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Els usos lingüístics en la parla de la Vall de Sóller 
 Laia Ramis Escanelles 

 
Resum: 
En aquest article es descriu el català que es parla a la Vall de Sóller, probablement el més diferenciat de la resta de parles locals de 
Mallorca, a causa de les dificultats d’establir-hi contacte quotidià pel relatiu aïllament que imposava, fins fa poc, la seva ubicació 
geogràfica. Els trets més distintius són el tancament vocàlic de les o àtones, els gal·licismes i el lèxic propi. La descripció que se’n fa 
parteix de l’anàlisi i comparació dels usos lingüístics de cada fenomen entre els joves i els vells del municipi. Així, s’ha comprovat com 
la neutralització actualment es mostra dèbil en els neologismes, en aquells casos en què hi ha una influència del castellà, però en canvi 
es manté fidel quan el parlant és conscient que aquell mot és propi de la seva llengua. Una tendència encara més accentuada en el 
retrocés es manifesta en l’ús de gal·licismes i (excepte en alguns casos molt concrets) de lèxic propi. Sens dubte, una de les 
explicacions és la permeabilitat cada vegada major i més generalitzada entre les fronteres lingüístiques (les que s’estableixen entre les 
llengües i les que s’estableixen entre els dialectes i entre els parlars locals). 
 
Abstract: 
In this article we describe the Catalan spoken in the Valley of Sóller, probably the most differentiated of the other local speech varieties 
in Mallorca, on account of the difficulties in establishing daily contact due to the relative isolation imposed, until quite recently, by its 
geographical location. The most distinctive features are the closing vowel sound of the unstressed o, Gallicisms and its own particular 
lexicon. The description that is made stems from the analysis and comparison of the linguistic usage of each phenomenon among young 
and old people in the municipality. Thereby, it was shown how neutralisation nowadays is weak in neologisms, in the cases in which 
there is an influence from Spanish, yet on the other hand it remains true when the speaker is aware that the word belongs to their own 
particular language. An even more pronounced trend in the decline can be seen in the use of Gallicisms and (except in some very 
specific cases) the particular lexicon. Undoubtedly, one of the explanations is the increasingly greater, more widespread 
permeabilitybetween linguistic boundaries (the ones that become established between languages and the ones that are established 
between dialects and between localspeech varieties). 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓ: OBJECTIUS I MARC TEÒRIC 

“Els usos lingüístics en la parla de la Vall” és el treball de l’assignatura Coneixements i usos lingüístics, del Màster de 

l’Oralitat a l’Escriptura, i pretén analitzar, des de la vessant sociolingüística, la llengua que parlen els habitants de la 

Vall de Sóller, i els factors històrics i socials que han fet que el català en aquest territori tingui unes peculiaritats 

lingüístiques diferents i fins i tot úniques de la resta de parlars que conformen el català de les Illes.  

L’objectiu de l’estudi, per tant, és descriure, d’una banda, la fesomia del subdialecte solleric i, de l’altra, analitzar l’ús 

que en fan els parlants. En aquest cas, ens centrarem exclusivament en aquells usos que es desmarquen de la resta 

de dialectes del mallorquí, com són la neutralització de la o àtona en u (de manera sistemàtica), l’ús d’un lèxic propi 

(en alguns casos, però, semblant al d’altres parlars) i la incorporació de lèxic provinent del francès, com a resultat de 

les relacions comercials i culturals amb França durant els segles XIX i XX.   

Aquests usos no tenen relació entre si, parteixen de factors històrics i culturals ben diferents, però és cert que junts 

fan de la parla de la Vall una de les més distintives del català de Mallorca. 

El material a partir del qual es basteix l’estudi està extret del meu projecte de final de carrera, lliurat a la Universitat 

de les Illes Balears el setembre del 2008, i comprèn vint enquestes fetes a persones d’edats i ocupacions diverses. Tot 

i que només aprofitaré per a aquest treball els resultats de les enquestes dels joves i els vells, per tal d’accentuar la 

diferència generacional i comparar els resultats entre dos grups socials ben diferenciats. 

El marc teòric recull bibliografia tant general com específica, sobretot aquella centrada en l’estudi dialectològic de la 

llengua i en la sociolingüística, els continguts sobre els usos lingüístics vists a l’assignatura del màster  i, finalment, 

aquells treballs de caire més històric i social que expliquen les causes d’aquests fenòmens lingüístics. 

Comptat i debatut, les pàgines que vénen a continuació són fruit de moltes hores de recerca i conversa, i el final d’un 

procés de treball de camp fet porta a porta. Tot plegat, amb la intenció de descobrir, partint d’uns coneixements previs 

sobre la matèria, el comportament dels parlants en l’ús que fan de la seva pròpia llengua, i dels factors extralingüístics 

que en formen part. 
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2. ÚS LINGÜÍSTIC 

Abans de començar a analitzar les dades de les entrevistes del 2008 convé deixar clar el concepte d’ús lingüístic i fer 

palès l’interès que pot tenir, en l’entorn de la sociolingüística catalana, un estudi sobre els usos d’una varietat 

determinada.   

El TERMCAT defineix l’ús lingüístic com: 

La utilització d'una llengua determinada i d'una varietat lingüística determinada regulada per unes normes implícites 

d'adequació, relacionades bàsicament amb la identitat social del parlant i de l'oient, el tema, el lloc i la intenció.  

Segons aquesta definició, fer un determinat ús lingüístic no depèn, per tant, del parlant, sinó d’una sèrie de normes, 

implícites en el funcionament intern de la llengua, que regulen el que és més adequat per a cada situació. Així, podem 

afirmar que l’ús lingüístic està directament relacionat amb l’entorn en què viuen els parlants, i depèn, per tant, d’una 

sèrie de factors externs que juguen un paper important en el procés comunicatiu i, alhora, amb el pas del temps, 

transformen la realitat d’aquests usos, ja sigui per causes polítiques, econòmiques o culturals. 

Arribats a aquest punt, és evident que el factor extern jugarà un paper rellevant a l’hora d’entendre els usos lingüístics 

dels parlants de la Vall. I és que, com ja he esmentat al principi d’aquest article, els fenòmens lingüístics que 

caracteritzen aquesta varietat són fruit de les característiques de l’entorn i dels esdeveniments històrics que s’hi han 

dut a terme. 

 

3. CARACTERITZACIÓ DE LA PARLA DE LA VALL 

Passem a explicar, ara, quins són els fenòmens lingüístics que caracteritzen aquesta parla.  El solleric és un dialecte 

distintiu pel fet de ser l’únic de l’illa de Mallorca que tanca sistemàticament la vocal àtona o en u, norma que sí 

segueixen la resta de dialectes del català oriental. I comparteix, amb els parlants de s’Arracó i del rossellonès, el fet 

d’haver introduït en la seva varietat un ventall lèxic, més o menys ampli, de paraules provinents del francès. A aquests 

dos fenòmens hem d’afegir l’ús de determinades formes dialectals, poc arrelades en la resta de parlars del territori 

català i, en alguns casos, fins i tot úniques.  

Abans de demanar-nos per l’estat actual d’aquests usos hauríem de conèixer l’origen de tot plegat. Quines són les 

causes que originaren aquests fenòmens? 

3.1 El tancament de la vocal o àtona en u 

En el cas de la neutralització de la vocal àtona o en u, encara no se sap amb certesa el motiu pel qual el solleric 

segueix aquesta norma. Francesc de Borja Moll (1983) s’hi refereix en un dels seus estudis, on compara el solleric amb 

el menorquí: 

El subdialecte solleric té per principal el tancament de la o àtona, que passa a u com en el menorquí i l’eivissenc, 

mentre que la resta de Mallorca conserva el so de o. Té també la peculiaritat de perdre completament la i 

intervocàlica, com ocorre a Menorca. Aquests dos fets, algunes coincidències lèxiques com l’existència de l’italianisme 

tià (cassola) a Sóller i a Ciutadella de Menorca, i el fet d’abundar alguns cognoms ensems en aquestes dues 

poblacions, fa pensar que hi deu haver hagut una immigració de Ciutadella cap a Sóller, de la qual no podem fixar per 

ara la data, ni aproximadament. 

Són evidents, per tant, les semblances entre ambdós dialectes, però el fet de no poder constatar si hi hagué o no un 

repoblament de Menorca a Sóller ens obliga a no agafar com a bona aquesta teoria. D’altra banda, als anys 60, 

Catalina Mas Targa va lliurar a la Universitat de Barcelona una tesi de llicenciatura titulada El habla en el Valle de 

Sóller. En aquest treball intenta explicar el perquè d’aquest fenomen però només constata que a la documentació de 

l’arxiu comencen a aparèixer esporàdicament casos de neutralització a partir del segle XVII. 
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Durant aquests darrers mesos he tingut l’oportunitat de consultar els manuscrits de l’Arxiu Municipal de Sóller que 

daten del segle XV i he trobat algun cas de dissimilació vocàlica que podria ser l’origen d’aquest fenomen. De fet, en la 

resta de parlars els casos de neutralització començaren també en aquest mateix segle. Si aquesta teoria al final es 

confirma podríem explicar el cas de Sóller com un cas aïllat, on el fenomen aparegué de forma espontània, per mor de 

la mateixa evolució de la llengua i les característiques geogràfiques de l’entorn. Però això ja forma part d’un altre 

treball. 

En qualsevol cas, el que sí és cert és que l’aïllament geogràfic del territori, el fet de viure entre muntanyes, sense 

contacte directe amb altres pobles, va facilitar el manteniment d’aquesta neutralització, fins i tot en paraules noves. 

Però en aquest darrer segle, l’obertura i el contacte amb l’exterior i el moviment demogràfic han debilitat aquest 

fenomen, sobretot en les generacions més joves. L’anàlisi dels usos lingüístics, en aquest cas, serà molt important per 

intentar explicar l’estat les normes que regulen aquest fenomen en l’actualitat. 

3.2. El cas dels gal·licismes 

En el cas del lèxic provinent del francès, sí que en coneixem els motius. De fet, durant aquests darrers anys s’han 

publicat alguns llibres sobre l’emigració dels sollerics a França, cosa que denota la petjada que deixà en la societat 

sollerica aquesta anada al país veí, avui dia encara ben visible en l’arquitectura, la llengua i fins i tot en els records 

familiars.  

Per conèixer a fons els motius pels quals els sollerics hagueren de fer les maletes i agafar el primer vaixell cap a 

França ens hem de traslladar al segle XVI, moment en què començà el comerç de la taronja. En la documentació del 

segle XVII, la taronja de Sóller ja es comercialitzava a Catalunya i a les costes del Llenguadoc. De fet, no és 

d’estranyar que els sollerics exportessin la fruita a l’altra banda del mar, ja que era més ràpid anar en vaixell fins a 

França que pujar i baixar el coll per anar a Ciutat. El mercat de la taronja, per tant, anà canviant a poc a poc el poble 

de Sóller, que s’hagué d’adaptar a les exigències del comerç per mar, i arribà al seu punt més àlgid entre el 1820 i el 

1860. 

Hem de tenir en compte, però, que aquest cultiu només estava disponible en una certa època de l’any. Per això, de 

juny a novembre es potenciava l’exportació d’altres productes, com els teixits o l’oli.  

Antoni Vicens Castanyer (1993) esmenta en el seu llibre les distintes destinacions del comerç solleric, des dels 

intercanvis illencs amb Menorca o Eivissa, els ports del sud de França (Canes, Niça, Marsella...) amb un nivell molt alt 

d’exportació, i fins i tot el litoral català i l’Horta de València, el llevant peninsular fins a la Gran Bretanya, i els ports 

d’Orà, Alger i Bugia. Tot plegat, deixa entreveure una intensa activitat comercial i ens fa pensar que els sollerics vivien 

al marge de la societat mallorquina.  

Si tot això hagués seguit com fins al moment no hauria estat necessària l’emigració a França. Catalina M. Bernat Joy 

(1999) explica en el seu llibre com, en la dècada dels anys seixanta del segle XIX, una estranya malaltia perjudicà els 

tarongers de la Vall i els inhabilità per produir taronges. Alguns autors apunten com a causes principals la humitat 

generada per un excés d’aigua, o un càncer que no va permetre absorbir la saba reparadora, o fins i tot la 

sobreabundància d’electricitat que originava un ressecament de l’epidermis vegetal. Avui dia, es creu que va ser per 

mor de la fil·loxera.  

En aquell moment del segle XIX, la societat sollerica, que tan sols disposava de la tradició marítima i depenia del 

comerç de la taronja, es va veure immersa en una crisi econòmica. Una part de la burgesia d’aleshores decidí invertir 

part del seu capital en el sector tèxtil, però un altre grup decidí emigrar al sud de França. Entre el 1918 i el 1932, el 

Setmanari Sóller, la publicació de l’època, deixa palesa de les anades i vingudes a França. Els sollerics establiren els 

seus negocis primer a la zona del Llenguadoc i més endavant a Borgonya, Bretanya o fins i tot Alsàcia.  

La comunicació amb Mallorca no es va arribar a perdre mai, gràcies a l’intercanvi de cartes i postals, però sobretot 

gràcies al Setmanari Sóller, que cada setmana oferia les notícies locals més importants als qui vivien a França. 
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Els joves que emigraren a França es casaren i tingueren fills, i aquests fills aprengueren la llengua francesa però, en 

general, aprengueren també la llengua dels pares. I d’altra banda, aquests petits nascuts a França esdevingueren 

parlants bilingües, però amb la peculiaritat de no saber el castellà.  

En els inicis del segle XX la bona vida els donà l’esquena amb l’arribada de la Gran Guerra. Començaren les dificultats 

de venda i fins i tot de subsistència, i tots els qui aconseguiren els papers per abandonar el país deixaren el negoci i 

tornaren a Sóller. Els qui quedaren visqueren uns anys més tard una nova crisi, la de la dictadura franquista i el 

tancament de la frontera. Per no parlar del dur episodi de la Segona Guerra Mundial, succés que obligà els emigrants a 

fugir cap al sud.  

Deixant de banda les conseqüències de la guerra, els sollerics no perderen mai el desig de tornar al seu poble, i de 

morir a casa. Les dates del retorn definitiu se situen entre la dècada dels anys trenta fins al anys seixanta.  

És evident, per tant, que tant l’estada a França com el retorn dels emigrants tingué unes conseqüències tant socials 

com econòmiques molt notables, però en aquest article ens centrarem únicament en les lingüístiques.  

El retorn dels emigrants a Sóller va influir descaradament en el lèxic solleric, per mor de la incorporació d’una sèrie de 

gal·licismes i expressions franceses que substituïren en alguns casos els mots vigents en català. Alguns d’ells s’han 

anat perdent al llarg dels anys, però d’altres es mantenen vius encara ara. Un dels objectius d’aquest article és 

identificar l’ús d’aquests gal·licismes en la societat sollerica actual. 

Un altre motiu pel qual es fa interessant aquest estudi sobre els gal·licismes és que sobre el tema només s’ha publicat 

un sol article, escrit per un professor de la UIB, Jaume Corbera, qui als anys vuitanta entrevistà sollerics i solleriques 

amb la intenció de recollir les paraules vives en aquell moment. És interessant, per tant, comparar les dades de fa 

trenta anys amb les actuals, per tal de veure què s’ha perdut i què s’ha conservat pel camí.  

3.3. El cas del lèxic local 

Finalment, en el cas de formes dialectals locals, no cal dir que cada poble té la seva manera d’anomenar els referents 

més propers; de fet, són aquestes paraules, juntament amb els costums i les tradicions, les que construeixen la 

idiosincràsia de cada lloc. En el cas de Sóller, analitzarem aquell lèxic seleccionat en un primer moment a l’hora de fer 

les entrevistes, però n’afegirem de nou, extret de consultes i aportacions posteriors. És evident que aquest no és un 

estudi definitiu, sinó una simple mostra dels usos actuals.  

La tria del lèxic està feta, d’una banda, a partir de l’observació, del contacte diari amb la gent de Sóller, i de l’altra, 

d’alguns reculls, com el que fa Miquel Arbona (1977) o Catalina Mas Targa en la seva tesi de llicenciatura. A més 

d’incloure una llista de paraules amb entrada a l’Alcover-Moll, en les quals es fa referència a Sóller.  El recull forma 

part d’un treball més ampli, on figuren les referències al DCVB de diferents pobles de Mallorca. El treball, dirigit per 

Joan Melià als anys noranta, es repartí entre quaranta professors i alumnes de diferents pobles, cada un dels quals 

hagué de consultar la quarta part d’un volum i anotar les entrades en què apareixia esmentat cada poble.  

 

4. L’ENTREVISTA 

Abans d’entrar en els detalls de l’anàlisi dels usos, convé explicar breument l’estructura i el contingut de l’entrevista, 

eina fonamental per al treball de camp. L’entrevista, inclosa a l’annex d’aquest article, es distribueix en dues parts: la 

primera inclou un grapat de preguntes referides a la vida personal de l’entrevistat (lloc i data de naixement, origen 

dels pares i padrins, estudis, professió, antecedents francesos).  

A l’hora de seleccionar els entrevistats, pensàrem en un primer moment en persones que fessin vida a Sóller, amb una 

parla menys contaminada per la resta de parlars; però aquest perfil no representa tota la comunitat sollerica. De fet, 

són molts els sollerics i solleriques que treballen a fora, a Ciutat o a pobles del voltant.  Per tant, no hauria estat 
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creïble presentar només un perfil d’entrevistats d’aquesta mena, per la qual cosa, reunírem persones d’edats, 

ocupacions i orígens ben diversos, la majoria amb les arrels al poble, però altres provinents d’altres llocs.  

En un altre episodi, seria interessant fixar l’interès en els immigrants, i veure de quina manera aprenen la varietat 

local, i si assimilen tots els trets lingüístics propis del lloc. A simple vista, podem considerar que l’escola hi juga un 

paper important, però en qualsevol cas, això formarà part d’un altre article.  

La segona part, i la més important, la conforma el qüestionari d’imatges i preguntes. En aquelles paraules en què 

l’entrevistat podia respondre sense la necessitat de fer-li una pregunta hem optat per mostrar-li una imatge, amb la 

qual aconseguim que gairebé no hi hagi interferència per tant de l’entrevistador. Però, en aquells mots o expressions 

en què es fa difícil la representació pictòrica hem fet una pregunta als entrevistats.  

 

5. ANÀLISI DELS USOS LINGÜÍSTICS 

Una vegada fetes les entrevistes i comptabilitzat els resultats,  ja es pot començar a analitzar l’ús que es fa de cada 

fenomen lingüístic. En alguns casos, els resultats són els esperats i en d’altres no tenen res a veure amb allò que es 

podia preveure. El fet de comparar els usos lingüístics de dues franges d’edat ben diferenciades pot conduir a pensar 

que els resultats ens mostraran un ús més conservador, en el cas de la generació dels vells, i un ús més escàs en el 

cas dels joves. Veurem, però, com la variable de l’edat no és l’única que s’ha de tenir en compte a l’hora de fer un 

estudi d’aquestes característiques. 

5.1. La neutralització de la vocal àtona o en u 

És cert i sabut que el tancament de la vocal àtona o en u és un fenomen vigent i ben arrelat en la parla de la Vall. Allò 

que ens interessa avaluar en aquest article és si aquesta norma s’ha traslladat també a les paraules noves. Són 

diversos els factors externs que ens poden fer pensar, ja des d’ara, que en els neologismes no es tanca 

sistemàticament la vocal, fet que denota la pèrdua progressiva entre els parlants més joves.  

En aquest cas, per tant, totes les paraules seleccionades per al qüestionari són neologismes, alguns més nous, com 

programari, compactar, consumidor,  i d’altres no tan nous, com ràdio, moto o cinta de vídeo. Si només haguéssim 

optat per aquells mots de recent incorporació no hauríem pogut fer la comparació entre la generació més jove i la més 

vella. En qualsevol cas, n’hem fet la distinció, perquè pot ser interessant perfilar la tendència que ha seguit la norma al 

llarg dels anys.  

Per tant, convé tenir en compte aquests dos factors: 

 

Els resultats es mostren en els següents gràfics:  

a. En el cas dels neologismes antics, distingim entre l’ús que en fan els joves i els vells: 

• neologismes antics (ràdio, Portugal, adoptar, concert, 
electrònic...) 

• neologismes moderns (quiropràctic, correu electrònic, 
dopatge, tecnologia...) 

El temps 

• inicial (octaedre, hotel...) 
• medial (ratolí de bolla, trompetista, exposició, 
concert...) 

• final (euro, judo...) 

La posició de la vocal 
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b. En el cas dels neologismes moderns, només en valorem l’ús que en fan els joves, per un motiu ben evident, 

el sector més vell de la societat desconeix la majoria d’aquestes paraules: 

 

 

16,7%	  

0,0%	  

0,0%	  

33,3%	  

0,0%	  

0,0%	  

0,0%	  

33,3%	  

0,0%	  

16,7%	  

0,0%	  

33,3%	  

83,3%	  

16,7%	  

33,3%	  

16,7%	  

83,3%	  

100,0%	  

100,0%	  

66,7%	  

100,0%	  

100,0%	  

100,0%	  

100,0%	  

67,7%	  

100,0%	  

83,3%	  

100,0%	  

67,7%	  

16,7%	  

83,3%	  

67,7%	  

83,3%	  

0%	   20%	   40%	   60%	   80%	   100%	  

foto	  

videocasset	  

cinta	  de	  vídeo	  

ordinador	  

ràdio	  

metro	  

moto	  

euro	  

socorrista	  

judo	  

Portugal	  

hotel	  

exposició	  

concert	  

polígon	  

novetat	  

adoptar	  

GRÀFIC	  1.	  Tancament	  de	  la	  vocal	  àtona	  o>u	  en	  neologismes	  an:cs.	  Joves	  

No	  tancament	  vocal	  
àtona	  o	  >	  u	  

Tancament	  vocal	  
àtona	  o	  >	  u	  

0,0%	  

0,0%	  

0,0%	  

0,0%	  

0,0%	  

0,0%	  

0,0%	  

14,3%	  

0,0%	  

0,0%	  

0,0%	  

42,9%	  

42,9%	  

0,0%	  

0,0%	  

0,0%	  

100,0%	  

100,0%	  

100,0%	  

100,0%	  

100,0%	  

100,0%	  

100,0%	  

100,0%	  

85,7%	  

100,0%	  

100,0%	  

100,0%	  

57,1%	  

57,1%	  

100,0%	  

100,0%	  

100,0%	  

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	   60%	   70%	   80%	   90%	   100%	  

foto	  

videocasset	  

cinta	  de	  vídeo	  

ordinador	  

ràdio	  

metro	  

moto	  

euro	  

socorrista	  

judo	  

Portugal	  

hotel	  

exposició	  

concert	  

polígon	  

novetat	  

adoptar	  

GRÀFIC	  2.	  Tancament	  de	  la	  vocal	  àtona	  o>u	  en	  neologismes	  an:cs.	  Vells	  

No	  tancament	  vocal	  
àtona	  o	  >	  u	  

Tancament	  vocal	  
àtona	  o	  >	  u	  



2013  

© Laia Ramis Escanelles 
Coneixements, usos i representacions socials de la llengua catalana  311 

 

En aquests resultats, allò que crida més l’atenció és el debilitament que ha patit el tancament vocàlic en els 

neologismes, tant de nova incorporació com en els de fa cinquanta anys. En general, per tant, la norma ja no és 

dominant en les paraules noves, ni ho serà en les que vindran en un futur.  

Per què, llavors, aquesta norma té continuació, d’una manera més o menys efectiva, en la resta de parlars, com el 

menorquí o l’eivissenc i, en canvi, en el solleric no? La resposta a aquesta pregunta recau en el grau de conscienciació 

dels parlants. Els parlants de la Vall es consideren un grup minoritari en relació amb la resta de parlants de Mallorca, i 

això fa que en alguns casos dissimulin les peculiaritats del seu dialecte per sentir-se més propers al grup dominant. A 

més, avui dia ho tenen molt bo de fer per comunicar-se amb la resta de Mallorca. Són molts els qui treballen a fora, i 

molts els qui, d’altra banda, han vingut a viure al poble des d’un altre lloc.  

D’altra banda, si tenim en compte les variables esmentades anteriorment, podem observar com la posició vocàlica no 

determina una major o menor pèrdua d’aquest tancament, per tant no és un factor significatiu per esclarir les causes 

d’aquesta tendència.   

Sorprèn, a més, que l’ús d’aquesta norma sigui més habitual en els neologismes moderns (en el cas de ratolí de bolla, 

temporal, correu electrònic, compactar, tecnologia...) que en els antics, on els únics neologismes pronunciats de forma 

tancada són concert i exposició.  
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Si la tendència és que el tancament es vagi debilitant progressivament, els resultats haurien d’haver mostrat aquesta 

progressió. Però els gràfics no mostren una continuïtat en aquest sentit. De fet, aquesta incongruència s’explica 

fàcilment per un altre factor.  

La majoria dels neologismes antics, com hotel, moto, vídeo, polígon, es pronuncien en o perquè són préstecs que han 

passat primer pel filtre del castellà, i de fet s’han incorporat en la nostra llengua amb la pronúncia castellana. 

D’aquesta manera, s’explica per què és més freqüent aquesta tendència en els vells que en els joves. 

I pel que fa als dos neologismes antics, concert i exposició, es pronuncien en u perquè, tot i ser dos mots relativament 

nous, tenen més vigència en la nostra parla, i estan identificats com a dos mots catalans.En altres casos, el mot nou 

és un trencament d’un altre mot. En aquest cas el mot antic es pronuncia en u però el mot trencat ho fa en o, seria el 

cas de motocicleta>moto. 

En els neologismes moderns, es compleix la neutralització en un bon grapat de paraules, però la tendència és la 

conservació de la vocal àtona o. En el primer cas, els joves, en general, segueixen la norma en paraules com 

trompetista, ratolí de bolla, temporal, correu electrònic i comprimir. En algun d’ells, aquest tancament està condicionat 

per un mot més antic (en el cas de ratolí de bolla<ratolí, o correu electrònic<correu). 

En altres mots, d’incorporació recent, com boxejador, moto aquàtica, octaedre, quiropràctic, xopet, consumidor, 

emmoquetar, logopeda, processador, prototip i tridimensional, no es compleix la norma de tancament vocàlic. Ens 

fixem que hi ha una tendència a no neutralitzar en aquells casos en què la vocal és a l’inici del mot, sobretot en els 

prefixos pro-, logo, quiro-. Però s’hauria de mirar més exhaustivament per saber si aquesta tendència és sistemàtica o 

no. Entenem que en aquests casos la no neutralització torna a ser conseqüència de la interferència castellana. De fet, 

alguns entrevistats han respost directament el mot castellà quan se’ls ha demanat pel referent, com en el cas de 

xopet<chupito.  

Finalment, un altre motiu pel qual no s’ha fet el tancament en aquests mots és simplement pel desconeixement inicial 

que en tenien els parlants. Alguns no han sabut què respondre a la pregunta, i per aquest motiu han quedat fora del 

grup.  

Analitzats els resultats sobre la neutralització, descobrim que els indicis del principi s’han complert i, per tant, allò que 

sospitàvem és el que s’ha reflectit a les entrevistes. Els factors pels quals és evident aquest debilitament ens aporten 

una idea nova, i és que la tendència va lligada a la relació que tenen els parlants amb el castellà. En els darrers anys, 

els mitjans de comunicació i la immigració han intensificat el contacte amb el castellà, i si en un futur aquesta relació 

segueix intacta o s’accentua, els resultats seran encara més significatius. 

En relació amb això, paga la pena fer referència a la tasca duta a terme des de fa un grapat d’anys a l’escola de Sóller. 

Jaume Albertí, mestre del poble, durant l’entrevista que li férem per a aquest article, comentà que un dels objectius 

que s’havia marcat com a docent era el d’incitar la conscienciació del tancament vocàlic o > u en els infants.Tal 

vegada, a la llarga, aquesta norma esdevingui un fenomen no espontani, adquirit tan sols a través de l’escola, sobretot 

en el cas d’infants provinents de matrimonis no catalanoparlants o mixtos. En qualsevol cas, la continuïtat de la nostra 

llengua només pot tenir sentit si al darrere hi ha una escola en català, que es preocupa tant per la unitat de la llengua 

com per mantenir vius els trets característics propis de cada poble. 

5.2. El lèxic provinent del francès 

A diferència de la classificació que hem fet tant en el lèxic local com en la neutralització vocàlica, ara no hem distribuït 

els gal·licismes en diferents sacs ja que entenem, en aquest cas, que s’ha de valorar el lèxic en conjunt. Però, sí que 

podrem tenir en compte alguns factors: 
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A més, per tal de valorar de manera exhaustiva l’ús que se’n fa, de totes aquestes paraules, hem tingut en compte 

tres variables a l’hora de fer les entrevistes: 

 

La distinció entre els usos ens pot donar informació molt diversa, tant en el cas del lèxic francès com també en el lèxic 

propi. El fet que un entrevistat conegui el mot però no l’usi espontàniament vol dir que aquella paraula segueix viva, 

com a mínim en un sector de la societat. En canvi, si l’entrevistat desconeix per complet el mot, i es comprova que 

aquest desconeixement es generalitza en la resta d’entrevistats, sobretot en el cas dels joves, significa que la paraula 

s’ha perdut en una generació anterior, o bé perquè ha estat substituïda per un altre mot català, o bé perquè s’ha 

perdut el seu referent, o en darrer cas, i el més extens, perquè s’ha substituït per un castellanisme. 

Els resultats de les entrevistes es troben recollits en el següents gràfics, en els quals hem fet distinció, com en la resta 

de casos, entre l’ús dels joves i els vells. 

a. En els joves: 

• menjar (cornixó, beta-rave, peixe...) 
• transport (gara, guixé, tiquet, sac, mala...) 
• vestimenta (blusa, tricot, paleton, pantufles..) 
• comunicació (carta postal, posta, soneta, cop de fil...) 

camp semàntic 

• com a neologisme (no existia un referent): posta, paleton, ber/
borra, cornixó, paté... 

• en substitució d'una mot català: beta-rave, soneta, burèu, 
frissar, memé, pepé... 

incorporació 

• només s'usa en els parlars en contacte amb el francès 
(rossellonès, solleric): memé, pepé, retreta, paletón, valisa, 
posta, vuatura, tricot... 

• s'usa també en altres parlars: vacances, paté, banana, tiquet. 
exclusivitat 

• els entrevistats han usat aquest mot com a resposta a la 
pregunta del qüestionari. ús espontani 

• els entrevistats han usat un altre mot però han 
reconegut que coneixen el mot francès. 

ús no espontani però mot 
conegut 

• els entrevistats no han usat mai aquest mot i no el 
coneixen. mot desconegut 
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b. En els vells: 
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En un primer cop d’ull, podem constatar que els gal·licismes a la Vall de Sóller tenen data de caducitat. En comparar 

els resultats de les entrevistes amb els de l’article de Jaume Corbera, dels anys vuitanta, observem diferències 

significatives, algunes de les quals capgiren l’evolució que en principi haurien d’haver seguit en l’actualitat. Sobretot si 

tenim en compte l’ús que se’n fa, si és espontani, o si el mot és conegut o desconegut pel parlant. 

Quins són els gal·licismes usats espontàniament avui dia? En el cas dels joves, paté, pantufles, culotes1, tiquet, 

arramassar, vacances i panaxé. Mentre que en el cas dels vells, els gal·licismes més arrelats són: paté, pantufles, 

tiquet i arramassar. 

Les diferències entre ambdues generacions no són gaire evidents, sobretot si tenim en compte que vacances només es 

podria valorar com a gal·licisme en la generació dels vells, ja que entre els joves és una forma estàndard del català 

incorporada a través de l’escola, i la paraula predominant de fa uns anys a Mallorca era vacacions. 

 D’altra banda, per als joves els culotes són els calçons de ciclista i no una peça de roba interior, per tant ja no és un 

gal·licisme incorporat arran de l’emigració a França, sinó per un contacte posterior amb el francès. Finalment, en el cas 

de tiquet, cal dir que el mot està molt influït pel tíquet castellà, fet que en condiciona l’ús entre els parlants sollerics. 

Si comparem aquests gal·licismes amb els que esmenta Jaume Corbera en el seu article les diferències són ben 

evidents. Fa trenta anys, els mots ben arrelats fins i tot entre els joves eren. Arramassar, beta-rave, blusa, bullota, 

carrota, cornixó, filet, frissar, misampli, pantufles, paté, peixe, portamonedes, recolta, retreta i vacances.  

Ara, podem comprovar com molts d’aquests mots s’han deixat d’usar espontàniament en la generació dels vells i en 

alguns casos són totalment desconeguts entre els joves, exceptuant els casos esmentats anteriorment. El que està 

clar, és que la davallada ha estat notable, i tot apunta que d’aquí a trenta anys la pèrdua serà encara més 

considerable.  

A més, convé fer referència als gal·licismes no usats espontàniament però coneguts pels parlants. En el cas dels joves, 

carrota, peixe, banana, garçó, jornal, vuatura, blusa, carta postal i memé. Són paraules que ja no formen part del 

vocabulari habitual d’aquests parlants, cosa que ens fa pensar que d’aquí a uns anys, en una generació posterior, 

hauran desaparegut completament.  

I si a l’article de Jaume Corbera, fa trenta anys, els mots banana, picura, memé i pepé eren usats amb normalitat 

entre els vells però només eren coneguts entre els joves, ara comprovem que formen part de la llista de mots 

coneguts però no usats espontàniament entre els vells. Ara també hi podem afegir els mots: carrota, peixe, garçó, 

jornal, vuatura, tricot, paleton, portamonedes, valisa, gara, misampli, retreta, vacances, tanta i promenada.Per tant, 

l’evolució natural camina cap a un progressiu desús del lèxic francès. 

Finalment, trobem els gal·licismes desconeguts, aquells que ja han perdut la seva vigència en la parla de la Vall. Els 

joves, en general, ja no coneixen els mots: vianda, ber/ borra, faixat, cop de fil, soneta, picura, banliè, environs, 

cabiné, interdit, sinyatura, llunetes, bullota, blusa (bata), tricot, paleton, pardessús, portamonedes, valisa, sac, mala, 

burèu, burèu de tabac, envelopa, posta, colis postal, gara, guixé, tiquet d’alé-retur, filet, frissar, misampli, recolta, 

retreta, enrumat, tanta, elarjar-se, afixar, com-i-fo, malerós, promenada, politesa i retratat.  

De tots aquests gal·licismes, bullota, frissar, misampli, recolta i retreta estaven ben arrelats entre els joves de fa 

trenta anys, però els qui són avui dia els seus fills no els han sentit dir mai.  

En la generació dels vells, la llista de gal·licismes no és tan llarga però no deixa de ser quantiosa: beta-rave, cornixó, 

vianda, ber/borra, faixat, cop de fil, soneta, banliè, environs, cabiné, interdit, sinyatura, llunetes, bullota, blusa (bata), 

culotes, pardessús, mala, burèu de tabac, carta posta, envelopa, posta, colis postal, filet, guixé tiquet d’alé-retur, 

frissar, recolta, enrumat, restaurant, elarjar-se, afixar, com-i-fo, malerós, politesa i retratat.  

                                                
1Pronunciat a la francesa. 
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Si les prediccions de fa trenta anys haguessin arribat a bon port, avui dia, beta-rave, cornixó, soneta, filet, frissar i 

recolta haurien de ser ben coneguts entre els vells, però en general els resultats ens diuen el contrari. Les causes són 

diverses: els gal·licismes han estat substituïts per formes catalanes (beta-rave>remolatxa), o per formes castellanes 

(cornixó>pepinillo) o se n’ha perdut el referent (recolta). 

D’altra banda, alguns mots han evolucionat o s’han conservat juntament amb altres mots. És el cas de cop de fil, 

desconegut tant pels joves com pels vells, però molts reconeixen haver sentit l’expressió cop de telèfon en el sentit de 

“telefonada”. Un altre exemple seria el mot tricot, del qual avui dia se’n conserva l’expressió fer tricot o tricotar, en el 

sentit de “fer calça” o “fet  a mà”.  

I finalment, el mot arramassar, un dels gal·licismes més arrelats entre els joves, ha ampliat el seu significat a “retirar 

la taula”. Els vells només usen el mot en el sentit de “arreglar la casa” o “ordenar les coses”, però els més joves també 

l’usen a l’hora de retirar els plats de la taula.  

En conjunt, per tant, els resultats parlen més d’un record que d’un ús actual del lèxic francès en la parla de Sóller, i 

amb el temps la majoria dels mots que avui dia només es coneixen hauran desaparegut completament. Aquells que 

continuïn vigents, amb els anys, seran el reflex d’una època en què Sóller fou més francesa que mallorquina.  

5.3. L’ús del lèxic propi 

A l’hora d’analitzar l’ús de les paraules dialectals s’han tingut en compte les mateixes variables que en el lèxic 

provinent del francès, ja que allò que ens interessa és veure, d’una banda, si la persona diu esporàdicament el mot, 

però de l’altra, constatar si coneix o no aquella paraula. En cas de conèixer el mot, vol dir que els pares, els padrins o 

persones del seu voltant l’usen o l’han usat, però ell ja ho ha deixat de fer, per tant, el seu ús s’està perdent.  

A banda d’això, la tria de paraules no s’ha fet de manera aleatòria. En aquest cas, no s’ha valorat com a factor 

principal, si el mot era exclusiu o no de la varietat sollerica, sinó que s’han classificat les paraules segons la seva 

formació. Així, distingim tres grups de paraules: 

 

Formes creades a partir de 
l'ètim del mot 

predominant en català  
 

• cotrell 
• xítxol 
• pinya-rata 
• bufoga 
• bufogar 

Formes genuïnes sense mot 
precedent 

 
• babaiana 
• babaianot 
• barratgina 
• talec de butza 
• corter 
• albaïna 
• caliportal 
• sapoltrum 
• cametes 
• fer una sota 
• fer malfraig 

Formes que han agafat el 
significant d'un mot 

precedent però en canvien 
el significat 

 • mariol·lo 
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A l’hora de comptabilitzar les dades, distingim entre els usos dels entrevistats joves i els usos dels entrevistats vells, 

tal com es mostren en els dos gràfics següents:  
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Una vegada feta l’anàlisi de les entrevistes comprovem que les formes dialectals arrelades entre el jovent són: bufoga, 

fer una sota, mariol·lo, cotrell, babaiana, albaïna. De les quals, les tres primeres són usades de forma espontània per 

tots els entrevistats. En canvi, en la generació dels vells, les paraules usades habitualment són ben poques: xítxol i 

mariol·lo.  

Pel que fa a la resta de paraules que no s’usen espontàniament però en certa manera encara es coneixen entre els 

joves són: pinya-rata i fer malfraig. I entre els més vells: cotrell, albaïna, sapoltrum, cametes, fer una sota i fer 

malfraig. 

Finalment, la llista que comprèn el lèxic desconegut torna a ser la més llarga. Els joves ja no coneixen els mots: 

bufogar, babaianot, barratgina, talec de butza, corter, caliportal, sapoltrum i cametes. I als vells tampoc no els sona 

bufogar, barratgina, talec de butza, corter ni caliportal. 

A l’hora de contrastar les dues generacions comprovem, tal com havíem previst, que els vells coneixen més formes 

dialectals que els joves, però descobrim que els joves usen un major nombre de mots de manera espontània. Fet que 

ens sorprèn en un primer moment però que podem explicar per dos motius:  

El primer és que en alguns casos el mot actual té un significat diferent al de fa una sèrie d’anys. Així, el mot albaïna, 

originàriament significa “boirina”, però amb els anys s’ha convertit en sinònim de brusca o brusquina. Per això els 

joves ja usen la paraula en aquest sentit però els vells encara fan la distinció entre una i l’altra.  

El segon motiu és que el recull de paraules que hem demanat a les entrevistes no inclou en absolut totes les formes 

pròpies de la parla de la Vall, sinó que intenta ser-ne una representació. I descobrim, per exemple, que en lloc de talec 

de butza, la majoria dels vells diuen blanquet, o varia negra en lloc de la forma cametes. O en el cas de l’expressió fer 

una sota, alguns coneixen pegar una sota.  

I si hi afegim, a més, que en la generació dels vells hi ha quatre persones que no han nascut a Sóller, sinó que hi han 

anat a viure de petits, hem de tenir en compte la influència de la llengua dels pares en la primera etapa 

d’aprenentatge.  

D’altra banda, és interessant explicar el cas del mot mariol·lo. A l’Alcover-Moll, es defineix com:  

1. Peça de vestit a manera de camiseta, feta de llana negra o fosca, que es duia damunt la camisa en lloc del jac 

(Mall) 

2. Actualment, camiseta (en la pagesia de Mallorca)  

Però, a Sóller, diuen mariol·lo a l’insecte coleòpter de l'espècie Coccinella septempunctata, és a dir, al poriol. 

Aleshores, per quin motiu han agafat el mot i li han canviat el significat? Ens trobem davant un cas únic i no 

documentat fins al moment, ja que no en trobem referència al Diccionari Català-Valencià-Balear, ni tampoc l’esmenta 

Moll (1983). Tot i que podem atribuir el canvi semàntic a una relació de semblança entre el mot mariol·lo i el mot 

poriol. De fet, mariol·lo sembla haver-se format de la composició entre poriol i mariquita(mari-ol > mariol·lo).  

Així doncs, no podem arribar a una conclusió certa sobre l’origen d’aquest mot, per això necessitaríem saber el 

moment en què va prendre ús entre els parlants de Sóller. Però sí podem assegurar que és un mot ben arrelat entre 

ambdues generacions, per tant ja s’usava fa un bon grapat d’anys i ho seguirà fent en un futur.  

Arribem a la conclusió, per tant, que el lèxic propi de la Vall està en constant evolució, i bastit d’un nombre 

indeterminat de paraules molt difícils de reunir, en conjunt, en un estudi com aquest. I n’és una mostra la quantitat de 

referències a Sóller que surten a l’Alcover-Moll. De la llarga llista feta en el recull esmentat anteriorment, hem 

seleccionat aquells casos en què s’especifica que el mot és característic de Sóller, o com a mínim, un dels seus 

significats.  
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Per contra, hem destriat aquelles paraules en què s’hi feia referència, d’una forma o una altra, a través de cites o 

exemples, ja que creiem que, en aquest cas, no són significatives per a aquest estudi. I per no ser repetitius, hem 

descartat també els mots inclosos des d’un principi en aquest article, barretgina, environs i pinya-rata.  

Lèxic característic de Sóller amb entrada a l’Alcover-Moll: 

1. Balandrina: Malandrina (Sóller): Bel·landina (Santanyí): Acció pròpia de gent de poc seny o de pocs 

escrúpols (Mall.) 

2. Bajà: Col d'ull cònic, escapçat, que no és acopada ni flori (Sóller).    

3. Berrugar: Preparar per a teixir el cotó i altres fibres, ajuntant d'un en un, fent berruga, tots els fils d'una 

peça ordida als del peçol que es deixa passat al pinte en acabar de teixir cada plegador (Sóller). Variants: 

berrugador, berruguí. 

4. Bessa: Defecte del teixit, caracteritzat per mancar-li un fil d'ordit (Sóller). 

5. Buola:Bujola 

6. Bordelès:f. Bóta que té la testa que li surt molt, amb un travesser en el fons i unes clavilles a cada cap. 

7. Calota:Element del dispositiu que mou els fils d'ordit en els telers de mà en teixir glassa de volta (Sóller). 

8. Canadell: Galleda o buiola que té una doga més llarga que les altres i que serveix de mànec (Sóller). 

9. Capmaga:Fer capmaga: anar com a d'amagat (Sóller). 

10. Cardaina: Salistre, vent molt fred de tramuntana (Sóller). 

11. Desxernir:Netejar i destriar els materials barrejats d'un portell, d'un esboldrec, etc., per posar-los en 

condicions d'edificar (Sóller, Bunyola). 

12. Encanyar: Embastonar, disposar les troques sobre canyes per tenyir-les (Sóller). 

13. Endefinar: Endevinar (Sóller, Eiv.). 

14. Enfembrat: Engrescat, molt agradat d'una cosa (Sóller). 

15. Engonfar: Engronsar (Sóller, Búger, Campanet) 

16. Encorronadora:Mecanisme dels ordidors de bóta que serveix per a enrotllar l'ordit sobre el plegador; poltre 

(Sóller). 

17. Entretesta:Defecte del teixit, consistent en una clariana transversal que es produeix sobre curtes extensions 

de la roba i que sol esser causada per un funcionament defectuós del mecanisme collador (Sóller). 

18. Esquetjar: Lloc pedregós, ple de pedres desiguals i amb moltes escletxes entre elles (Sóller). Hi ha 

S'Esquetjar de Son Coll i S'Esquetjar de Montcaire, noms de paratges situats prop de Sóller. 

19. Fernera: Aglomeració de neu que es fa per la muntanya en els llocs on el vent regolfa (Fornalutx, Sa 

Calobra). 

20. Filàssega: Cordelló d'estopa que els boters empren per a fer la lligada als cércols de fusta (Sóller). 

21. Gallufa: Collidora d'olives externa, o sia, vinguda d'un altre poble (Sóller). 

22. Gàngula: f., vulgarisme, per glàndula (Sóller). 

23. Galima: Robatori. Especialment, robatori casolà; acte de treure amagadament una cosa de la casa i dur-la a 

vendre (Sóller, Mancor). 
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24. Grielles: Graelles (Vilafr. del P., Maestrat, Sóller). 

25. Llarot: Llot (Sóller) 

26. Nyiga: Insecte que ataca les oliveres (Sóller). Vegeu Nyica.  

27. Nyoc: Manyoc, aplec irregular de coses (St. Feliu de G., Sóller). 

28. Panal: Peça de forma de segment circular que forma part del fons d'una bóta (Sóller). 

29. Paparró: fig. Cop de puny dalt el cap (Sóller). 

30. Pepida: fig. Cadarn de les vies respiratòries; constipat fort de pits o de gargamella (Barc., Sóller, Men.) 

31. Puer:Puaire (Camp de Tarr., Sóller). 

32. Rana:Inflamació de les glàndules salivals (St. Feliu de P., Sóller, Porreres). 

33. Rapa: Conjunt de les flors d'olivera (Ll., Urgell, Conca de Barberà, Camp de Tarr., Cast., Llucena, Sóller, 

Men.). 

34. Rascle:Estampar al rascle: procediment modern per a estampar a mà els teixits, i especialment els 

mocadors; consisteix en impregnar de color les superfícies que hom vol estampar, fent passar la solució 

gomosa de colorant a través d'una glassa de seda molt clara i resistent que s'hi aplica al damunt; aquesta, 

preparada convenientment per a servir de bac i de motlle a l'hora, va muntada ben tibant a un marc de fusta, 

i, segons el dibuix a reproduir, porta tapades amb una matèria impermeable les parts on el colorant no ha de 

travessar, deixant al descobert, com un calat, les corresponents a les superfícies que han d'esser colorides; la 

impregnació es fa uniformement amb un rasclet que fa anar el colorant de banda a banda dins la cubeta 

(Sóller). 

35. Terrista: Mariner que no està matriculat com a tal (val., Sóller). 

36. Villera: Bitllaire, dona que prepara les bitlles de trama, anomenades ací villes (Sóller). 

 

Tots aquests mots formaven part del lèxic solleric en el moment en què es va dur a terme la tasca del Diccionari, a 

principis del segle XX. De tots ells, però, només en podem assegurar l’existència al Diccionari, determinar el grau de 

vigència actual entre els parlants hauria de ser part d’un altre treball de camp. Tot i que podem afirmar que molts 

d’aquests mots, alguns lligats a la pesca, la producció tèxtil o l’agricultura, han desaparegut per mor de la pèrdua dels 

seus referents.  

Finalment, trobem que és interessant incloure en aquest article l’aportació de Catalina Mas Targa (1960), tot i que en 

el cas del lèxic recollit en el seu treball com a característic de la parla de Sóller no en podem validar l’autenticitat, com 

a mínim en aquells casos en què les paraules no apareixen a l’Alcover-Moll. És probable que tots aquests mots 

formessin part del vocabulari habitual dels sollerics, però per ventura la manera com s’han transcrit aquestes formes 

no ha estat la més adequada. Per aquest motiu hem marcat amb un asterisc les paraules que creiem que no són 

correctes, però per fidelitat al text les transcrivim talment:  

Anllevassada*, asplumicar*, bufa dijuna, calabriens*, careno, covo coïdor, culet de pa, gran die, enreunetjar*, fesols 

de la reina, foguero, gatarul·la, gutarru*, marruquetjar*, neu de pedàs, oli de presa, pastor major, pegar esquenada, 

penya tallada a flor, pesilledor*, peu de safa, prensó, punt ballador, rèbul*, safa*, sacana.  

En aquest mateix treball, l’autora inclou una sèrie de paraules que apareixen al Diccionari, però no en el sentit en què 

eren usades a Sóller als anys seixanta. D’aquests mots, en podem fer més cas, sobretot perquè hi trobem alguns 

exemples esmentats anteriorment: 
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Aixurbar, aplega-mans, arruixada de fred, banyetes, barquera, bossot, brollar, cabassó, congria capiró, corter, 

destra, esmenar, gargamellot, gavatxo, gitar, malfrat, mariol·lo, minar, moixó, orella d’ase, pampolar, pleta, 

posador, raia i solrec. 

Amb tot, el treball de camp ha esdevingut un recull de totes les aportacions que s’han fet sobre el lèxic característic de 

Sóller a través del temps. En aquest article només hem pogut verificar-ne l’ús d’una petita selecció, però creiem que 

és interessant aportar tot el conjunt per posar de manifest la riquesa dialectal d’aquesta parla.  

 

6. CONCLUSIONS 

Arribats al punt i final, creiem que aquest article és interessant per dos motius. Primer perquè descriu el català que es 

parla a la Vall de Sóller i les característiques principals que el distingeixen de la resta de parlars de l’illa: el tancament 

vocàlic, els gal·licismes i el lèxic propi. I la descripció que se’n fa parteix de l’anàlisi dels usos lingüístics de cada 

fenomen. Així, hem pogut comprovar com la neutralització actualment es mostra dèbil en els neologismes, en aquells 

casos en què hi ha una influència del castellà, però en canvi es manté fidel quan el parlant és conscient que aquell mot 

és propi de la seva llengua.  

Als gal·licismes, en canvi, els espera un futur més incert, i és que els resultats mostren una evolució cap a caiguda en 

l’ús d’aquests mots. Avui dia s’usen de forma espontània tan sols una minsa representació (arramassar, panaxé, 

pantufles...) dels que foren fa uns anys mots ben arrelats entre la societat sollerica (carrota, cornixó, beta-rave, 

promenada...). La majoria d’ells han esdevingut en l’actualitat un record del passat col·lectiu, d’una època en què 

Sóller tingué França com a principal referent.  

I en el cas del lèxic propi, els resultats de les entrevistes mostren un ús ben viu d’algunes formes dialectals, com 

albaïna o mariol·lo, i a pesar de la diferència generacional, creiem que el seu ús prevaldrà en un futur, sempre i quan 

els parlants siguin conscients de la riquesa dialectal de la seva parla. 

Però aquest no és l’únic motiu pel qual paga la pena interessar-se per aquest article. Conscients de la poca feina que 

s’ha fet sobre la parla de Sóller, hem volgut confeccionar el nostre treball amb les aportacions que feren sobre la 

matèria altres autors, com Catalina Mas i Jaume Corbera; de tal manera que al final hem tret a la llum una nova 

aportació,que a la llarga esperem que es converteixi en un capítol més d’un treball més extens sobre la parla a la Vall 

de Sóller. 
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ANNEX 

 

El qüestionari 

 

Dades de l’entrevistat 

Nom i llinatges: 

Lloc i data de naixement: 

Adreça: 

Ocupació: 

Origen dels pares i padrins: 

Estudis: 

Té família que hagi viscut a França? 

 

Qüestionari 

El tancament vocal àtona o>u en els neologismes:  

Neologismes moderns: 

- Correu electrònic: 

Quan t’envien una carta, una imatge o un vídeo per internet a la teva adreça electrònica dius que t’han enviat un…? 

- Clonar: 

Com varen engendrar l’ovella Dolly? 

- Compactar (comprimir): 

Quin és el procés que es duu a terme per agrupar fitxers o arxius de manera que ocupin menys espai? 

- Consell Insular: 

Maria Antònia Munar ha estat, durant molts d’anys, presidenta del…? 

- Consumidor: 

Una persona que consumeix productes és un...? 

- Decorat: 

Quin nom té el conjunt d’elements pictòrics i arquitectònics que figuren en un escenari d’un teatre i serveixen per 

ambientar el lloc de la història? 

- Dopatge: 

Quin nom té l’acció de recórrer a estimulants antireglamentaris amb la intenció d'augmentar el rendiment en una 

competició? 

- Emmoquetar:  

Quan enlloc d’enrajolar la casa poses un material semblant al d’una estora dius que estàs… ? 

- Expositor: 

Quin nom té aquell moble on s’hi exposa algun producte que es ven? 
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- Fora de combat: 

Quin nom rep la situació que es produeix quan un boxejador que ha caigut per l'efecte d'un cop reglamentari no 

s'aixeca abans que l'àrbitre acabi el compte de 10 segons, la qual comporta la victòria del contrari? 

- Programa: 

Com es diu el conjunt de dades i d’instruccions codificades que són l’expressió completa d’un procediment que pot 

executar un sistema informàtic? 

Quin és l’equivalent de la paraula anglesa program al català pel que fa a la informàtica? 

- Logopeda: 

Quin nom rep aquell metge que s’encarrega de corregir els problemes de la veu o de l’expressió oral o escrita? 

- Patinatge sincronitzat: 

Quin nom té aquell tipus de patinatge en què deu o dotze patinadors/es duen a terme una coreografia fent els 

mateixos moviments tots/es a la vegada? 

- Processador: 

Quin nom té en informàtica la unitat funcional que processa la informació? 

- Prototip: 

Quin nom rep el model preliminar d'un producte informàtic que permet avaluar-ne la concepció, la realització i el 

potencial d'explotació? 

- Rostidoria: 

Quin nom té la botiga on hi pots anar a comprar rostits? 

- Tecnologia: 

Quina és l’aplicació que duen a terme les ciències per a resoldre els problemes? 

Quin és l’equivalent a la paraula tecnology en català? 

- Tridimensional: 

Com es diu 3D en català? 

En imatges: boxejador, trompetista, líquid correctiu, corall, moto aquàtica, moto de neu, octaedre, psicomotricitat, 

quiropràctic, disc compacte, ratolí, temporal, xopet, polvoró.  

 

   

1. Boxejador 2. Trompetista 3. Líquid correctiu 
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4. Corall 5. Moto aquàtica 6. Moto de neu 

  

 
 

7. Octaedre 8. Psicomotricitat 9. Quiropràctic 

  
 

10. Disc compacte 11. Ratolí 12. Ratolí 

   

13. Temporal 14. Xopet 15. Polvoró 

 

 

Neologismes antics: 

- Hotel:  

Quin nom té aquell lloc on la gent s’hi allotja quan va de viatge? 

- Exposició: 

Quan exposes alguna cosa en concret dius que fas una…? 

- Concert: 

Quan vas a sentir una grup de música a una plaça o camp dius que vas a un…? 

- Polígon: 

Quin nom rep aquell espai on s’hi concentren les fàbriques de productes? 

Què hi ha a Can Valero i Son Castelló? 
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- Novetat: 

Una cosa que és nova és una… ? 

- Adoptar: 

Quin nom rep el fet de fer-te fill teu un infant que no ho és de forma natural? 

En imatges: foto (càmera de fer fotos), videocasset, cinta de vídeo, ordinador, ràdio, metro, moto, euro, socorrista,  

judo, Portugal. 

 

   
1. Foto 2. Videocasset 3. Cinta de vídeo 

   
4. Ordinador 5. Ràdio 6. Metro 

   
7. Moto 8. Euro 9. Socorrista 

  
10. Judo 11. Portugal 

 

 

Els gal·licismes: 

- Arramassar: 

Quan hi ha les coses escampades per algun lloc com es diu l’acció que fas per ajuntar-les totes o retirar-les? 

Quan acabes de dinar, i has de llevar els plats i els tassons de la taula dius que has de…? 

- Filet:  

Quin nom té aquella xarxa que es col·loca al cabells per sostenir les pinces de la permanent? 

- Frissar: 
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Com es diu l’acció de fer-se rínxols als cabells? 

- Misampli: 

Quin és aquell pentinat que et deixa els cabells ondulats i dura molt de temps? 

- Recolta: 

Com li dius al fet d’anar a recollir la collita de mongetes, faves, lletugues, etc? 

- Retreta: 

Com se diu la paga que reben els jubilats? 

- Vacances: 

Com anomenes aquell termini de temps en què descanses de la feina i segueixes cobrant el mateix?  

- Panaxé:  

Quin nom té la cervesa quan duu llimonada? 

- Enrumat: 

Quan passes fred i després tens febre i moc dius que estàs…? 

- Memé: 

Què li dius a la mare del teu pare o de la teva mare? 

- Pepé: 

Què li dius al pare de la teva mare o del teu pare? 

- Restaurant: 

Quin nom té el lloc on la gent hi va a dinar o a sopar? 

- Tanta: 

Què li dius a la germana del teu pare o de la teva mare? 

- Elarjar-se: 

Quan  soluciones una preocupació o un problema et sents…? 

- Afixar: 

Com li dius al fet d’aferrar cartells? 

- Com-i-fo: 

Què li diries a un nin quan fa les coses malament? Que ha de fer les coses com…? 

- Malerós:  

Quan una persona té mala sort diem que és una persona…? 

- Promenada: 

Què li dius al fet d’anar a caminar per algun lloc? Anar a fer una…? 

- Politesa: 

Quan una cosa la fas per agradar o ser amable dius que la fas per…? 
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- Retratat: 

Aquella persona que ja ha deixat de fer feina per qüestions d’edat és un…? 

En imatges: carrota, beta-rave, cornixó, cogombre, peixe, banana, paté, vianda, ber/ borra, faixat, cop de fil, soneta, 

picura, garçó, banliè, environs, cabiné, interdit, jornal, sinyatura, vuatura, llunetes, bullota, pantufles, blusa, blusa 

(bata), culotes, tricot, paleton, pardessús, portamonedes, valisa, sac, mala, burèu, burèu de tabac, carta postal, 

envelopa, posta, colis postal, gara, guixé, tiquet. 

 

 

   
1. Carrota 2. Beta-rave 3. Beta-rave envinagrat 

 
 
 
 

 

 

4. Cornixó 5. Cogombre 6. Peixe 

 
  

7. Banana 8. Paté 9. Vianda 

 
 

 

 

10. Ber/ borra 11. Faixat 12. Cop de fil 
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13. Soneta 14. Picura 15. Garçó 

   

16. Banliè 17. Environs 18. Cabiné 

  

 

 

19. Interdit 20. Jornal 21. Sinyatura 

 
  

 

22. Vuatura 23. Ulleres 24. Llunetes 
 

   
 

25. Bullota 26. Pantufles 27. Blusa 

  
 

28. Blusa 29. Culotes 30. Tricot 
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31. Paleton 32. Paleton 33. Pardessús 

   
34. Porta-monedes 35. Valisa 36. Sac 

  
 

37. Sac 38. Mala 39. Burèu 

 
 

 
40. Burèu de tabac 41. Carta-postal 42. Envelopa 

 
  

43. Posta 44. Colis-postal 45. Gara 

  
46. Guixé 47. Tiquet 
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Les formes dialectals locals 

- Fer o tirar  una sota 

Quan vas a la mar, com et refereixes al fet de tirar-te a l’aigua? 

- Albaïna: 

Quan plou molt poc dius que fa…? 

Quina paraula uses per a referir-te a “l’aire fi de la matinada”? 

- Fer malfraig: 

Quina expressió uses per dir que algú ha fet una destrossa?  

Quin nom uses per dir que algú fa el trapella o el gambirot? 

- Caliportal: 

Quin nom té aquell conjunt de coses que embalumen molt? 

- Sapoltrum:  

Quin nom té el budell gruixat del porc que es farceix de pasta de sobrassada? 

- Cametes:  

Quin nom té el farciment que es fa de carn magra i sang del porc, mesclada amb espècies i posada dins la cotna de la 

cama i la cuixa del porc?  

Quan es fan matances podem menjar sobrassada, botifarrons… i què més? 

- Bufoga: 

Quan vas d’excursió i camines durant molt de temps, què et surten als peus? 

- Bufogar:  

Quan tastes un plat de menjar i està molt calent dius que el menjar…? 

En imatges: mariol·lo, cotrell, xítxol, babaiana, babaianot, barratgina, talec de butza, corter, pinya-rata. 

 

   
1. Mariol·lo 2. Cotrell 3. Xítxol 
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4. Babaiana 5. Babaianot 6. Barratgina 

 

 

 

7. Talec de butza 8. Corter 9. Pinya-rata 
 


