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1. INTRODUCCIÓ 
 
Menorca sempre ha estat un punt estratègic dins de la mar Mediterrània, la qual cosa ha 

convertit l’illa en un punt de passada, o d’estada, de moltes cultures. Cada dominació o 

cultura ha aportat alguna cosa i ha modelat l’actual folklore menorquí. Dels àrabs, s’hi 

conserven molts topònims; dels anglesos, els tipus de construccions arquitectòniques, 

les eines i la salsa maionesa, entre d’altres; dels francesos, les eines, la gastronomia i 

l’estil de les façanes dels edificis, etc. Tanmateix, aquest pas de cultures queda reflectit, 

sobretot, a la llengua.  

 

En aquest treball intentarem fer un recull de lèxic menorquí actual, n’analitzarem la 

seva etimologia i el relacionarem amb les dominacions que han passat per Menorca. 

També és bastant probable que es conservin moltes paraules d’origen llatí. De fet, és la 

base de les llengües romàniques, entre les quals trobem el català. Tanmateix, hi ha molts 

mots que podrien haver perdurat a Menorca i no tant a la península: alguns introduïts 

per la romanització i d’altres, a través d’altres llengües romàniques.  

 

Per tant, partirem de la hipòtesi que trobarem lèxic llatí, així com també anglès, francès 

i àrab perquè van ser les cultures que van deixar més petjada a l’illa, i italià per les 

relacions comercials que Itàlia va mantenir amb els menorquins, sobretot a partir del 

segle XIII. A més, per l’empatia dels menorquins amb els anglesos i els italians, 

esperem trobar moltes paraules procedents d’aquestes llengües. De la mateixa manera, 

per ser un dialecte del català, la base del qual és el llatí, és possible que trobem una gran 

quantitat de termes llatins, ja sigui introduïts a través d’altres llengües o conservats des 

de la romanització. 

 

La motivació per aquest treball és personal: sóc menorquina i m’interessa el lèxic. A 

més, no hem trobat cap recull de lèxic menorquí actual que relacioni els termes amb els 

períodes històrics. Per tot això, us convidem a endinsar-vos en aquest recorregut per la 

història de Menorca i  conèixer com aquesta ha influït en el nostre lèxic. 
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2. CORPUS DE BUIDATGE I METODOLOGIA 
 

La història ha marcat el lèxic menorquí. En aquest treball farem un recull de lèxic propi 

de l’illa, i a partir de la seva etimologia, el classificarem en funció de la cultura que el 

va introduir.  

 

En documentar-nos, vam trobar quatre reculls de lèxic menorquí de Pere Melis Pons 

(1988, 1990, 1992 i 1995), estudiós conegut a Menorca per la seva dedicació filològica, 

en els quals recollia els mots, els definia i parlava de la seva possible etimologia. A més, 

també vam trobar un llibre exclusivament d’anglicismes menorquins titulat Els 

anglicismes de Menorca de Vicent Ortells i Javier Campos.  

 

A partir d’aquí, agafarem al voltant de cinquanta paraules (vegeu la llista de lèxic de la 

pàgina 10). El nostre criteri de selecció consistirà a agafar lèxic, per un banda propi de 

Menorca, i per una altra, que encara avui es faci servir, perquè els reculls de Pere Melis 

daten de principis del segle XX i moltes de les paraules es troben en desús. Per tant, en 

seleccionar el lèxic recorrerem a gent menorquina per saber si encara utilitzen els mots i 

alhora consultarem el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana de 

Joan Coromines i el Diccionari català-valencià-balear d’Antoni Maria Alcover i Borja 

Moll per saber si estan marcats dialectalment com a mots menorquins.  

 

Un cop recollit el lèxic, definirem cada paraula i intentarem d’explicar-ne l’etimologia 

d’acord amb les fonts consultades. Un cop fet això, relacionarem cada mot amb el 

període històric a través del qual es va introduir a Menorca i veurem quines hipòtesis 

podem extreure dels resultats obtinguts.  
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3. HISTÒRIA 
 

3.1. HISTÒRIA  
 

 
 

A mitjans del segle V a. C., Menorca va ser ocupada pels cartaginesos amb una 

dominació únicament militar. Els púnics van conservar sempre la llengua i l’escriptura 

fenícia. Tanmateix, del seu alfabet no se n’ha trobat cap senyal a l’illa, per la qual cosa 

es creu que la llengua que utilitzaven els menorquins en aquell moment era una mescla 

de llengües que els permetia entendre’s amb tots els navegants que passaven. 

 

L’any 123-122 a. C. els romans van conquerir Menorca. La romanització va durar sis 

segles i va començar a introduir el llatí vulgar. Els romans no imposaven la llengua 

perquè donaven per fet que es convertiria en la llengua oficial. Segles més tard, amb la 

cristianització de l’illa, va arribar el llatí eclesiàstic. Un dels aspectes positius de la 

romanització va ser la unificació de l’arxipèlag balear. Això, pel que fa a la llengua, va 

tenir molta importància, atès que hi va haver un intercanvi de paraules de la península 

cap a Menorca i de Menorca cap a la península, sobretot a la part de Catalunya. El llatí 

es va convertir en el que coneixem com a “llatí vulgar” i cada vegada anava agafant més 

força. Durant aquesta època es van produir les invasions germàniques que, tot i no 

afectar Menorca directament, van fer les seves aportacions a la llengua amb els 

navegants que arribaven als ports menorquins. 

 

A finals del segle V, Menorca va ser conquerida pels vàndals, que van perseguir 

cruelment l’Església catòlica, i al segle VI pels bizantins, que van restaurar el culte 
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catòlic. Cal esmentar que cap d’ells no va dominar l’illa d’una manera efectiva i, quants 

als aspectes lingüístics, no se n’han trobat evidències.  

 

Els àrabs, després d’haver fustigat l’illa durant els segles VIII i IX, s’hi estableixen 

definitivament al segle X. Aquesta dominació musulmana, en un principi, va permetre 

la convivència d’una nova estructura sociopolítica amb la primitiva població 

romanicocristiana. Els cristians que van conviure amb els dominadors són coneguts amb 

el nom de mossàrabs (de l’àrab musta’rib, que significa arabitzar-se).  

 

Aquest període musulmà va ser molt intens. La seva incidència va ser sensible en la 

música popular, en els sistemes d’irrigació i en la llengua. De fet, sobretot en els darrers 

anys de la dominació àrab, Menorca es va convertir en un centre cultural important i va 

ser refugi d’homes de molt pes en el camp del saber musulmà.  

 

Al segle VIII va començar a la península ibèrica la reconquesta per part dels cristians. 

Aquesta reconquesta acaba al segle XIII amb la creació de la corona de Castella i la 

corona d’Aragó, formada pel regne d’Aragó i el comtat de Barcelona. La corona 

Aragonesa va iniciar una política d’expansió cap a la península i cap a la mar 

Mediterrània.  

 

L’any 1231 el rei Jaume I, que ja havia conquerit Mallorca (1229) i Eivissa i 

Formentera (1235), sotmet Menorca i els musulmans a la corona aragonesa pel tractat 

de Cap de la Pera. Aquest tractat és respectat fins l’any 1282, quan Alfons III arriba a 

Menorca amb la intenció d’acabar amb la dominació musulmana i fer-se amb l’illa. 

Finalment, l’any 1287, Alfons XIII d’Aragó conquereix Menorca i es troba amb una 

població totalment arabitzada. 

 

Al llarg de prop de seixanta anys les relacions de Menorca amb Mallorca i amb 

Catalunya van adquirir certa importància i la llengua catalana es va anar infiltrant a l’illa 

a causa de les relacions comercials i els intents de tasques d’evangelització per part dels 

cristians. Els nous pobladors de Menorca, tots ells procedents de terres catalanes, sens 

dubte van tenir un contacte directe amb els pocs àrabs que van quedar a l’illa com a 

esclaus. La despoblació aràbiga va ser lenta i va durar molts mesos. Cap a finals del 
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segle XIII la llengua catalana es va convertir en la llengua dels menorquins i es va veure 

influenciada per l’italià quan Sardenya va passar a formar part de la corona aragonesa.  

 

L’any 1469 va tenir lloc el matrimoni d’Isabel de Castella i Ferran d’Aragó. Aquest 

matrimoni representava la unió dinàstica dels dos regnes més poderosos de la península. 

Deu anys després, al 1479, van conquerir Granada, últim reducte musulmà que quedava; 

l’any 1496, Canàries i finalment, Navarra. D’aquesta manera, es va concloure amb la 

unificació de corones sota en nom d’Espanya.  

 

Paral·lelament, els menorquins van gaudir de tranquil·litat fins el segle XVII. Amb els 

regnats de Carles I i de Felip II, que van ser per a Espanya una època de resplendor, 

Menorca va patir una mala època, ja que s’incrementava el poder naval dels turcs i 

barbarescs al Mediterrani i els illencs es trobaven davant una amenaça constant 

d’incursions i pirateries. Això va fer que els menorquins s’aïllessin i d’aquesta manera 

la llengua es mantingués. A principis del segle XVIII aquesta preocupació augmenta 

amb les nacions europees que estan en guerra amb Espanya. 

 

Els canvis de domini van caracteritzar el segle XVIII, atès que Menorca va passar per 

tres períodes de domini britànic, enmig dels quals hi va tenir lloc una breu ocupació 

francesa i un anys després la reincorporació a la corona espanyola. 

 

La guerra de successió espanyola (1700-1713) va suposar una veritable guerra civil per 

a Menorca. França va tractar d’ajudar en aquesta guerra i es va fer seva l’illa. 

Tanmateix, aquesta “dominació” va durar molt poc, perquè l’any 1708 una esquadra 

angloholandesa es va fer amb l’illa, i per mitjà del tractat d’Utrecht (1713), Espanya es 

va veure obligada a cedir Menorca i Gibraltar als anglesos, pels quals Menorca era un 

punt estratègic essencial per a la seva expansió.  

 

De forma inesperada arriben a Menorca els francesos l’any 1756 i l’ocupen. Els 

menorquins van rebre amb simpatia els francesos donada la seva condició de catòlics. 

Els francesos van contribuir a la cultura menorquina amb construccions, sobretot 

arquitectòniques, música i pintura.  
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Amb la pau de París de 1763, França va cedir Menorca de nou als anglesos. Aquesta 

segona dominació britànica va imposar la llengua anglesa, tot i que els illencs van 

continuar fent servir la seva llengua. Des d’Espanya es va portar a terme una discreta 

investigació per veure si els menorquins volien tornar a pertànyer a Espanya. Després 

dels resultats, al 1781 una esquadra francoespanyola va arribar a Menorca i va 

proclamar com a governador al comte espanyol Cifuentes.  

 

Tot i així, encara hi va haver una altra dominació britànica (1798-1802). Sembla que 

aquesta dominació va ser la que van rebre els menorquins amb més optimisme, pel fet 

que la gent gran trobava a faltar l’època de prosperitat de la primera dominació anglesa.  

 

Finalment, l’any 1802 els espanyols van conquerir Menorca. A començaments del segle 

XIX comença a estabilitzar-se l’illa i, en conseqüència, la llengua.  

 

El menorquí és un dialecte del català amb lèxic, formes verbals, topònims i d’altres 

aspectes lingüístics procedents de diverses llengües: del llatí, de l’anglès, de l’àrab i del 

castellà, i en menor grau, del francès i de l’italià. El fet que Menorca sigui una illa ha fet 

que es els seus habitants hagin conservat formes característiques d’aquestes llengües i 

que avui dia algunes encara es facin servir. 

3.2. EIX CRONOLÒGIC 
 

123-122 a.C. – finals del V d.C. Romanització 

finals del segle V – principis del VI Vàndals 

S. VI – VII Bizantins 

S. VIII –XIII Àrabs 

1231 – 1706 Corona aragonesa 

1706 – 1708 Francesos 

1708 – 1756 Anglesos 

1756 – 1763 Francesos 

1763 – 1781 Anglesos 

1781 – 1798 Espanyols 

1798 – 1802 Anglesos 

1802 – actualitat Espanyols 
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4. DESCRIPCIÓ DEL LÈXIC 

 

4.1. LLISTA DEL LÈXIC 
 
En aquest requadre podem veure les cinquanta-dos paraules, de les quals analitzarem 
l’etimologia. Les fonts que hem fet servir per extreure-les han estat els quatre reculls de 
lèxic menorquí de Pere Melis (1988, 1990, 1992 i 1995) i el llibre de Vicent Ortells i 
Javier Campos Els anglicismes a Menorca.   

 
abadeu abatzer abulló aderc 

afitó  agatinyar agradosia al·lot 

aladroc allambrinat anelleta avavol 

baixamar bec becastem boínder 

borinar bòtil cafoll caguelis 

crespell deixondir eixermar empegueir 

empeltar encalçar encetar engomador 

engrony  ensoldemà entost espardusser 

esvalot fàitim fitorar floreti 

frissar gorbeu lero llenegar 

mèrvel miledi milord pinxa 

prest rallar serjant tià 

vessa xalar xoc xumeca 

 

 

4.2. DEFINICIÓ I ETIMOLOGIA 
 
En aquest apartat trobarem cada mot amb la seva definició i etimologia. A més, 
afegirem a alguns termes un subapartat sota el nom de “nota”. En aquesta nota 
inclourem aquella informació, ja sigui lingüística o d’ús, que considerem que cal 
aportar. Per exemple, si algunes paraules han canviat de significat o són paraules que 
són pròpies d’un poble de Menorca. En cas que alguna paraula no s’hagi documentat 
enlloc més que a Menorca (algunes s’han documentat a altres indrets amb diferents 
significats) portarà una nota on s’especifiqui aquesta exclusivitat.  
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1. abadeu 

Definició: Noi, nen o infant.  

Etimologia: Pere Melis exposa que podria ser un diminutiu d’abat (del llatí 

abbas pres de l’arameu abba pare). Coromines pensa que abadeu podria venir 

del mot castellà abadejo (bacallà), pronunciat abadeo a molts indrets. Alhora, 

l’abadejo castellà sembla que té a veure amb abbate perquè es tractava d’un 

menjar freqüent als monestirs i parròquies. 

Nota: Terme tan sols documentat a Menorca i actualment utilitzat únicament a 

Ciutadella.  

 

2. abatzer 

Definició: Liana o arbust intricat del gènere Rubus, de la família de les rosàcies. 

Etimologia: Segons Coromines, que recull abatzer dins l’entrada d’esbarzer,    

aquest terme és d’origen incert, i en tot cas, pre-romà hispano-pirinenc i  

segurament no indo-europeu. Al diccionari Alcover-Moll s’exposa que podria 

tractar-se d’una desviació del verb llatí varitiare amb la a inicial sembla que es 

podria explicar com una evolució de l’article aràbic al-.  

Nota: Pere Melis afirma que es tracta d’una paraula pròpia de Ciutadella, tot i 

que al diccionari Alcover-Moll figura també com a terme conegut a Mallorca. 

 

3. abulló 

Definició: Forat rodó que es troba al pati de les cases menorquines per on 

s’evacuen les aigües brutes o de la pluja.  

Etimologia: Coromines documenta aquest terme com albelló i considera que es 

podria tractar d’una etimologia àrab (de l’àrab alballó = claveguera). Alcover-

Moll i Pere Melis hi estan d’acord. 

 

4. aderc 

Definició: Desgavell.  

Etimologia: Segons Coromies i Alcover-Moll, adergar prové del verb llatí 

derigare (dirigir o endreçar). 

Nota: Terme exclusivament menorquí.  
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5. afitó 

Definició: Treball o feina addicional. 

Etimologia: Coromines exposa que podria venir del participi passiu llatí affictus 

(afegit). Alcover-Moll hi estan d’acord. 

Nota: Actualment, a Menorca també es diu afegitó. 

 

6. agatinyar 

Definició: Incitar o fer que algú es baralli físicament amb un altre.  

Etimologia: Coromines no inclou aquest terme i segons Alcover-Moll podria 

venir del terme català gat. 

Nota: Terme amb un sentit únic a Menorca. A Mallorca i Eivissa té el sentit de 

barallar-se de paraula sense arribar a les mans. 

 

 

7. agradosia 

Definició: Gràcia natural de certes persones o animals d’agradar o fer-se 

simpàtics. 

Etimologia: Coromines nega l’existència d’aquest terme per no trobar-lo 

documentat enlloc. Alcover-Moll no el recullen i Pere Melis el relaciona amb el 

terme català agradós o agradosament. 

Nota: Terme propi de Menorca. 

 

 

8. al·lot 

Definició: Noi, nen, xicot. 

Etimologia: Segons Coromines i Alcover-Moll, al·lot prové del terme arlot del 

català antic. Aquest al seu torn sembla imitat del francès arlot o herlot.  

 

9. aladroc 

Definició: Home que actua de pressa i sense reflexió. 

Etimologia: Es tracta d’una aplicació metafòrica del nom del peix aladroc pel 

seu color. Coromines, Alcover-Moll i Pere Melis afirmen que ve de l’àrab al-

azráq (blau).  
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10. allambrinat 

Definició: Gentil, fantasiós. 

Etimologia: Segons Coromines es tracta d’un derivat de llambrí (cuc a 

Mallorca), terme que al seu torn prové del llatí lumbricu (cuc). 

Nota: Terme exclusiu de Menorca. 

 

11. anelleta  

Definició: Arracada. 

Etimologia: Coromines exposa que es tracta d’un diminutiu d’anell, que ve del 

llatí anellus (anell petit).  

 

12. avavol 

Definició: Empatar.  

Etimologia: Coromines no té el terme documentat. Alcover-Moll i Pere Melis 

consideren que avavol prové de l’anglès even all (tots iguals).  

Nota: a Maó es diu fer avavol, mentre que a Migjorn fer ararol. En un principi, 

es feia avavol al joc de les bales (mèrvels en menorquí). Actualment, es fa servir 

a tot tipus de joc. 

 

13. baixamar 

Definició: Vorera del port o del moll. 

Etimologia: No se n’ha documentat l’etimologia. Tan sols es sap que es un 

compost de baixa i mar i que es podria haver format per contraposició a alta 

mar (part allunyada de la vorera). 

 

14. bec 

Definició: Dormida curta. 

Etimologia: Segons Coromines prové del francès bec. 

Nota: Es fa servir amb el verb fer (fer un bec). 

 

15. becastem 

Definició: Clatellada. 
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Etimologia: Coromines no el té documentat, així com tampoc Alcover-Moll. 

Pere Melis pensa que prové de l’anglès backstamp (timbratge). 

 

16. boínder 

Definició: Finestra típica menorquina.  

Etimologia: Coromines no el té documentat, així com tampoc no el tenen 

Alcover-Moll. Pere Melis creu que prové de l’anglès bow window (finestra 

d’arc). 

 

17. borinar 

Definició: Moure o moure’s. 

Etimologia: Coromines i Alcover-Moll coincideixen en què potser deriva de 

l’italià burino (moure’s).  

 

18. bòtil 

Definició: Ampolla. 

Etimologia: Coromines el documenta com a bot i només parla del seu ús. 

Alcover-Moll afirmen que prové de la paraula anglesa bottle.  

Nota: Hi ha dues teories al voltant d’aquest terme. Els filòlegs menorquins 

recolzen la teoria que els anglesos introduïren a Menorca al segle XVIII. 

Tanmateix, els filòlegs mallorquins pensen que no és un anglicisme perquè és un 

terme que també s’utilitza a Mallorca per designar un tipus d’ampolla en concret 

(ampolla ample de coll estret i prim), i a Mallorca mai hi va haver una 

dominació anglesa. 

 

19. cafoll 

Definició: Abundància o gran quantitat. 

Etimologia: Coromines no el documenta, així com tampoc no ho fan Alcover-

Moll. Pere Melis, en canvi, exposa que el seu origen podria ser el mot àrab kafiz, 

que es tracta d’una mesura de vint i quatre barcelles.  

 

20. caguelis 

Definició: Covard. 
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Etimologia: Segons coromines, es tracta d’una derivat del verb català cagar, que 

alhora prové del llatí cagare (cagar). 

 

21. crespell 

Definició: Postra típica menorquina que consisteix en una coqueta rodona, prima 

coberta de sucre i amb puntetes a al voltant. 

Etimologia: Alcover-Moll exposen que la seva etimologia és del llatí crispu 

(arrissat). 

 

22. deixondir 

Definició: Aparèixer allò que es veia venir.  

Etimologia: Pere Melis, Coromines i Alcover-Moll coincideixen que deixondir 

podria venir del llatí ex-somnitere. 

Nota: A Menorca es fa servir també com a llevar la son, però la majoria de la 

població encara el fa servir en el seu sentit originari (aparèixer allò que es veia 

venir).  

 

23. eixermar 

Definició: Netejar la terra d’herbes i arbusts que creixen i dificulten el conreu o 

el trànsit. 

Etimologia: Segons Coromines, trobem el seu origen en el llatí ex-eremare 

(treure un erm). 

Nota: Aquest terme ha estat documentat amb aquest sentit a Mallorca i Menorca. 

 

24. empegueir 

Definició: Avergonyir. 

Etimologia: Segons Alcover-Moll i Coromines prové del llatí pecus (estúpid o 

boig). 

Nota: El significat d’aquesta paraula ha variat amb el temps, ja que ha passat de 

significar ser neci o poc intel·ligent, a tenir vergonya. 

 

25. empeltar 

Definició: Fer una cosa indeterminada. 
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Etimologia: Segons Alcover-Moll podria venir de llatí impeltare i es va poder 

introduir amb la dominació francesa del segle XVIII. 

 

26. encalçar 

Definició: Perseguir.  

Etimologia: Pere Melis i Coromines consideren que prové de la paraula llatina 

incalzare (perseguir, acosar). 

27. encetar 

Definició: Iniciar una conversa. 

Etimologia: Segons Coromines i Alcover-Moll aquest verb ve del llatí inceptare 

(començar).  

 

28. engomador 

Definició: Eina de ferrer que consisteix en una anella de ferro vinclada que 

serveix per fer la part acanalada de les relles.  

Etimologia: Coromines pensa que podria venir del francès enclume (enclusa).  

 

29. engrony 

Definició: Baralla o altercat.  

Etimologia: Segons Coromines, engrony podria venir del verb català grunyir 

que, al seu torn, prové del llatí grunnire.  

Nota: Antigament, el seu sentit era molèstia, empatx o dificultat, però avui en 

dia es fa servir com a baralla.  

 

30. ensoldemà 

Definició: A l’endemà. 

Etimologia: No se n’ha documentat l’etimologia. Coromines creu que es podria 

haver format pel mot valencià el sendemà, que té el mateix significat. 

 

31. entost 

Definició: En lloc de. 
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Etimologia: No se n’ha documentat l’etimologia. Tan sols es sap que es tracta 

d’una variant del compost de en lloc de. No obstant això, Coromines pensa que 

podria tenir a veire amb antostar (oposar-se o posar-se davant). 

 

32. espardusser 

Definició: Persona mal vestida. 

Etimologia: Segons Coromines, es tracta d’una formació paral·lela a perdulari 

però partint del català antic esperdre’s, esperdut (demostrar poc seny) amb sufix 

usser. 

 

33. esvalot 

Definició: Xivarri. 

Etimologia: Incerta, tot i que Coromines creu que és probable que vingui del 

llatí volutare (fer ressò).  

Nota: El sentit d’aquesta paraula ha canviat amb el temps, probablement per 

influència del català. Antigament, el terme era avalot (fer avalot) i significava 

agitar o remenar. 

 

34. fàitim 

Definició: Baralla. 

Etimologia: Alcover-Moll i Coromines coincideixen en què es tracta d’una 

anglicisme pres de fighting (lluita).  

Nota: A Menorca en general té el sentit de baralla, mentre que a Ciutadella 

s’utilitza amb el sentit de colpejar fort. 

 

35. fitorar 

Definició: Manyuclejar. 

Etimologia: Coromines creu que prové del llatí fictoria, derivat de figere, i que 

es va introduir a la llengua a través de l’italià fiocinare.  

 

36. floreti 

Definició: Sucre en pols. 

Etimologia: Pere Melis i Coromines pensen que és un terme pres de l’italià 

fioretto que, al seu torn, deu provenir del llatí tardà floretum (jardí de flors). 
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37. frissar 

Definició: Impacientar-se. 

Etimologia: Segons Pere Melis el verb frissar prové de l’italià frictiare, que vol 

dir estremir-se de fred; aquest, al seu torn, és un derivat del verb frigere (tenir 

fred).  

Nota: amb el pas del temps, ha passat de significar estremir-se de fred a 

impacientar-se. 

38. gorbeu 

Definició: De gorbeu és anar a la torta.  

Etimologia: Coromines pensa que podria provenir de l’àrab kotorbeus (quator 

pedes = quatre peus). 

Nota: L’expressió de gorbeu s’utilitza sobre tot a Ciutadella. 

 

39. lero 

Definició: Fer coses de poc seny. 

Etimologia: Segons Alcover-Moll i Pere Melis es tracta d’un castellanisme. 

 

40. llenegar 

Definició: Relliscar. 

Etimologia: Alcover-Moll i Coromines afirmen que prové del llatí lenicare 

(relliscar).  

 

41. mèrvels 

Definició: Bala. 

Etimologia: Segons Alcover-Moll i Coromines es tracta d’un anglicisme pres del 

marble (marbre).  

Nota: A part del joc de mèrvels, hi ha l’expressió, anar mèrvel, que significa 

estar embriac.  

 

42. miledi 

Definició: Dona poc agradable tant físicament com de caràcter.  
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Etimologia: Segons Alcover-Moll es tracta d’una anglicisme pres del terme 

anglès milady.  

Nota: Durant la primera dominació anglesa del segle XVIII el seu significat era 

“dona elegant i de bona presència”. Amb la segona dominació, el seu sentit va 

canviar a “dona rara, esblanqueïda, lletja i anglesa”; i a partir de la tercera 

dominació anglesa, degut a l’anglofòbia dels menorquins, s’utilitza com a “dona 

poc agradable”. 

 

43. milord 

Definició: Home molt ric. 

Etimologia: Segons Alcover-Moll es tracta d’una anglicisme pres del terme 

anglès milord. 

Nota: A Es Castell i a Maó també es fa servir amb el significat de vaixell de 

luxe.  

 

44. pinxa 

Definició: Sardina enllaunada. 

Etimologia: Segons Coromines i Alcover-Moll es tracta d’una anglicisme pres 

del terme pilchard. 

 

45. prest 

Definició: Aviat. 

Etimologia: Alcover-Moll i Coromines pensen que pot provenir del francès prest 

o de l’italià praesto, ambdós termes d’origen llatí (praesto = a punt, a mà).  

46. rallar 

Definició: Parlar. 

Etimologia: Coromines exposa que pot venir del llatí ragulare, possible derivat 

de ragere (cridar) o resultat d’una simple metatèsi de garrulare (garlar).  

Nota: Antigament rallar també tenia el sentit de criticar. 

 

47. serjant  

Definició: Eina de fuster que serveix per tenir estretes una contra l’altra dues 

peces de fusta encolades perquè quedin ben adherides. 
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Etimologia: Segons Coromines i Alcover-Moll prové del francès sergeant 

(sergent).  

Nota: Antigament es feia servir com a sinònim de servent. 

 

48. tià 

Definició: Cassola. 

Etimologia: Segons Alcover-Moll és possible que vingui del napolità tiane o del 

genovès tian.  

Nota: Es creu que és un mot introduït a Menorca i Sóller (Mallorca) pels 

venedors italians de vaixella i atuells de cuina, freqüents en el segle XIX. 

 

49. vessa  

Definició: Peresa.  

Etimologia: Alcover-Moll exposen que es podria tractar d’una paraula procedent 

del llatí vitia, plural de vitium (vici).   

 

50. xalar 

Definició: Divertir-se. 

Etimologia: Segons Coromines la seva etimologia seria llatina del verb exhalare 

(respirar, esplaiar-se). Tanmateix, hi ha gran confusió entre si es tracta d’una 

paraula llatina introduïda a partir del català o introduïda per l’italià scialare. 

Pere Melis es decanta per l’italià, perquè xalar té el mateix significat que l’italià 

scialare. 

Nota: A Menorca, Mallorca i l’Empordà s’usa com a intransitiu. 

 

51. xoc 

Definició: Guix per dibuixar o escriure. 

Etimologia: Coromines i Alcover-Moll coincideixen en què es tracta d’un 

anglicisme pres de chalk (guix). 

52. xumeca 

Definició: Persona de poc seny. 

Etimologia: Alcover-Moll no documenten el terme, de la mateixa manera que no 

ho fa Coromines. Pere Melis afirma que prové de l’anglès shoe-maker (sabater). 
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Nota: Aquesta paraula té una notable varietat de significats segons els diferents 

àmbits geogràfics menorquins. En primer lloc, i com a significat originari (avui 

perdut), s’emprava la paraula per anomenar els sabaters (igual que en anglès). 

Ara per ara, el significat més corrent és “persona de poc seny” i “estar xumeca” 

és fer una becaina. 
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5. CLASSIFICACIÓ DEL LÈXIC EN LES DIFERENTS 
CULTURES 

 

En l’apartat següent intentarem classificar el lèxic segons la seva etimologia per veure, 

de forma aproximada, quina cultura la va poder introduir a Menorca. Abans de res, però, 

cal esmentar que hi ha tres paraules (baixamar, ensoldemà i entost) que no tractarem de 

la mateixa manera que la resta perquè són compostos. Tampoc no inclourem en la 

classificació els mots abatzer i esvalot perquè són d’origen incert, ni el mot prest perquè 

té dos possibles orígens i no hem trobat documentat a través de quina de les dues 

llengües es va introduir en el menorquí. 

 

Havent considerat l’etimologia de cada terme, els podem classificar amb les taules 

següents:  

 

 

 
 
 
 
 
 

Llatí 
(Romanització) 

aderc 
afitó 
agatinyar 
allambrinat 
anelleta 
crespell 
deixondir 
eixermar 
empegueir 
encetar 
engrony 
frissar 
llenegar 
rallar 
traginar 
vessa  

 

 
Àrab 

(S. VIII-XIII) 

abulló 
aladroc 
cafoll  
gorbeu 

 

Català 
(S. XIII) 

agradosia 
espardusser 
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Castellà 
(S. XVIII) 

abadeu 
lero 

 
 
 
 
 

Anglès 
(S. XVIII) 

avavol 
becastem 
boínder 
bòtil 
fàitim 
mèrvel 
miledi 
milord 
pinxa 
xoc 
xumeca 

 
 
 

Italià 
(S. XIII-XIX) 

borinar 
encalçar 
fitorar 
floreti 
tià 
xalar 

 
 

Francès 
(S. XVIII) 

al·lot 
bec 
engomador 
serjant 

 

 

Cal que esmentem que hem classificat les paraules tenint en compte el seu origen i el 

segle o segles en els quals és possible que s’introduïssin, però no la dominació o cultura 

exacta. Per exemple, no sabem si el mot boínder es devia introduir amb la primera 

dominació britànica (1708 – 1756), amb la segona (1763 – 1781) o amb la tercera (1798 

– 1802), per la qual cosa hem considerat tot el segle perquè va ser durant aquest quan 

els britànics van establir-se a l’illa.  

 

Si ens fixem en la taula, podem comprovar que la majoria de les paraules són d’origen 

llatí. De fet, el llatí és la base de les llengües romàniques, com ara del català. Tot i així, 

la major part dels mots d’origen llatí que trobem a Menorca és molt possible que 

s’hagin conservat des de la romanització, cosa que podria ser un indici per pensar que el 

fet que Menorca és una illa fa que moltes paraules es conservin més i que la llengua no 

evolucioni de forma tan ràpida. De fet, aquest “aïllament” podria quedar reflectit amb el 
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terme espardusser, procedent, segons Coromines, del català antic i que es segueix 

utilitzant a Menorca. Un altre factor que potser hauria ajudat a què es conservin tants 

termes llatins podria ser la forta tradició religiosa que hi ha a l’illa.  

 

Si continuem amb la taula, veurem que també es conserva una gran quantitat de termes 

d’origen anglès. Com apuntàvem a la nostra hipòtesi inicial, això es podria deure a 

l’empatia que sentien els menorquins cap als anglesos. De fet, històricament s’ha vist 

que la primera i la segona dominació britànica no va ser ben rebudes pels menorquins, 

ja que els veien com a enemics pel fet de ser protestants. No obstant això, després de les 

dominacions franceses i de l’espanyola, els illencs s’adonen de tot el que els anglesos 

havien aportat i troben a faltar l’època de prosperitat de la primera dominació britànica. 

A partir d’aquí, els menorquins accepten els anglesos i encara avui en dia fan actes en 

commemoració. Es va publicar una notícia al Diari Menorca del dia 29 de maig de 2011 

d’un dels actes commemoratius que es celebren a Menorca anualment.  

 

Com hem vist, la cultura anglesa va deixar-nos una gran quantitat de paraules; la 

majoria d’elles relacionades amb l’oci com avavol (empatar), mèrvel (bala) o xoc (guix). 

Aquest últim el classifiquem com oci pel fet que el feien servir per escriure els punts 

que anaven fent ambdós equips. També podem trobar molts adjectius com miledi o 

milord i paraules relacionades amb l’arquitectura com és el cas de boínder. 

 

L’italià podem veure que també té gran presència en el lèxic menorquí, tot i que els 

italians mai no van conquerir l’illa. En efecte, aquest lèxic s’ha introduït amb les 

relacions comercials que Itàlia va mantenir amb Menorca, sobretot a partir del segle 

XIII. Cal esmentar que els italians paraven a Menorca per comerciar i d’aquesta manera 

arribaven a tenir relacions amb els menorquins que anaven més enllà del comerç. 

D’aquesta manera, després de documentar-nos, tot i que la nostra mostra no ho il·lustri, 

hem vist que la majoria del termes de procedència italiana són productes alimentaris, 

eines i utensilis com tià o floreti.  

 

Hem trobat poc lèxic d’origen francès i el poc que hem trobat té a veure amb eines 

(engomador o serjant). Aquest fet es podria explicar pel rebuig que els menorquins 

sentien cap als francesos. Si tenim en compte la història, veurem que l’època de les 

dominacions franceses no va suposar pels menorquins una època de prosperitat com ho 
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van ser les dominacions britàniques. A més, França i Anglaterra lluitaven per Menorca, 

per la qual cosa els menorquins es van acabar posicionant a favor dels anglesos. Així 

doncs, és molt possible que aquest rebuig hagi fet que no es conservin gaires mots 

d’etimologia francesa. 

 

La dominació aràbiga va aportar molt lèxic al menorquí, sobretot quant a toponímia. 

Està documentat que més del 25 % dels topònims menorquins són àrabs. De fet, el 

prefix bini-, que volia dir “fill de”, és present en topònims com ara Binibèquer, 

Binisafúller, Biniancolla, Biniparratx, Binidalí, etc. També van introduir mots 

relacionats amb les mesures, com cafoll o gorbeus, i amb l’habitatge com és el cas de 

cafoll. És possible que encara avui dia conservem tantes paraules i topònims pel fet que 

van estar a Menorca prop de cinc segles. 

 

Després d’aquesta anàlisi arribem a la conclusió que efectivament la història i els llaços 

afectius dels menorquins amb les dominacions i cultures que van passar per Menorca 

han quedat reflectits en la llengua i, en sobretot, en el lèxic. 
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6. CONCLUSIÓ 
 

En aquest treball preteníem veure com la història de Menorca havia influït en el lèxic 

menorquí. Partíem de la hipòtesi que hi trobaríem lèxic sobretot d’origen llatí, anglès i 

italià; en el primer cas degut a l’”aïllament” de Menorca i en els altres dos casos per 

l’empatia que tenien amb els illencs. 

 

Per poder confirmar la nostra hipòtesi, vam tractat de crear un glossari de termes 

menorquins per veure’n la seva etimologia i classificar-los segons el període i la 

dominació que els va introduir.  

 

Un cop fet això, vam analitzar els resultats i vam veure que efectivament conservem 

molts termes llatins, anglesos i italians, però també molts d’àrabs. Quant als termes 

d’origen francès hem vist que són pocs els que encara es conserven i tenen a veure més 

aviat amb eines. Una possible hipòtesi que traiem dels resultats obtinguts és que els 

menorquins conserven lèxic anglès i italià per l’afinitat que van trobar en aquestes dues 

comunitats. També podria ser que es conservin tants topònims i termes àrabs pel temps 

que va durar la seva dominació, i termes d’origen llatí pel fet que Menorca és una illa.  

 

Tot aquest treball ha estat un intent d’apropar el lèxic menorquí a la història de l’illa. 

Això ens ha permès treure hipòtesis, però no són més que això: hipòtesis. Caldria més 

recerca i també més temps per poder arribar a extreure alguna conclusió. Esperem que 

aquest treball serveixi d’inici.  
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