la forma vostè. Pàg. 90 

 

VOSTÈ: fórmula de tractament que expressa formalitat i distanciament social. Els 

senyors rebutgen totalment aquesta forma, que consideren espanyolitzada i pròpia de la 

burgesia emergent de Palma. Pàg. 99 

 

VOSSA MERCÈ / VOSTRA MERCÈ: tractaments honorífics que reben els senyors 

per part de criats, amos i pagesos. A més, ells mateixos usen vossa mercè per dirigir-se 

als pares, als avis o als onclos, com a mostra de respecte. La forma vostra mercè era 
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més pròpia de la pagesia. Cal dir que aquestes fórmules han caigut en desús avui en dia 

i que molt pocs les conserven. Pàg. 91 

 

XALINA : corbata llarga i ampla usada per a abrigar-se el coll (DCVB). Aquesta peça 

de roba servia per a identificar els artistes. Pàg. 311 

 

XICRA : tassa estreta i alta, sense anses, que serveix per a prendre la xocolata i va 

encaixada dins la mancerina. Pàg. 187 

 

XOCOLATA : pasta composta de cacau, sucre i canyella, i beguda que es fa dissolent i 

bullint la dita pasta (DCVB). Els senyors prenien cada dia xocolata, feta sense llet, amb 

el quemullar i era un símbol de distinció social. Pàg. 266 

 

XOFER (CHAUFFEUR) : persona encarregada de conduir els automòbils. Pàg. 211 

 

XUCLADOR : peça de pasta de farina fina i flonja, de forma molt llarguera, per a ser 

menjada mullant dins xocolata, cafè, etc. (DCVB). A València són populars amb el nom 

de fartons. Pàg. 269 

 

XUETA : cristià mallorquí descendent de jueus conversos, especialment referit als 

reconciliats o relaxats de 1678 a 1692. Es distingeix entre els xuetes d’orella alta, els 

més rics, que s’equiparaven senyors, i els xuetes d’orella baixa, que eren tots els altres 

Pàg. 113 

 

XUETA PERRUCA : descendents dels sis diputats xuetes d’orella alta que es 

presentaren davant el rei Carles III per demanar millores per a la seva classe social, i es 

vestiren com a senyors i es posaren perruca. De vegades, s’usa aquest terme per a 

referir-se als xuetes d’orella alta en general. Pàg. 121 
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8  APÈNDIX 

 

8.1 Qüestionari 

 

El qüestionari que hem adaptat destinat a aquest col·lectiu dels senyors està 

confeccionat a partir del preparat pel Dr. Joan Miralles en el seu llibre sobre història 

oral, però volem fer constar que únicament ens ha servit de guia. A continuació, 

exposam les preguntes que conformen el nostre qüestionari: 

 

1. Història de vida. Nom. Lloc de naixement. Lloc de residència: Palma o possessions. 

Casa pairal i possessions. 

Situació genealògica i històrica. Història personal i familiar. Pares; germans ; estudis o 

feina germans i germanes. Mode de viure.  

2. Viatges. Estudis. Professió o feina.  

3.  Mode de viure d’abans. Records familiars. Servei. Criats. Contacte amb els pares. 

Dides. Xofer. Cuiners.  Institutriu. Llengües que s'usaven. Paper de la religió. Poder. 

4. Anècdotes que han sentit contar.  

5. Berenar, dinar i sopar a Ciutat i a les possessions. Alimentació dels criats.  

6. Contactes amb França, Itàlia i Castella.  

7. Costums de batejos, de comunions, de casaments; funerals; malalts; viàtic; visites.  

8. Matrimonis concertats. Endogàmia. Finalitat. Paper de l'hereu. Fideïcomís. Causes de 

l'enfonsament. Paper d'amistançades i del joc en tot això. Fills il·legítims. Manteniment 

del poder per part de la noblesa mallorquina avui.  

9. Mots especials que usen. Especial lèxic i manera de parlar. Paraules "tabús".  

10. Parts de la casa. Objectes que avui ja no siguin tan corrents. Vestits i Joies.  

11. Transport. Trasllat a les finques. Animals domèstics. 

12. Temps lliure. Jocs. Associacions de caritat. Esport. Natació. 

13. Llum, aigua, higiene i infrastructura. Murades, les portes de la ciutat. Moll antic.  

14. Política: carlisme. 

15. Llengua transmesa als fills. Raons. Opinió del mallorquí que es parla avui. Opinió 

de Mallorca. Opinió del mallorquí que parlen. 

16. Esser noble, llinatges nobles. Ordes nobiliàries. Llocs on únicament hi poden entrar 

els nobles. Privilegis. Tertúlies que perduren. Ses Nou Cases. Opinió respecte de la 
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pertinença dels llinatges com Ramis d’Ayreflor, Mayol o Conrado a l’estament dels 

nobles.  

17. Altres classes socials que hi havia a Mallorca: xuetes, d'orella baixa i d'orella alta, 

mossons, pagesos i menestrals. 


