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ABSTRACT 

 
The connection between language and identity is a subject of interest in current language 

research. Many academic papers analyse how words mould us and to what extent they 

affect our attitudes and behaviours. This study presents two analyses using the monologue 

Acorar by Toni Gomila as a reference to see what lexicon is used and whether this has 

any relationship with our identity or whether we use it purely because of tradition and 

cultural legacy. The first is an internal analysis of the monologue which addresses some 

words and expressions that contain metaphors of a religious nature, also those interpreting 

manners and customs, and insulting or general ones, according to the classifications 

proposed in the study. Secondly, there is an external, more sociolinguistic analysis using 

a survey to see what use and validity 27 specific words and expressions that appear in the 

monologue have today. With the extracted data we see that in general there are not many 

differences in use between generations, but there are greater differences between speakers 

of different dialects. Language is alive and we cannot predict which words will disappear 

and which ones will endure. Furthermore, the linguistic corpus used for this study 

confirms the hypothesis that the lexicon we use defines and moulds us. 

Key words: Catalan, identity, dialects, lexicon, Acorar. 



RESUM 

 
El lligam entre la llengua i la identitat és un tema d’interès actual en la recerca relacionada 

amb els idiomes. Molts treballs acadèmics parlen sobre com ens modelen les paraules i 

fins a quin punt intervenen en la nostra forma de ser. En aquest treball es fan dues anàlisis 

amb l’obra Acorar, de Toni Gomila, com a referència, per veure quin lèxic s’hi utilitza i 

si aquest té alguna relació amb la nostra identitat o si l’utilitzem només per tradició i 

herència cultural. Per fer-ho s’analitza l’obra internament i es fa un comentari sobre 

alguns mots i expressions que contenen metàfores de caire religiós, costumista, insultant 

o general, segons la classificació que es proposa al treball. També es fa una anàlisi 

externa, de caire més sociolingüístic, a través d’una enquesta, per veure de quin ús i 

vigència gaudeixen 27 mots i expressions concretes que apareixen a l’obra. Amb les 

dades que se n’extreuen veiem que, en general, no hi ha gaires diferències d’ús entre 

generacions, però algunes més entre parlants de diferents dialectes. La llengua és viva i 

no podem preveure quins mots desapareixeran i quins perduraran en el temps. A més, el 

corpus lingüístic que s’ha utilitzat per elaborar el treball confirma la hipòtesi que el lèxic 

que usem ens defineix i ens modela. 

Paraules clau: català, identitat, dialectes, lèxic, Acorar. 



RESUMEN 

 
El vínculo entre la lengua y la identidad es un tema de interés actual en la investigación 

relacionada con los idiomas. Muchos trabajos académicos hablan sobre cómo nos 

moldean las palabras y hasta qué punto intervienen en nuestra forma de ser. En este 

trabajo se llevan a cabo dos análisis con la obra Acorar, de Toni Gomila, como 

referencia, para ver qué léxico utiliza y si este tiene alguna relación con nuestra identidad 

o si lo utilizamos únicamente por tradición y herencia cultural. Para ello se analiza la 

obra internamente y se comentan algunas expresiones que contienen metáforas de tipo 

religioso, costumbrista, insultante o general, según la clasificación que se propone en el 

trabajo. También se hace un análisis externo, más sociolingüístico, a través de una 

encuesta, para ver de qué uso y vigencia gozan 27 palabras y expresiones concretas que 

aparecen en la obra. Con los datos que se han extraído vemos que, en general, no hay 

demasiadas diferencias de uso entre generaciones, pero algunas más entre hablantes de 

diferentes dialectos. La lengua está viva y no podemos prever qué palabras desaparecerán 

y cuáles perdurarán en el tiempo. Además, el corpus lingüístico que se ha utilizado para 

elaborar el trabajo confirma la hipótesis de que el léxico que utilizamos nos define y nos 

moldea. 

Palabras clave: catalán, identidad, dialectos, léxico, Acorar. 
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INTRODUCCIÓ 

Aquest treball acadèmic parteix d’un punt de vista teòric que demostra que el llenguatge 

que utilitzem en cap moment no és innocent. Aquesta hipòtesi queda exemplificada amb 

l’anàlisi del vocabulari que s’utilitza a l’obra de teatre Acorar (2012), un monòleg escrit 

i representat per l’actor i escriptor mallorquí Toni Gomila Nadal. Aquest autor es 

caracteritza per tenir un estil propi, no sempre normatiu, que utilitza el dialecte balear 

amb les característiques pròpies de l’illa de Mallorca. Es nota que l’autor és un gran amant 

de la llengua i de la cultura catalanes, ja que a les seves obres sempre hi abunden la riquesa 

lèxica i les reflexions sobre la llengua com a identitat dels pobles i de les persones que la 

parlen. En aquesta obra, Gomila fa un retrat de la societat mallorquina, però el punt de 

vista que utilitza i la manera d’entendre les escenes més quotidianes de la vida d’una 

família s’acaben convertint en el reflex de qualsevol tradició, provingui d’on provingui i 

sigui de la cultura que sigui. 

 

1.1. Justificació 

 
La idea principal d’aquest treball ve inspirada per la gran quantitat de lèxic que hi ha a 

Acorar. Quan es va estrenar l’obra ja em vaig fixar en el vocabulari que hi apareixia, així 

que quan ha arribat l’hora d’escollir tema pel treball de fi de grau l’he rellegit pensant 

que seria una bona opció per analitzar. Després d’aquesta lectura tinc clar que, tot i ser 

una obra curta, de només 57 pàgines, té un tipus de vocabulari amb el qual pot ser molt 

interessant treballar. Un dels fets que m’ha cridat més l’atenció del guió ha estat la gran 

quantitat de vocabulari religiós —sobretot de la religió catòlica— que comprèn la 

llengua catalana, així que també vull analitzar-ne els usos. Això em motiva a voler 

treballar amb aquesta obra sobretot per fer recerca i investigar si aquest vocabulari se 

segueix utilitzant avui en dia per part dels parlants de català de Mallorca i/o Barcelona. 

A part d’això, sempre m’han interessat molt la dialectologia i les diferències i 

semblances entre llengües, en aquest cas el català, motiu pel qual vull incorporar dades 

tant de parlants de la varietat balear com de la varietat central al meu treball. A més a 

més, durant l’obra, l’autor també parla sobre la llengua i la importància que té el 

vocabulari que utilitzem les persones en el nostre dia a dia, ja que, segons Gomila, les 

llengües formen part de la cultura i de la personalitat de cadascú. És a partir d’aquestes 

reflexions que es desenvolupa el marc teòric d’aquest treball. 
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1.2. Objectius 

 
L’objectiu principal d’aquest projecte de recerca és demostrar que les nostres seleccions 

lèxiques comporten una ideologia concreta i defineixen, d’alguna manera, la nostra 

manera de ser. Alhora, el treball també pretén investigar fins a quin punt les paraules ens 

modelen i veure si sempre és així o si hi ha alguna excepció o algun tipus de paraules que 

fem servir únicament i exclusiva per herència lingüística i cultural. Per veure quina és 

l’extensió d’aquest fenomen, faré dues anàlisis sobre l’obra, una de caràcter més intern 

en què s’analitzaran les metàfores que hi apareixen i una altra de més externa en què es 

farà una enquesta sobre 27 paraules i expressions concretes d’Acorar, de tipus religiós, 

costumista, insultant i general, per poder treure’n algunes conclusions. Amb aquesta 

enquesta, a banda d’estudiar les connotacions amb què s’utilitza el vocabulari religiós, 

també es farà una anàlisi comparativa de l’ús del lèxic que apareix a l’obra per veure si 

les diferències dialectals i generacionals d’ús i de comprensió són destacables. 

 

1.3. Metodologia i estructura del treball 

 
Aquest treball parteix d’un punt de vista teòric que demostra que el tipus de lèxic que 

utilitzem té molt a veure amb la cultura que ens envolta. Aquesta primera part es basa 

fonamentalment en la recerca d’informació escrita per altres autors per poder fer un marc 

teòric prou ampli que després es pugui exemplificar amb el cas pràctic d’Acorar. Perdur 

a terme la part més pràctica hi ha una primera anàlisi interna de l’obra en què es parla de 

les nombroses metàfores que s’hi utilitzen, dividides en els diferents tipus de lèxic que 

hi ha: religiós, costumista, paraules grolleres i general. Es parlarà de les referències 

culturals en què es basen les metàfores i se n’explicarà el sentit i la finalitat. 

Seguidament i amb l’objectiu de fer una anàlisi externa de l’obra, s’ha fet un buidatge del 

lèxic d’Acorar que s’ha considerat d’interès (27 mots i expressions) i s’ha agrupat en una 

taula amb diferents paràmetres, que són mot, definició DIEC2, definició DCVB, context i 

tipus de lèxic (Annex 1). A partir d’aquesta taula es farà una enquesta a 18 persones, 

diferenciant-les per edat (15 a 30 anys, 31 a 50 anys i més de 50 anys) i per procedència 

(Mallorca o Barcelona i rodalies). Un cop rebudes les respostes es farà una anàlisi de les 

dades i se n’extrauran unes conclusions concretes per incorporar al cos del treball. Per 

acabar, s’extraurà una conclusió general a partir de l’anàlisi de les respostes dels 

voluntaris que hagin contestat l’enquesta, tenint en compte els resultats tant de la recerca 

més teòrica com de les dades extretes de l’anàlisi. 
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IDEOLOGIA I PENSAMENT 
 

L’obra Acorar (2012) tracta sobre el dia de matances de qualsevol família típica 

mallorquina. Gomila explica i narra aquest dia referint-se a l’acció de les matances com 

a una acció religiosa, com a una cerimònia necessària per sobreviure al dia a dia i per 

seguir endavant amb una cultura i una tradició ja fixades. Com que aquesta tradició ve 

d’enrere, el vocabulari que utilitza l’autor és característic de l’època. L’obra és, per tant, 

un exercici de recuperació de paraules, com un espectacle salvamots en forma de 

tragèdia. Així mateix, Toni Gomila, autor del monòleg, parla clarament del valor de les 

paraules a les pàgines 33 i 34: 

 

“Ses paraules diuen qui som, com vivim, què valoram i què menyspream. Expliquen es 

nostro món i sa nostra esquizofrènia; mos expliquen, a noltros. I si canviam de 

paraules canviam de món. I el món, per bé o per mal, sempre canvia, i es forts 

guanyen. I si amb una debilitat covarda descuidam es mots… quan moren es mots 

moren es conceptes. I llavors sa vida seguirà, silvestre i anònima, o morirà, com 

moren es pobles si moren ses paraules. És sa paraula s’ànima d’un poble… [...] I si no 

hi ha paraules no hi ha nació, ni pàtria, ni imperi possibles”. 

 

Aquest fragment de l’obra demostra clarament que la selecció lèxica que fa cadascú és 

important perquè les paraules ens representen i ens defineixen. Segons explica Gomila al 

documental Acorats. Crònica d’un fenomen, (Martí, 2016), si deixem d’utilitzar unes 

paraules concretes no perdem només una tradició lingüística i una herència cultural, sinó 

també unes idees, uns conceptes i una realitat que desapareixen juntament amb el mot i, 

això, explica, li provoca una pena molt gran: 

 

“La idea era fer un retrat, no tant... Jo no tenia tant la pretenció de fer un retrat de la 

societat, però sí retratar aquella família concreta, aquella situació concreta d’aquella 

gent que se trobaven que havien perdut els referents i que havien d’entrar dedins una 

dimensió desconeguda i que tots aquells valors i aquells costums i aquella manera de 

fer les coses ja no els eren útils [...] Més que criticar o retratar, jo el que volia era 

expressar un dolor, un dolor que a mi me produeix contemplar aquesta situació”. 

 

Aquí hi entren en joc la lingüística emocional i el processament emocional, conceptes 

que es varen tractar en un estudi cognitiu dirigit pel Centre Basc en Cognició, Cervell i 

Llenguatge en què va participar Albert Costa quan era coordinador del Centre de 

Cognició i Cervell de la Universitat Pompeu Fabra. Les conclusions de l’estudi van ser 

que, quan parlem en una llengua que no és la materna, pensem amb més fredor, amb més 
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cruesa. Això es deu a la càrrega emocional del context en què aprenem les llengües. Arran 

d’aquest estudi, Costa (2015) va afirmar: 

 

“Esta investigación pone de manifiesto que, tal y como decía Nelson Mandela, si te 

diriges a una persona en un idioma que entiende, esas palabras irán a su cabeza, pero 

si lo haces en su lengua nativa, las palabras llegarán a su corazón”. 

 

Això corrobora les paraules de Gomila i demostra que, en efecte, les paraules que 

utilitzem, a part de transmetre el significat i la informació que vol expressar l’emissor, 

també il·lustren la nostra manera de veure i d’entendre el món. Marta Alonso i Irini 

Mavrou (2018) tracten exactament el mateix tema, però se centren en la importància 

d’aquesta riquesa emocional a l’hora d’aplicar-ho a l’ensenyament de llengües. Una de 

les conclusions principals que extreuen de l’estudi és que, perquè l’aprenentatge sigui 

eficaç i fructífer, s’ha d’incidir en les semblances de l’expressió de les emocions que hi 

ha entre la llengua materna i la llengua que s’està aprenent. Gomila parla directament 

sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües al documental: 

 

“A mi una altra cosa que m’obsessiona, també, és com s’ensenyen les coses. A un 

fill teu com li ensenyes a dir vostè? A qui ha de dir vostè? Quan avui en dia ningú 

diu vostè, a ningú tractes de vostè. O bon dia tenga, a qui dius bon dia tenga? I qui 

se deixa dir bon dia tenga? [...] Com ensenyes a tractar de vós? I aquestes cosesque 

no s’ensenyen i que hi són”. 

 

També es parla molt sobre les relacions que hi ha entre el llenguatge i la societat, ja que 

si el llenguatge i la manera de comunicar-nos estan tan relacionats amb les emocions és 

perquè es produeixen socialment. Podríem relacionar aquesta informació sobre el 

llenguatge que utilitzem i com l’entén la societat amb el que diu Màrius Serra al mateix 

documental: 

 

“Jo el posaria d’exemple a tot arreu de glocalitat, no? De glocalitat, que és aquesta 

mena de paraula inventada que hem de dir que el més global de tot és allò que és 

més local. És a dir, allò que és més intens, que és més proper i que, aparentment, 

només poden comprendre un nombre molt petit de gent. Doncs allò, si està ben fet, 

amb excel·lència artística, amb talent i amb connexió, que és el cas, esdevé el més 

global, el més universal, el més comprensible”. 

 

Les autores Montserrat Ribas i Júlia Todolí també parlen en múltiples ocasions sobre la 

importància de l’ús de les paraules i, en concret, de les metàfores. En el seu article La 
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metáfora de la mujer objeto y su reiteración en la publicidad (2008) van citar Lakoff 

(pp. 156 i 157) per parlar sobre la metàfora no com a figura retòrica, sinó com a 

estructura conceptual i cognitiva que permet entendre una realitat en termes d’una altra 

realitat semblant que té característiques comunes amb la primera. A més a més, les 

autores afegeixen que aquestes expressions metafòriques actuen com a esquemes de 

percepció de tot el que ens envolta i que poden arribar a regular la percepció dels 

conceptes i a controlar les representacions col·lectives que en fa la societat. De fet, 

Lakoff afirma que moltes vegades les metàfores “emergeixen de l’experiència social i 

cultural que compartim”. Al documental que hem mencionat abans també es parla sobre 

el tema de les metàfores, i Rafel Lladó, escenògraf de l’obra, diu que “evidentment tot 

era un món ple de símbols i de metàfores perquè després cadascú els anàs interpretant”. 

 

Això no obstant, les experiències que vivim i que compartim van canviant i evolucionant 

amb el pas del temps per adaptar-se a les noves necessitats. Algunes de les necessitats 

més grans avui dia són aquelles relacionades amb les noves tecnologies, i com diu Simone 

Belli (p. 139) a la seva tesi doctoral: 

 

“El ámbito de las nuevas tecnologías es un campo donde están irrumpiendo nuevas 

emociones que requieren ser analizadas y comprendidas. Se trata de emociones 

inseparablemente unidas al uso de dispositivos tecnológicos, cada vez más presentes 

en todas las esferas de nuestra vida”. 

 

ANÀLISI INTERNA DEL LLIBRE 
 

En aquest apartat em centraré a realitzar una anàlisi de les metàfores que apareixen al 

llibre. Com ja he mencionat anteriorment, a l’obra Acorar hi ha molts elements de caire 

religiós, concretament de substrat catòlic; d’altres de caire més costumista; les paraules 

més grolleres i malsonants, fins i tot insults i, finalment, les de caràcter més general: 

l’ordre que se seguirà per analitzar els mots i les locucions serà aquest. Dins cada apartat 

les esmentarem per ordre d’aparició. Si hi ha una metàfora que apareix més d’un cop, 

s’analitzaran els diferents exemples en el mateix paràgraf, quan surti per primera vegada. 

Les metàfores que formen part dels 27 mots o expressions amb els quals hem fet 

l’enquesta s’analitzen directament a l’apartat 4. Anàlisi externa. A continuació hi ha una 

anàlisi extensa dels elements de tipus metafòric. Un cop feta l’anàlisi de les metàfores 

també s’analitzen algunes intertextualitats que s’han detectat al llarg de la lectura que fan 

referència a altres aspectes culturals o de coneixement universal. 
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3.1. Metàfores religioses 

 
Comencem amb les metàfores de caire religiós amb el primer cas detectat, que és la 

comparació d’un senalló (senalla petita) amb la caixa de Pandora: [...] aguanta es senalló, 

autèntica caixa de Pandora des ritual que s’acosta (p. 12). Es tracta d’un recipient que, 

segons la mitologia grega, conté tots els mals del món. Aquesta comparació es fa perquè 

el matador porta tots els estris necessaris per matar el porc dins aquest senalló i, per tant, 

se li atribueix a aquest estri la culpa de tot el que passarà durant el dia de les matances. 

A més a més, a la pàgina 13 el matador també és anomenat sacerdot des sacrifici, 

donant la mateixa importància a la figura de matador que a la dels líders religiosos. Val 

a dir que el fet d’anomenar sacrifici a l’acció de les matances també té un bagatge 

religiós, ja que implica que el fet de matar el porc és una Ofrena d’una víctima o d’un do 

a un déu o a Déu, per honorar-lo [...], (DIEC2, 2013). 

 

Si mirem a la pàgina 19, a la frase I llargues taules vessen de matèria, d’aliment [...], el 

substantiu aliment ens pot redirigir al cos de Crist, que serveix d’aliment per alscreients, 

mentre que a l’obra fa referència al seguit d’aliments que s’obtenen del porc durant la 

jornada de les matances i que es converteixen en aliment per a les famílies. També a la 

pàgina 19, hi ha una oració que diu Es matador dona sa cerimònia per acabada. El 

substantiu cerimònia ens remet, també pel context, a una missa o a un altre ritual religiós. 

A més a més, seguidament diu [...] amb s’esment des apòstols [es matador] se renta ses 

mans, com si el matador fos l’apòstol, el deixeble encarregat de dirigir aquesta cerimònia, 

aquesta missa en què té lloc un sacrifici en honor a Déu. De fet, a la mateixa pàgina també 

s’eleva la figura de matador a la mateixa alçada que la figura de capellà amb la frase I, 

talment treure’s una sotana, se lleva sa granota i ses katiuskas [...], comparant els 

hàbits que els són necessaris a cadascun per exercir la seva feina. 

 

Comparat amb aquest dia, Nadal és buit [...]. Amb aquesta oració, a la pàgina 20, es 

parla d’una de les festivitats més celebrades per la comunitat cristiana, el Nadal, que 

representa el naixement de Jesús. Segons Gomila (2012), però, per a les famílies 

mallorquines, el Nadal queda petit devora les matances, que són “l’epicentre íntim des 

dia a dia”. A més a més, ens podríem trobar davant una antítesi, ja que, segons l’autor, 

“el Nadal és una tudadissa d’hores amb s’excusa de [celebrar] sa vida” i, les matances, 

en aquest cas, podrien ser una excusa per celebrar la mort de l’animal i el que això 

comporta: l’obtenció d’aliments. 
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A la pàgina 21, i tenint present el context amb què hem treballat fins ara, amb la frase 

[...] obren es miracle de convertir aquesta fossa sèptica animal en es més perfecte des 

cofres pes tresor de ses matances: sa sobrassada, l’autor fa referència a obrar miracles, 

acció molt comuna al llarg de la història de la religió. Per exemple, amb el miracle de la 

multiplicació dels pans i dels peixos, Jesús va poder donar de menjar a una multitud de 

persones amb només un poc de pa i uns quants peixos. A més a més, es podria comparar 

la sobrassada, el mencionat tresor de les matances, amb l’hòstia consagrada, el cos de 

Crist, que també es guarda amb molta cura dins el sagrari, que en aquesta oració 

equivaldria al cofre. 

 

A la pàgina 23, en un diàleg entre un padrí i el seu net, tornem a realçar la tradició 

religiosa: 

 

—Padrí, es xuetes són mallorquins? 

—Es xuetes són xuetes. 

—Però com és que no vos cauen bé? 

—Perquè mataren el Bon Jesús. 

 
Xuetes és el nom que rebien aquells jueus que vivien a Mallorca i que es van convertir al 

cristianisme (avui dia encara hi ha un seguit de llinatges que conserven aquesta 

connotació). Perquè demostressin que realment s’havien convertit, els feien menjar xulla 

(paraula analitzada a l’apartat 4. Anàlisi externa), que és el greix del porc, i així 

renegaven del costums i la tradició típica de la convicció jueva de no menjar porc. A més, 

al diàleg, el padrí diu que els anomenats xuetes no li cauen bé “perquè mataren el Bon 

Jesús”, moment en què es posiciona fermament com a creient i defensor de la fe 

cristiana. 

 

Prenent la frase Perquè mataren el Bon Jesús com a referència, val la pena comentar l’ús 

dels articles en el català de Mallorca. És cert que en àmbits formals, per exemple en 

contextos acadèmics o laborals, tendim a utilitzar l’article literari (el, la, els, les), derivat 

del llatí illu, sobretot pel que fa al llenguatge escrit. Però en contextos col·loquials o més 

del dia a dia utilitzem l’article salat (es, sa, e(t)s, ses), derivat del llatí ipsu, tant de manera 

oral com per escrit (Grimalt, s.d). Això no obstant, i com podem veure a la frase anterior 

amb el Bon Jesús, hi ha algunes paraules i expressions, que normalment es consideren 

cultes, amb què sempre s’utilitza l’article literari. Podem dir, per tant, que en el dialecte 

balear hi coexisteixen els dos tipus d’article. És curiós que el parlar mallorquí en què 
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s’utilitza sempre l’article literari s’anomena mallorquí de trona, com si només l’utilitzés 

la classe alta, però avui dia no hi ha cap tipus de distinció social pel que fa a aquest ús. 

Aquest parlar es recull en escrits literaris de fa segles fins als sermons dels capellans, 

que sempre han predicat missa emprant aquest article (Caldentey, 2014). En resum, a 

Mallorca s’utilitzen amb article literari algunes paraules abstractes com el cel, la mar i 

els punts cardinals, les hores i altres unitats de temps (la una, les quatre, la setmana que 

ve, l’any que ve) i també el vocabulari relacionat amb l’església: la catedral, el bisbe, la 

Verge Maria, la Puríssima, la Mare de Déu, entre moltes altres. De fet, la coexistència 

dels dos articles es pot veure exemplificada a les següents oracions d’Acorar: Pels Reis 

mos arriba es cotxo nou (pàgina 26), No facis com ton pare, que va fer Pasqua abans 

del Ram (pàgina 27), Pare nostre, vós qui estau en el cel... (pàgina 32), Sa fúria de Déu 

castiga aquest poble devot, que fa el senyal de la creu damunt sa sang vessada [...], 

(pàgina 37), Llavors un no se’n tem i ja ve es pont de la Puríssima [...], pàgina 41, Amb 

sos ulls badats com un infant davant el dimoni dubtant entre fugir o amollar esfínters 

(pàgina 43), I la resta: fosca, misteri, por. L’infern (pàgina 45) i Fins l’any qui ve, si 

Déu vol (pàgina 56). 

 

Seguint amb l’anàlisi de les metàfores religioses, a la pàgina 26 es fa referència a una 

altra festivitat que se celebra a alguns països de la religió catòlica, els Reis. Pels Reis mos 

arriba es cotxo nou. Amb la celebració dels Reis (Melcior, Gaspar i Baltasar) es 

representa que tres homes de diferents llocs del món (Europa, Àsia i Àfrica) creuaren el 

desert per donar la benvinguda al Bon Jesús quan va néixer i li portaren regals (or, 

encens i mirra), tot seguint un estel que els va guiar cap a Betlem. A Mallorca, com es 

pot apreciar a l’oració, se li dona una importància suficient com per fer-ne una unitat de 

mesura del temps. 

 

Ja cap a la meitat del llibre, a la pàgina 31, es parla de les festes de guardar: Quan cantar 

espantava es mals i s’obediència era deguda i ses festes, de guardar. Les festes de 

guardar són aquelles en què no es treballa i en què cal anar a missa. Aquí veiem, per tant, 

com es torna a donar importància altra vegada a les tradicions religioses amb el lèxic que 

s’utilitza. 

 

A la mateixa pàgina hi trobem una altra frase en què es deixa tot en mans de Déu. Érem 

germans en sa pobresa i es fills morien en néixer, si Déu volia. Aquesta oració, escrita en 

condicional, afirma que Déu era l’encarregat de decidir el futur de les persones i que d’ell 

depenien accions tan importants i vitals com, per exemple, si els fills morien en néixer o 



14 
 

no. Segons això, Déu és qui controla la vida i la mort de les persones. Aquesta expressió 

també la trobem a la pàgina 56, gairebé al final del llibre, en el següent context: Au, idò, 

fins l’any qui ve, si Déu vol. És un altre cas d’estructura condicional per deixar-ho tot en 

mans de Déu, com si ell fos l’única constant de què depèn el nostre futur, qui decidirà si 

l’any que ve ens tornarem a trobar a les matances o no. 

 

A partir d’aquí, entre les pàgines 32 i 34, l’autor utilitza l’estructura del ‘Parenostre’, una 

de les pregàries més importants del cristianisme, ja que, segons diu el Nou Testament, va 

ser Jesús qui la va ensenyar directament als seus deixebles. El que fa Gomila és anar 

introduint oracions del ‘Parenostre’ enmig del seu discurs original per comparar el seu 

monòleg amb la pregària. Comença amb Pare nostre, vós qui estau en el cel... a la pàgina 

32, primera oració de la pregària i, després d’avançar amb la història, a la pàgina 34 hi 

afegeix el segon vers, Sigui santificat el vostre nom... Després hi ha un paràgraf en què 

s’explica la relació entre les paraules i els imperis i, seguidament, un altre vers del 

‘Parenostre’, Es faci la vostra voluntat... Aquí l’autor parla sobre el que és nostre o que 

considerem de la nostra propietat per continuar amb Així en la terra com es fa en el cel... 

i I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació... En aquest cas, la temptació fa 

referència a la mestrança, una mescla que serveix per adulterar la sobrassada, fer que es 

conservi millor i impedir que torni blanca. Per tant, en el monòleg s’utilitza la frase I no 

permeteu que nosaltres caiguem en la temptació... i l’estructura del ‘Parenostre’ en 

general per demanar ajuda a Déu i intentar que els faci anar per bon camí i que eviti que 

posin mestrança a la sobrassada. 

 

Ara passem a la pàgina 37, en què hi ha un paràgraf sencer amb moltes al·lusions de 

caràcter religiós: 

 

“Sa fúria de Déu castiga aquest poble devot, que fa el senyal de la creu damunt sa 

sang vessada i encara calenta, que resa un avemaria quan posa es botifarrons dins sa 

caldera, que besa es pa si li cau en terra, que mai no el posa d’esquena ni li clava sa 

ganiveta. Per què Déu mos envia aqueta maledicció?” 

 

Ja des del principi del paràgraf, l’autor fa referència als càstigs que Déu pot posar als 

humans si no fan les coses com ell espera. En aquest cas, però, hi ha un element 

d’incomprensió, ja que, en principi, les famílies li han estat fidels i devotes i, així i tot, 

reben una maledicció en forma de càstig: la sobrassada els torna blanca. Aquesta 

maledicció es podria comparar, per exemple, amb la maledicció de les deu plagues 

d’Egipte. Per explicar la manera en què el poble li ha estat devot expressa algun dels 
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costums que tenen, com per exemple fer el senyal de la creu (expressió analitzada a 4. 

Anàlisi externa) damunt la sang vessada i encara calenta, resar un avemaria (una altra 

pregària molt coneguda) quan posa es botifarrons dins sa caldera, etcètera. El paràgraf 

acaba amb una pregunta retòrica: Per què Déu mos envia aquesta maledicció? Dubte 

etern que queda sense resoldre. 

 

A la pàgina següent, pàgina 38, encara se segueix tractant el mateix tema, així que Gomila 

continua amb el dubte i amb la incertesa de saber quin mal ha fet el poble, i exposa: Un 

poble que no sap anomenar-se sinó com a poble de Déu. Aquesta afirmació vol expressar 

que el poble mateix es reconeix com a poble fidel a Déu, i corrobora, després, que cap 

altra denominació coneix de si mateix. Per tant, no hi cap l’opció que el poble hagi traït 

Déu i rebi aquesta maledicció de què parlàvem més amunt, concretament a la pàgina 37 

d’Acorar. 

 

També a la pàgina 38 es parla de Menjar sagrat, beneït, kosher. Això fa referència a 

aquell menjar fet nostre, fet a casa, que es manté pur, ben igual que en els seus orígens, i 

que no s’ha modificat per beneficiar-se de la riquesa que es pot obtenir amb els diners. 

Aquest menjar sagrat i beneït fa referència a les hòsties consagrades que es beneeixen i 

s’ofereixen com a cor de Crist a les misses. L’anglicisme kosher, en català caixer, fa 

referència a aquells aliments que estan preparats mitjançant uns ritual concrets i 

acceptats i autoritzats per les lleis de la tradició jueva. Per tant, d’una manera o altra, es 

parla d’un menjar beneït i aprovat per un déu, sigui quin sigui. 

 

A la pàgina 39 es parla dels procediments i de les paraules com a testimonis de l’ordre 

tot exposant una llista de mots que s’entenen com a vocabulari tradicional de les 

matances. Alguns d’ells tenen connotacions o orígens religiosos, com per exemple 

bisbe, que en aquest cas no es refereix a la persona encarregada d’una diòcesi, sinó a la 

peça de sobrassada més grossa del porc. Al mateix temps, Gomila titlla aquestes 

paraules d’intraduïbles a cap idioma conegut, ja que les categoritza de paraules 

sagrades, paraules de Déu. El fet de comparar aquest vocabulari amb la paraula de Déu 

li dona molta importància a la manera que tenim les persones de comunicar-nos entre 

nosaltres. Vol dir, també, que aquestes paraules designen uns conceptes que són 

intransferibles a altres cultures, cosa que s’ha demostrat no verídica pel fet que l’obra ha 

estat traduïda tant al castellà com al portuguès i a l’italià. El motiu pel qual al final 

aquesta obra s’ha pogut traduir, segons diu l’intèrpret de l’obra en italià, Luca Bonadei, 

al documental (Martí, 2016), és el següent: 
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“Sí que és un text que parla de l’univers, vull dir, d’allò que es perd; això és un tema 

universal, no és una cosa que pertany només a Mallorca. És el món, pertany a 

tothom”. 

 

També a la pàgina 39, l’autor, encara capficat en el tema del càstig i les malediccions, 

apunta I ara Déu permet, consent, vol, pitjor encara: castiga, castiga sa seva tribu amb 

una maleïda plaga de sobrassada blanca. En aquest cas tornem a veure la incredulitat de 

l’autor davant un càstig que no troba just i la comparació d’aquest càstig amb una 

maledicció, atribuint-li en aquest cas directament el nom de plaga, com ja havíem 

mencionat abans amb les deu plagues d’Egipte. Com a novetat, en aquest cas s’inclou 

Déu com a líder de la tribu de la qual forma part el poble maleït. Aquesta comparació es 

torna a repetir a la pàgina 40 amb l’oració D’ençà de ses primeres notícies de sa plaga 

es matrimonis xerren. 

 

Més amunt ja hem mencionat les festivitats religioses com a mesura del temps, cosa que 

es torna a repetir a la pàgina 41 amb les següents celebracions: 

 

“Llavors un no se’n tem i ja ve es pont de la Puríssima i sempre hi ha un viatget o 

una sortideta, i en un no-res ja ve Nadal i ni s’hi presta ni convé; és massa envant, 

és lleig i que putes!, sa llangonissa només és bona en s’hivern i per Sant Antoni, 

ses darreres”. 

 

Per tant, en una mateixa oració hi podem observar quatre unitats de temps, tres de les 

quals (en s’hivern no) es basen en festivitats religioses. El pont de la Puríssima, també 

anomenat festivitat de la Immaculada, té lloc per desembre i és la data en què se celebra 

que la Verge Maria no va ser concebuda en pecat i que, per tant, va néixer pura, 

immaculada. D’aquí que, moltes vegades, s’utilitzin tant el nom de Puríssima com el 

d’Immaculada com a sinònims de Verge Maria. Una altra de les dates que apareixen en 

el text és Nadal, festivitat que ja hem analitzat anteriorment. L’última data que surt és 

Sant Antoni, festa d’influència cristiana que se celebra dia 17 de gener i en què, almenys 

a Mallorca, s’hi acostumen a fer torrades amb amics i familiars. 

 

A la pàgina 43, l’oració Amb sa perplexitat de ses aparicions marianes fa referència a les 

manifestacions de la Verge Maria, bastant comunes en el catolicisme. Moltes d’aquestes 

aparicions han ocorregut a llocs de culte que, després, han esdevingut llocs de 

pelegrinatge, com per exemple el Santuari de Lourdes, a França, on molta gent hi va a 

buscar aigua beneïda com a remei pels seus mals. L’autor utilitza aquesta frase per 
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expressar que la padrina rau vora el foc escoltant les converses tota escandalitzada, 

desorientada, sense saber ben bé si entén de què s’està parlant. 

Aquí veiem un altre element relacionat amb la religió, el dimoni, a la frase Amb sos ulls 

badats com un infant davant el dimoni dubtant entre fugir o amollar esfínters, que també 

apareix a la pàgina 43. El dimoni és una figura que apareix molt sovint com a anteposició 

d’un déu, com a reencarnació del mal i com a incitador al pecat. És per això que sovint 

les famílies amenacen els seus fills dient-los que si no es porten bé, cridaran el dimoni 

perquè els vingui a buscar. D’aquí que a la frase s’hi reflecteixi un infant atemorit en 

veure el dimoni, perquè el relaciona amb una figura dolenta i li fa por. 

 

Ja a la pàgina 45 ens trobem la frase Creim amb sa paraula des homos així com en sa 

Paraula de Déu i només hi ha de cert que hi ha cel i terra. En aquesta ocasió posa la 

paraula dels habitants del poble a la mateixa alçada que la Paraula de Déu. Per posar-nos 

en context, just abans es parla de la veritat d’allò que sentim, ja que l’autor exposa que la 

gent del poble només creu allò que sent, basant-se en la cultura de la tradició, en el boca- 

orella, en allò que es transmet de pares a fills. I si les coses no arriben d’aquesta manera 

ja les posen en dubte. Perquè una cosa sigui veritable, doncs, ens l’ha d’haver dita algú. 

La segona part de la frase, en canvi, afirma que només hi ha dues coses certes a la vida, 

que existeix el cel i que existeix la terra. Per tant, en aquesta ocasió, s’assegura com a 

verídic un concepte de cel equiparable al de la terra, tot i que el cel sigui un element tan 

abstracte i desconegut per als humans. 

 

A la mateixa pàgina 45 podem llegir Així mos ho han dit i així és. I la resta: fosca, misteri, 

por. L’infern. La primera oració té la mateixa finalitat que la d’abans, corroborar que allò 

que sentim a dir sempre és cert. La segona part, en canvi, fa referència a allò desconegut i 

ho compara amb l’infern. Per als devots de la religió, qualsevol cosa que no tingui una 

explicació divina i que estigui envoltada de misteri i de dubtes, és comparable amb el 

pitjor dels llocs que existeix, que és l’infern, on viu el dimoni i on acaben les persones 

que no tenen un bon comportament i no van al cel quan moren. 

 

Es roig intens des pebre tenyeix sa carn es dia de sa festa. En aquest cas, a la pàgina 47, 

es compara el dia de matances amb un dia de festa i de joia, un dia de celebració que es 

podria equiparar amb qualsevol de les festivitats que hem mencionat anteriorment.  

Aquest dia de matances es pot fer amb l’objectiu de reunir-se amb la família i amics per 
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celebrar que aquell dia obtindran aliment, per celebrar que es realitza un sacrifici en honor 

a Déu, o ambdues coses. 

 

Dues pàgines més tard, a la pàgina 49, diu: N’hi hagué que s’escandalitzaren. [...] 

D’altres varen veure el cel obert. L’expressió veure el cel obert és equivalent a tornar a 

tenir esperança quan tot semblava perdut. Aquesta expressió té una clara connotació 

religiosa, ja que torna a posar el cel com a solució als nostres problemes, com si assegurar- 

nos l’entrada al cel ja ens permetés viure sense cap altra preocupació. 

 

A la pàgina 49 també hi trobem la frase Pensa en n’Adán i n’Eva: es paraíso, fill meu, 

cansa, en un context en què es fa referència al turisme a Mallorca. Aquí hi trobem una 

referència explícita al mite d’Adam i Eva, que segons la tradició judeocristiana van ser  

els primers pobladors de la Terra, que habitaven el paradís. En aquest fragment podem 

trobar, per tant, una clara comparació entre els turistes alemanys que venen a viure a 

Mallorca i Adam i Eva. L’equivalent al paradís, en aquest cas, seria l’illa de Mallorca. Al 

mite original, Adam i Eva foren castigats per no seguir les normes que Déu els havia 

imposat i hagueren de marxar del paradís. És per això que la persona que parla al llibre 

diu que el paradís cansa, i per tant vol dir que els turistes s’acabaran cansant de viure a 

Mallorca i tornaran als seus llocs d’origen. 

 

A la mateixa pàgina tornem a recuperar una referència que té molt a veure amb una figura 

que ja havíem vist abans, el dimoni, amb l’oració I no en tengueren prou, de vendre sa 

terra: havien de vendre s’ànima. L’expressió vendre l’ànima té una clara referència a 

vendre l’ànima al dimoni, una expressió que s’utilitza volent dir que algú, a canvi 

d’aconseguir un benefici immediat, es condemna a si mateix per tota l’eternitat. Aquest 

recurs ha estat molt utilitzat tant en la mitologia com en la literatura universal. Faust, de 

J. W. Goethe (1808), n’és un clar exemple. 

 
Ja cap al final del llibre, a la pàgina 51, l’expressió passa un àngel torna a activar els 

nostres coneixements religiosos. Aquesta frase s’utilitza quan, de sobte, en un context en 

què fins aleshores hi havia soroll, hi esdevé el silenci. Aquesta coneixença corrobora que 

els àngels són bons perquè ens omplen la vida de pau, tranquil·litat i bones noves. L’ús 

d’aquesta expressió és molt comú en reunions familiars on, de cop, quan tot queda en 

silenci, algú diu: Uep, ara ha passat un àngel! 

També a la pàgina 51 es diu que Un bruixot sacrifica un cabrit en honor d’una antiga 

tradició. Per tant, ens tornem a trobar davant una de les tantes coses fetes per costum, per 
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tradició, perquè sempre s’han fet així. I ens tornem a trobar, també, davant aquest 

sacrifici, aquesta ofrena a Déu amb l’objectiu d’honorar-lo, de no estar en deute amb ell, 

per així també prevenir els càstigs dels quals parlàvem abans. 

 

Es lleu ocupa camallots i botifarrons, que amb jocs de faquir i avemaries bullen fins a 

deixar un dit de greix surant damunt damunt. Amb aquesta oració, a la pàgina 52, l’autor 

vol expressar que el fet que aquesta acció, la de bullir fins a deixar un dit de greix, estigui 

succeint és un fet miraculós. Per tant, perquè això passi són necessaris aquests jocs de 

faquir i la repetició d’aquesta pregària d’origen cristià que té com a objectiu adorar la 

Verge Maria. Sembla que, si no es pronunciessin aquests avemaries perquè Déu els 

escoltés, ni el camallot ni els botifarrons arribarien a bullir. 

 

A la penúltima pàgina del llibre, la pàgina 56, i per acabar amb les metàfores de caire 

religiós, tornem a recuperar l’acció del sacrifici amb la frase Ella confia que noltros no 

haurem de repetir es seu sacrifici. En aquest cas, el significat de la paraula sacrifici es 

veu una mica adulterat i no s’utilitza estrictament en el sentit religiós, sinó que fa 

referència a l’acció de sacrificar o de sacrificar-se (DIEC2, 2013). Malgrat el sentit de la 

paraula hagi canviat una mica, l’origen és clarament el mateix que en les accepcions que 

havíem tractat abans. 

 

3.2. Metàfores amb elements costumistes 

 
El costumisme és un moviment artístic i literari que va començar al segle XIX i que serveix 

per representar d’una manera molt tipificada els costums d’una època o d’una religió 

determinada, així com els personatges d’importància del moment i els ambients habituals. 

Per tant, és un moviment molt lligat a la religió. Alguns dels exemples de metàfores 

religioses que s’han analitzat a l’apartat anterior també inclouen mots i expressions amb 

elements costumistes. El significat de les oracions que també inclouen elements religiosos 

tal i com apareixen a Acorar ja s’ha analitzat a l’apartat 3.1. Metàfores religioses, així 

que no es tornarà a explicar. A continuació hi ha un llistat amb els tres casos de 

comparacions d’elements religiosos amb elements costumistes que s’analitzen en aquest 

treball: 

- El senalló com a caixa de Pandora (pàgina 12): analitzat a l’apartat 3.1. Metàfores 

religioses. 

- L’acorador com a eina d’Abraham (pàgina 15): analitzat a l’apartat 4. Anàlisi externa. 
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- El matador com a sacerdot d’una cerimònia (pàgina 19): analitzat a l’apartat 

3.1. Metàfores religioses. 

 
3.3. Metàfores amb mots grollers 

 
Un cop acabada l’anàlisi de les metàfores religioses i l’explicació sobre la part més 

costumista del llenguatge, passem a analitzar les paraules grolleres o malsonants. Els 

insults són fenòmens lingüístics i comunicatius i alhora de cognició col·lectiva i 

individual (Colín, 2003). Val a dir que, almenys les paraulotes recurrents de la llengua 

catalana, moltes vegades tenen els seus orígens o també es veuen lligades amb la tradició i 

l’herència religioses. 

 

Comencem amb puta, vulgarisme de prostituta, mot que pot tenir molts de significats i 

funcions depenent del lloc de l’estructura de la frase on es trobi. A la pàgina 12 apareix 

en la frase Quina puta hora és?, així que adquireix una funció adjectival. En aquest cas té 

una funció emfàtica. A la pàgina 26 es repeteix la mateixa estructura a la frase Què putes 

voleu?, però en aquest cas té la funció d’adverbi intensificador. Més endavant, a la pàgina 

53, també s’utilitza la paraula puta com a adjectiu, però en aquest cas no és en forma de 

pregunta: Sa puta forastera, ja l’ha destapada. Val a dir que, en cap de les oracions 

anteriors, aquest mot no s’utilitza en el sentit literal de prostituta, tot i que s’utilitza de 

manera despectiva. En els casos que fa d’adjectiu, es podria utilitzar com a sinònim de 

maleïda, i en el cas que fa d’adverbi podria funcionar com a sinònim de dimonis. 

 

A la pàgina 23 trobem una altra expressió que conté el mot puta: Quaranta putes 

d’independència!, expressió que es torna a repetir amb la mateixa estructura a l’oració 

Quaranta putes de GOB!, a la pàgina 25. Tot i que és una expressió bastant utilitzada pels 

parlants de català balear, no apareix ni al DIEC2 ni al DCVB. És una col·locació que, 

quan apareix amb aquesta estructura, sol expressar sorpresa, indignació o rebuig sobre 

l’element que la segueix. En els dos casos que veiem fins ara expressa rebuig al sentiment 

d’independència i al GOB (Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa), 

respectivament. A banda d’aquesta construcció, en alguns llocs ha anat evolucionant fins 

a convertir-se en quaranta putes sagrades, quaranta putes consagrades, quaranta putes 

salades, requaranta putes sagrades, entre d’altres versions. Un detall a tenir en  compte 

és que el fet que la xifra que s’utilitzi sigui el quaranta també és important, ja que és 

recorrent en la simbologia de la tradició religiosa: Jesús va estar en dejú durant 40 dies, 

els hebreus erraren pel desert durant 40 anys, etcètera. Tot i que no he trobat documentat 
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l’origen d’aquesta expressió, sembla ser que la frase original també tenia relació amb la 

religió, ja que era Quaranta putes consagrades a Déu. Aquesta expressió pot semblar 

incongruent, ja que l’Església mai no ha aprovat les relacions sexuals fora del matrimoni, 

però la història que hi ha darrere aquesta frase és ben curiosa. L’any 1229, Jaume I va 

reunir un exèrcit d’expedició i el va portar cap a les illes, amb la intenció d’incorporar- 

les a la corona catalanoaragonesa. El problema era que els homes no podien satisfer les 

seves necessitats sexuals perquè les dones que hi havia a les illes eren musulmanes, i no 

s’hi podien relacionar. Així que, segons diuen, van portar 40 prostitutes de la ciutat 

comtal, que van ser beneïdes a ulls de Déu, i se’ls van perdonar els pecats que suposava  

la seva feina, ja que, en aquest cas, exercien per una bona causa. Ens trobem, per tant, 

davant un dels tants exemples de llenguatge masclista que s’han heretat per tradició i que 

se segueixen utilitzant. Pel que fa a aquest tema, Mayte Rius (2014) afirma que: 

 

“El lenguaje habitual está lleno de expresiones y estructuras que en el mejor de los 

casos perpetúan estereotipos que perjudican o invisibilizan a las mujeres y en el peor 

las denigran”. 

 

A més a més, afegeix: 

 
“A grandes rasgos podemos decir que hay dos tipos de sexismo en el lenguaje: las 

bromas, chistes y expresiones machistas, y el derivado del hecho de que el lenguaje 

tenga unas formas de hablar que oscurecen la presencia de las mujeres y dan prioridad 

a la realidad de los hombres”. 

 

Seguint amb l’anàlisi de les paraules grolleres, la següent que apareix al llibre és el mot 

collons, vulgarisme del mot testicle. Surt a la pàgina 24 a l’oració Collons, no li costàveu 

res; els manteníeu -a ell i a sa finca-, i encara hi guanyaven la mitat de lo que hi trèieu. 

Com es pot observar, es tracta d’una interjecció que s’utilitza normalment en plural i que 

denota irritació, admiració, entusiasme, enuig, etc. 

 

L’expressió Es pardal..., que apareix a la pàgina 24, s’utilitza com a interjecció, tot i que 

aquest mot utilitzat sol o amb combinació d’altres mots (pardal assoleiat, pardalot) 

també pot servir per designar persones curtes d’enteniment. Com moltes altres paraules 

grosseres també s’ha deformat i ha evolucionat cap a eufemismes menys violents com es 

perdius, es beneits, es panet i és per diumenge, entre d’altres. 

A la pàgina 37 es fa la pregunta retòrica Te’n vas del boll? Aquesta col·locació, anar- 

se’n del boll, també és molt freqüent en el parlar balear, i moltes vegades s’utilitza en 

forma de pregunta, tot i que també és comú utilitzar-la com a afirmació. Malgrat el seu ús 
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popular, aquesta expressió no està recollida ni al DIEC2 ni al DCVB. Normalment 

s’utilitza per indicar que algú no està en plenes facultats mentals. Aquesta col·locació és 

sinònima de Te’n vas del cap?, Has perdut sa xaveta i Has perdut el nord, entre d’altres. 

 

3.4. Metàfora de coneixement general 

 
Per acabar amb l’anàlisi interna del llibre, a la pàgina 15 hi ha una intertextualitat que fa 

referència a una de les cites més conegudes de Hamlet (c. 1600), obra del famós 

dramaturg anglès William Shakespeare. La frase del llibre Un esqueix que separa sa vida 

de sa mort, es ser des no ser ens remet directament a la cita Ser o no ser, aquesta és la 

qüestió, frase que enceta la primera escena del tercer acte de l’obra. Tot i que la cita és 

molt famosa, seria fàcil no atribuir-la al context adequat si no s’ha estudiat l’obra o 

l’autor abans. 

 

ANÀLISI EXTERNA 
 

Aquest apartat consisteix en analitzar les respostes d’una enquesta feta a parlants de català 

balear i de català central. Totes les persones que han contestat l’enquesta tenen des de 15 

anys fins a més de 60 i tots els participants tenen el català com a llengua materna. Les 

finalitats de l’enquesta són, d’una banda, veure qui coneix les paraules i les fa servir, qui 

les coneix però no les utilitza i qui no les utilitza i tampoc no sap què volen dir, i d’altra 

banda, veure com ha evolucionat el llenguatge religiós i si actualment s’utilitza amb o 

sense aquesta connotació de substrat catòlic. A l’enquesta hi ha diferents apartats amb 

preguntes sobre 27 paraules o expressions. Tots els apartats tenen el mateix format 

excepte un, la secció 19, en què s’han agrupat paraules hipònimes que comparteixen un 

mateix hiperònim: arbres. L’ordre en què apareixen les paraules en aquesta anàlisi 

correspon a l’ordre d’aparició a l’obra. 

Primer de tot, començarem explicant el significat de cada paraula i els diferents usos que 

pot tenir, si és que en té més d’un, i també en comentarem la normativitat basant-nos amb 

els exemples que apareixen al DIEC2 i al DCVB, principalment. Després, analitzarem les 

respostes que han donat els dos grups (parlants de Mallorca o de Barcelona i rodalies) 

d’entre 15 i 30 anys d’edat, seguidament mirarem les respostes dels dos grups d’entre 31 i 

50 anys i, finalment, les dels dos grups de més de 50 anys. Per acabar, farem una 

repassada general i ens fixarem en les semblances i les diferències que hi pugui haver 

entre els diferents grups dialectals de català. Aquest procés el repetirem amb les 27 
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paraules que apareixen a l’enquesta (podeu trobar una taula amb la classificació de les 

paraules, el seu significat i l’estat de normativitat a l’Annex 1). Per facilitar la 

intel·ligibilitat de cada grup, els nomenarem de la següent manera: 

• Grup 1.1: parlants de dialecte balear d’entre 15 i 30 anys d’edat. 

• Grup 1.2: parlants de dialecte central d’entre 15 i 30 anys d’edat. 

• Grup 2.1: parlants de dialecte balear d’entre 31 i 50 anys d’edat. 

• Grup 2.2: parlants de dialecte central d’entre 31 i 50 anys d’edat. 

• Grup 3.1: parlants de dialecte balear de més de 50 anys. 

• Grup 3.2: parlants de dialecte central de més de 50 anys. 
 

En general, la gent ha llegit amb cura les instruccions de l’enquesta i ha contestat de 

manera oportuna, tot i que, en alguns casos, hi ha gent que ha marcat que sí que utilitzen 

les paraules i després no han fet cap proposta d’oració. També passa el mateix de la 

manera contrària, ja que algunes persones han marcat que no fan servir un mot, però sí 

que han fet una proposta d’oració, i moltes vegades amb el significat correcte. Pel que fa 

a la procedència de les persones que han contestat l’enquesta, tots els parlants de català 

central que ens han facilitat les seves dades viuen actualment a Barcelona ciutat, tot i que 

un va néixer a Badalona i un altre a Mèxic (no sabem fins a quina edat hi va viure). Els 

parlants de dialecte balear són de diferents llocs de l’illa: Alcúdia, Palma, Sóller, 

Llucmajor i Vilafranca de Bonany. Dels parlants balears n’hi ha 2 del grup 1.1 que 

actualment estan estudiant a Barcelona. Podeu trobar els resultats numèrics de l’enquesta, 

amb els percentatges de persones que han sentit o utilitzen la paraula, els que han encertat 

les respostes, i també el nombre de gent que ha fet propostes d’oracions correctes, a 

l’Annex 2. En aquest annex els resultats estan classificats per procedència (Mallorca o 

Barcelona i rodalies). A l’Annex 3 trobareu la mateixa taula amb la mateixa classificació, 

però distribuïda en grups d’edat. 

 

La primera paraula que apareix a l’enquesta és el verb xitar (A ca nostra, en entrar, 

xitam), que surt a la pàgina 11 i que s’utilitza per cridar algú dient xit, enlloc de dir-ne el 

seu nom. El significat d’aquest verb està recollit tant al DIEC2 com al DCVB. Segons els 

resultats de l’enquesta, 4 persones han sentit aquest mot alguna vegada, però només 

l’utilitza una persona. A la pregunta que s’havia d’escollir el significat de xitar, només hi 

havia una possibilitat correcta, i 7 persones l’han encertat. Les dues úniques persones que 

han fet una frase, han utilitzat el significat correcte: Pel carrer tots el xitaven i No me xitis 

pus, que me poses nerviosa. Les dues persones que han fet propostes d’oració amb aquest 
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mot són de Mallorca, una del grup 1.1 (l’única que diu que utilitza el mot en el seu dia a 

dia) i l’altra del grup 3.1. La conclusió és que, tot i que hi hagi gent que la coneix, s’està 

perdent l’ús d’aquesta paraula. 

 

La segona expressió d’Acorar que hem analitzat és vatua d’ell (Vatua dell de manies). A 

la pàgina 13 hi apareix aquesta interjecció, una expressió usada per a indicar sorpresa, 

indignació, enuig, etc. (DIEC2, 2013) que té els seus orígens en la forma Voto a Déu, 

construcció que amb els anys, per formar eufemismes, s’ha anat deformant fins a arribar a 

mots com vatua nell, vatua dena, vatua el món o, fins i tot, vatua Judes i vatua l’olla. El 

significat de vatua està recollit al DIEC2, però la col·locació completa només apareix al 

DCVB. Més de tres quartes parts dels enquestats havien sentit abans aquesta paraula,  

però només l’utilitzen 7 persones de 18, totes elles de Mallorca. Les dues persones de 

Mallorca que no utilitzen aquesta expressió corresponen al grup 3.1, així que es podria 

tractar d’un fet generacional. Tot i que la gent de Barcelona no l’utilitzi, només una 

persona ha fallat en haver d’escollir quin significat té, i això és pot deure al fet que és una 

col·locació molt transparent. A més, un dels enquestats ha puntualitzat en un comentari 

que interpreta que aquesta expressió és sinònima de vatua l’olla, cosa que ja havíem 

mencionat abans. Aquesta expressió també es pot considerar sinònima de Quaranta putes i 

de les seves deformacions (expressió analitzada a l’apartat 3. Anàlisi interna), ja que 

moltes vegades s’utilitza amb la mateixa estructura i amb el mateix significat. Això ho 

podem corroborar amb la frase d’un dels enquestats (Vatua d’ell d’enquestes!), estructura 

de la qual coincideix amb dos exemples que hem vist en analitzar Quaranta putes 

(Quaranta putes d’independència! i Quaranta putes de GOB!) i amb el context en què 

apareix vatua dell al llibre Acorar: Vatua dell de manies! Les 9 persones que han escrit 

una frase ho han fet amb el significat correcte. 

 

La tercera paraula és el substantiu acorador i també apareix a la pàgina 13 en el següent 

context: No serà teu s’acorador. És una paraula normativa que apareix tant al DIEC2 

com al DCVB, i la resposta correcta és Ganiveta que serveix per matar porcs. També pot 

tenir el significat d’escorxador, lloc on maten el bestiar, però aquest significat no apareix 

a l’enquesta. 11 dels 18 enquestats havien sentit abans el mot, però només 4 persones 

l’utilitzen, totes elles de Mallorca i, la meitat, del grup 3.1. Tot i així, 9 persones 

n’encerten el significat, només una d’elles procedent de Barcelona. Les 4 persones que 

han fet una frase l’han utilitzat de manera correcta, alguns exemples són Pensa a agafar 

s’acorador, que si no no farem matances o Has esmolat s’acorador? Tot i que és una 
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paraula que la gent ha sentit, podem veure que en l’actualitat ja no s’acostuma a utilitzar 

gaire. Val a dir que aquesta paraula també es pot emprar com a adjectiu. A la pàgina 15 

surt, un altre cop, el mot acorador, que s’utilitza com a part d’una metàfora religiosa: es 

compara l’acorador amb l’eina d’Abraham (Acorador. Eina d’Abraham). Abraham va ser 

un personatge històric que apareix tant a la Bíblia com a l’Alcorà. Segons la tradició 

cristiana, Abraham va acceptar matar el seu fill Isaac amb un ganivet per oferir-lo en 

sacrifici a Déu i així demostrar que li era fidel i devot. Per tant, quan Gomila parla de 

l’eina d’Abraham està comparant l’acorador amb aquest ganivet. 

 

La següent col·locació és proporcions bíbliques, que apareix a la pàgina 17 en el context I 

aquest sempre agafa proporcions bíbliques, sobretot per aquells novells que veuen en 

aquest afegitó s’estafa des pagès espavilat i els incomoda. Aquest sintagma no apareix ni 

al DIEC2 ni al DCVB en la seva totalitat, però les dues paraules que el formen són 

normatives. Serveix per expressar molta quantitat, grandesa. Gairebé tots els enquestats 

havien sentit aquesta expressió abans, 16 de 18, però molt poca gent l’utilitza, ningú de 

Mallorca i només 2 persones de Barcelona, les dues del grup 2.2. Malgrat no utilitzar-se, 

17 de les 18 persones n’han encertat el significat, i totes les persones que han fet oracions, 

que han estat 6, 4 d’elles de Barcelona, demostren comprendre’l: Ens va caure una bronca 

de proporcions bíbliques i El desastre és de proporcions bíbliques, entre d’altres. 

L’elevada comprensió d’aquesta expressió es pot deure al fet que la gent associa la 

importància de la Bíblia (recull moltes històries de gran repercussió i transcendència)  

amb la importància dels fets. Hi ha hagut, per tant, una extensió del significat. Una parlant 

del grup 1.2 puntualitza en un comentari que no utilitza aquesta frase però que l’ha sentida 

en adults. Sigui com sigui, segons els resultats d’aquesta enquesta, aquesta col·locació ha 

caigut clarament en desús. 

 

Pel que fa a la paraula misto, que també podem trobar a la pàgina 13 (Encén un misto), 

podem veure que és una paraula molt utilitzada. Tothom l’havia sentit abans i 16 de les 

18 persones la utilitzen. Les dues persones que no empren aquest mot són del grup 2.2 i 

3.2. A l’enquesta només hi ha un significat correcte per a la paraula misto, que és un 

sinònim de llumí, i totes les persones l’han encertat. Es tracta d’una paraula normativa, 

acceptada tant al DIEC2 com al DCVB. 16 persones han fet propostes d’oracions i han 

demostrat entendre el concepte. Algunes de les oracions proposades són les següents: 

Encara t’encens la cigarreta amb un misto?, Tens un misto per encendre el foc? i 

Encendré el foc amb un misto. Un parlant del grup 2.1 fa una proposta d’oració amb la 
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frase feta Vas més calent que un misto, que s’utilitza per indicar que algú té molt de desig 

sexual (també existeix la variant Vas més encès que un misto). Un dels parlants de català 

central ens indica en un comentari que pronuncia aquest mot amb u i no amb o: /mistu/. 

Tot i que no ho hagin puntualitzat, els parlants de Sóller que han respost l’enquesta també 

ho fan així, ja que pronuncien les /o/ com a /u/ quan es troben en posició àtona. 

 

Aquest cop ens trobem amb l’oració Centúries de dolor senyen sense dubtes es camí 

definitiu d’un acorador cap an es seu inevitable destí (p. 15), que Gomila va escriure 

inspirat per referències com La deixa del geni grec, de Costa i Llobera (Per un batec de 

l’ànsia amb què ton cor expira / daríem les centúries de calma que tenim), tal com afirma 

al documental (Martí, 2016). En la frase que apareix a Acorar, el verb senyar també té 

connotació religiosa, ja que tot i que en dialecte balear pugui voler dir simplement 

dibuixar, en sentit propi i figurat (DCVB, 2002), el sentit original ve de fer el senyal de 

la creu, que fa referència a la creu on van crucificar Jesús. Aquest mateix verb es torna a 

repetir a la pàgina 37, però aquesta vegada s’utilitza explícitament en el sentit religiós: fa 

el senyal de la creu damunt sa sang vessada. Es tracta d’una paraula normativa, 

acceptada pel DIEC2 i pel DCVB, tot i que el primer només recull el significat 

pròpiament religiós i no el sentit figurat. De les 18 persones, només 2 no han sentit mai 

aquest verb, les dues del grup 1.2, i n’hi ha 5 que no l’utilitzen, dels grups 1.2 i 2.2. Es 

veu, doncs, que les generacions més joves no han sentit tant aquest verb a casa. En aquest 

cas, les tres opcions de significat que hi havia eren correctes, així que el que analitzarem 

és on i qui utilitza més un significat que un altre. Les opcions que hi havia eren Dibuixar, 

marcar alguna cosa en un tros de terra (opció 1), Fer el senyal de la creu (opció 2) i 

Assignar alguna cosa a algú (opció 3). Tots els parlants de català central han marcat 

l’opció 2, l’opció amb connotació més religiosa, excepte dos, del grup 1.2, que han 

marcat l’opció No sé què vol dir. Els parlants de català balear s’han dividit: 6 han escollit 

l’opció 2 i 3 han escollit l’opció 1. Els més joves, grup 1.1, han marcat tots l’opció 2. 

Ningú no ha marcat l’opció 3. Hi ha hagut 12 persones que han fet una frase, 8 de les 

quals han utilitzat el significat de l’opció 2 i 3 el de l’opció 1. Alguns exemples són He 

senyat el tros per sembrar i Va senyar sa paret on havíem de posar el clauganxo (opció 

1) i Quan entris a l’església t’has de senyar i En veure el mort es va senyar (opció 2). 

 
A la pàgina 19 hi apareix l’adjectiu sull/a, que s’utilitza per expressar que algú és molt 

esquerp, taciturn. A Acorar s’utilitza en el següent context: Durant una hora es matador 

no dirà res. Sec. Sull. Es tracta d’un mot normatiu, acceptat tant al DIEC2 com al DCVB. 
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Dels parlants de Mallorca, tothom l’ha sentit a dir i gairebé tots l’utilitzen (8 de 9). Dels 

parlants de Barcelona, en canvi, només una persona l’ha sentit abans, però no l’utilitza. 

Són 7 les persones que han encertat el significat, ja que dues de les persones de Mallorca 

han marcat una opció incorrecta. Hi ha hagut 8 propostes d’oració, totes elles de gent de 

Mallorca, però dues de les frases demostren que aquests parlants, del grup 2.1, no 

comprenen el significat del mot. Les frases són M’he de rentar, vaig tot suat i Quina 

calor, vaig tot suat. Per tant, han entès l’adjectiu que s’analitza com a derivat del verb 

suar. Alguns exemples dels que sí entenen la paraula són Ets més sull... Hauries de mirar 

de ser més agut amb la gent i No sé si trobarà al·lota, és un poc sull. Un dels parlants del 

grup 2.2 comenta que ha posat l’opció Esquerp, taciturn, que és la correcta, però que ho 

ha fet per aproximació, ja que per a ell vol dir brut, accepció que només apareix al DCVB 

i que diu que, en principi, només s’utilitza a València. Sigui com sigui, podem concloure 

que, malgrat que a Barcelona no s’utilitzi, aquest adjectiu segueix sent ben viu a Mallorca. 

 

La següent paraula, el substantiu xulla, la trobem a la pàgina 19, I llargues taules vessen 

de matèria [...] amb uns noms precisos, preciosos: potó, cuixot, sagí, xulla... És 

normativa i està acceptada tant pel DIEC2 com pel DCVB. És un sinònim de cansalada i 

és el nom que rep el greix de porc en alguns dialectes. Els 18 enquestats de Mallorca 

havien sentit abans aquest mot; dels enquestats de Barcelona, en canvi, n’hi ha 4 que no 

l’havien sentit mai. En total, totes les persones de Mallorca confirmen fer-lo servir en el 

seu dia a dia, i de Barcelona, només una, del grup 3.2. Del grup de Balears, 8 de les 9 

persones encerten el significat de xulla, i del grup de Barcelona, l’encerten 4. En total hi 

ha 11 opcions de frases, i totes elles tenen el significat que aquí s’exposa, excepte una. El 

sentit de la majoria de frases és el següent: En aquestes panades no hi han posat xulla, 

Necessitem xulla per la calçotada. Tot i que en aquesta enquesta no queda evidenciat, 

perquè només una persona del grup 2.1 marca aquesta opció, a Mallorca també s’ha estès 

l’ús d’aquesta paraula per designar l’excés de greix que surt a les persones als costats de 

la panxa. Tenim com a exemple la frase del parlant que ha marcat aquesta opció: Quina 

xulla que m’ha sortit de tant de menjar! 

 

El verb agombolar el trobem a la pàgina 22, a la frase Tota aquesta parentela d’homos, 

amics i veïnats s’agombolen enrevoltant ses taules de triar sa carn [...]. Aquesta paraula 

és normativa i està acceptada tant pel DIEC2 com pel DCVB. A l’enquesta, de les opcions 

donades només hi ha un significat que correspon a aquest verb: aglomerar, reunir-se 

coses o persones en gran quantitat. De la gent que ha respost, 12 persones diuen que ja 
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havien sentit aquest verb abans, 5 persones de Mallorca diuen que l’utilitzen, però, de 

Barcelona, ningú. 7 persones encerten el significat del mot, però a l’hora d’analitzar les 

oracions, és curiós com només dues tenen el significat que es proporciona a l’enquesta, el 

de reunir-se coses o persones en gran quantitat. Aquestes frases són S’agombolà tota la 

família per Nadal i La gent es va agombolar a la plaça, dels grups 1.1 i 1.2, 

respectivament. Val a dir que la persona del grup 1.2 especifica en un comentari que 

només utilitza aquest verb en contextos literaris i no tant en el seu dia a dia. Les altres 5 

oracions, totes de parlants de Mallorca, utilitzen el verb agombolar amb un sentit que no 

apareix ni a l’enquesta ni al DIEC2, però si al DCVB, el sentit d’aconsolar. Podem veure 

aquest ús en algun dels exemples que ens han facilitat: Estava tan trista que ni sa mare la 

podia agombolar o Plorava molt, no hi havia qui l’agombolàs fins que l’ha agafat sa 

mare. Hi ha un parlant que ens específica que, per a ell, agombolar és tenir cura d’algú, 

accepció que apareix tant al DIEC2 com al DCVB, però que no s’ha inclòs a l’enquesta. 

 

L’adjectiu oiós el trobem a la frase És oiós, mos fan fer lo que volen; això s’hauria de 

privar, a la pàgina 25. Aquest adjectiu és normatiu i està acceptat tant pel DIEC2 com pel 

DCVB amb el significat d’alguna cosa que fa oi. Gairebé tots els parlants de Mallorca, 

exceptuant-ne 2 del grup 2.1, havien sentit abans la paraula en qüestió; dels parlants de 

Barcelona, en canvi, només 2 l’havien sentida, dels grups 1.2 i 2.2. Tot i haver-la sentida 

algun cop, no hi ha cap parlant de català central que l’utilitzi en el seu dia a dia. Són 6, 

però, els parlants de català balear que confirmen que utilitzen la paraula. Pel que fa al 

significat, 10 persones l’han encertat. D’aquestes, 7 persones han construït una frase i han 

demostrat saber utilitzar la paraula. Aquí en tenim tres exemples: Aquest gust de ranci és 

oiós, En Casado és oiós i És més que xerec, és oiós. Val la pena mencionar que un dels 

parlants del grup 1.2 ha deixat un comentari puntualitzant que no havia sentit mai aquest 

adjectiu, però que sí que coneix el substantiu oi, reconeixent la similitud de les dues 

paraules i assumint que són de la mateixa família. 

Pel que fa a la paraula punyema, que apareix a la pàgina 26 a la frase Punyema! Xerrau 

de coses alegres!, és un eufemisme del substantiu punyeta, mot normatiu que apareix tant 

al DIEC2 com al DCVB i que s’utilitza com a expressió indecorosa que denota enuig, 

contrarietat o sorpresa. L’anàlisi d’aquest mot ha estat ben senzill, ja que tots els parlants 

de Mallorca asseguren haver-lo sentit abans, a diferència dels parlants de Barcelona, en 

canvi, que diuen que no l’havien sentit mai. Això no obstant, dels parlars de català balear, 

només 3 diuen que l’utilitzen, un del grup 1.1 i 2 del grup 3.1. Pel que fa al significat, tots 
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els parlants balears han marcat la resposta correcta. Hi ha hagut 2 parlants de català central 

que tot i no haver sentit mai el mot n’han encertat el significat, possiblement per la 

semblança fonètica amb punyeta i la corresponent transparència del seu significat. Hi ha 

hagut 5 persones que han proporcionat una frase, totes elles de Mallorca, utilitzant el mot 

amb el significat correcte. En alguns dels exemples que veiem a continuació podem 

observar que el mot s’utilitza indistintament al principi o al final de l’oració: Punyema, 

quina feinada que tenc i Punyema, m’he fet mal al dit! o T’he dit que no ho tirassis, 

punyema! També és curiós veure que un dels enquestats, del grup 3.1, fa servir la paraula 

en plural: Punyemes, me vols deixar de molestar! L’entrada de punyema al DCVB ens 

remet a l’entrada de punyeta, que també recull diversos usos i expressions amb aquest 

mot en plural, com per exemple Anar a fer punyetes o Enviar a fer punyetes. 

 

Seguidament analitzem el significat de l’expressió Fer Pasqua abans del Ram, que 

apareix a la pàgina 27 a la frase No facis com ton pare, que va fer Pasqua abans del Ram. 

Aquesta expressió surt documentada al DCVB amb el significat anticipar les coses; 

especialment, tenir comerç carnal abans del matrimoni, però no surt al DIEC2. Dels 

parlants que han contestat l’enquesta, tots els de Mallorca havien sentit l’expressió abans 

i, els de Barcelona, tots excepte 2 (dels grups 2.1 i 2.2). De tots ells, 8 persones utilitzen 

la frase en la seva vida quotidiana, 5 d’elles de Mallorca i 3 de Barcelona. El grup que 

més l’utilitza és el 3.1. Tot i que no tingui un ús ampli, només una de les persones (del 

grup 1.2) no n’ha encertat el significat, així que també és una expressió amb un significat 

transparent. És ben curiós veure que, tot i que a l’enquesta només s’ha especificat el sentit 

d’anticipar les coses i no s’ha mencionat el matís del consum carnal abans del matrimoni, 

la meitat de les oracions que han escrit els enquestats sí que recullen ambdós matisos (4 

de les 8 oracions). Ho podem veure en els exemples següents: Van fer Pasqua abans del 

Ram i varen comanar un al·lot i Aquella parella va fer Pasqua abans del Ram. L’oració 

del llibre que recull aquesta expressió també fa servir els dos usos, el temporal i el carnal. 

Val la pena mencionar que un parlant del grup 2.2 puntualitza que fa servir aquesta 

expressió, però amb un lleuger canvi a l’estructura de l’oració: Fer Pasqua abans de 

Rams. Podem observar que dues altres propostes d’oracions de Barcelona també utilitzen 

aquesta varietat: Aquesta parella ha fet Pasqua abans de Rams i Han fet Pasqua abans de 

Rams i tindran un nen. Per acabar l’anàlisi d’aquesta col·locació, vegem dos exemples que 

només recullen el significat d’anticipar les coses: Tu ja has tret ses sandàlies? Fas 

Pasqua abans del Ram! i Vol viure tant depressa que vol fer pascua abans de rams [sic]. 
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Analitzem el mot catxindena, que també apareix a la pàgina 27 a la frase Tot lo dia 

cavil·la i de tot se recorda, catxindena dic... Aquest mot com a tal no és normatiu i no 

apareix ni al DIEC2 ni al DCVB, però si analitzem les parts de la paraula per separat en 

podem arribar a esbrinar l’origen. La primera part de la paraula, catxin, podria venir del 

castellà mecachis en, que s’utilitza per expressar menyspreu cap a algú o alguna cosa. 

Amb el temps, d’una banda podria haver caigut el prefix me i, d’altra banda, la preposició 

en podria haver-se convertit només en una n per facilitar la pronunciació de la paraula un 

cop ajuntada amb la segona part del mot. La segona part de la construcció, dena, segons 

el DCVB, és una deformació eufèmica de Déu, que s’usa en exclamacions grosseres com 

“me caso en dena”. Per tant, el sentit originari del mot seria un eufemisme per expressar 

menyspreu cap a Déu. Actualment s’utilitza per expressar mala sort o decepció. Aquesta 

paraula és molt reconeguda, ja que tota la gent de Mallorca l’ha sentida abans i 7 persones 

de Barcelona també, per tant, només 2 persones no l’havien sentida mai. Pel que fa a l’ús, 

a Mallorca tothom la utilitza i, a Barcelona, ho fan només 2 persones (grups 2.2 i 2.3). 

Tothom ha encertat el significat de l’expressió i 15 persones han proposat una oració amb 

el sentit actual de la paraula. A continuació hi ha alguns dels exemples: Catxindena, no  

he arribat al 5 a l’examen, Catxindena quin suco o Catxindena, veníem d’un 3-0 i ens 

hem deixat perdre la champions! És important mencionar que alguns dels enquestats han 

utilitzat versions lleugerament diferents d’aquesta expressió, com per exemple 

Catxondena, ja s’ha tornat espenyar! (grup 3.1) o Catxin dena! He vessat tot l’oli! (grup 

3.2). Un parlant del grup 1.2 ens puntualitza que fa servir la versió càsum déna. Un altre 

parlant, del grup 2.2, tot i que fa una oració amb catxindena (Catxindena! Hem perdut el 

metro i avui hi ha vaga...), deixa un comentari puntualitzant que més aviat faria servir la 

variant casundena. 

 
A la pàgina 27 hi apareix la paraula hostia a l’oració Hostia! Penalti! Al llibre hi apareix 

en cursiva, volent dir que és una intervenció en castellà, així que en català, aquest mot 

s’escriuria amb accent: hòstia. És una paraula normativa, recollida tant pel DIEC2 com 

pel DCVB. Amb els resultats de l’enquesta podem veure que aquest mot encara és molt 

viu, ja que totes les persones confirmen haver-lo sentit abans i només 3 persones  (grups 

2.1 i 3.1) diuen que no la fan servir. La paraula hòstia té diversos significats, i totes les 

opcions que hi ha com a possibilitats de significat de la paraula són certes. Per tant, el que 

volíem veure era en quin sentit s’utilitza més aquesta paraula avui en dia. Pel que fa al 

significat, doncs, no hi ha hagut ningú que hagi marcat l’opció No sé què vol dir. Només 

dues persones (grups 2.1 i 3.2) han marcat l’opció Víctima oferta a Déu (opció 1), 7 
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persones han marcat l’opció Bufetada (opció 2) i 9 persones han marcat l’opció Expressió 

utilitzada per expressar admiració, sorpresa o contrarietat (opció 3). Les opcions de la 

gent no segueixen un patró concret i a tots els grups hi ha varietat d’eleccions. En aquest 

cas, només hi ha hagut dues persones que no han fet frase. La resta de gent ha fet propostes 

d’oracions que són correctes i tenen sentit, tot i que les dues persones que han marcat 

l’opció 1 han fet l’oració amb una accepció que no apareix a l’enquesta, concretament el 

significat Tros prim de pa àzim que el sacerdot consagra i ofereix en la celebració de la 

missa (DIEC2, 2013). Ho podem veure a les oracions següents: Li va caure l’hòstia de les 

mans i el capellà es va regirar i Va rebre l’hòstia consagrada el dia de la primera 

comunió. Algunes oracions amb el significat de l’opció 2 són Quina hòstia s’ha fotut!, Et 

fotré una hòstia o Te pegaré una hòstia que pegaràs a Cuenca. De l’opció 3 tenim 

Hòstia, aquesta no me l’esperava pas!, Hòstia, ara plou! i Hòstia, no sabia que venies!, 

entre d’altres. Un dels enquestats del grup 2.1 forma l’oració amb l’estructura d’una frase 

feta: No tenia ni mitja hòstia! Aquesta expressió no surt ni al DIEC2 ni al DCVB, però, 

almenys en el dialecte balear, serveix per expressar que algú no és gaire deixondit. Per 

acabar amb l’anàlisi d’aquesta paraula, un parlant del grup 3.1 fa una frase amb un dels 

altres significats que no apareixen a l’enquesta, ésser l’hòstia, un vulgarisme que vol dir 

ésser el súmmum, d’allò que no hi ha (DIEC2, 2013): Aquesta pel·lícula ha estat l’hòstia. 

 

El verb lleure també apareix a la pàgina 27, concretament a la frase Tot li lleu d’ençà que 

s’ha jubilat i té sa pitopàusia. És un verb intransitiu que està acceptat tant pel DIEC2 com 

pel DCVB. 6 persones de Mallorca i 5 de Barcelona han afirmat haver sentit aquest verb 

abans. Pel que fa a l’ús, de Mallorca l’utilitzen 3 persones i de Barcelona 2. El significat 

que té a Acorar és el de tenir temps hàbil per fer alguna cosa. De les respostes possibles a 

l’enquesta només aquesta era certa. A les respostes hi ha hagut 5 persones que han marcat 

l’opció No sé què vol dir i 10 persones que han marcat l’opció correcta, 5 parlants de 

català balear i 5 de català central. En aquest sentit, doncs, no hi ha diferència dialectal. En 

total hi ha hagut 8 propostes d’oracions, però només 3 s’han utilitzat de manera correcta: 

Fins ara no m’ha llegut fer els deures, Volia fer una cosa però no li ha llegut i Ja ho 

faràs si et lleu. Les frases de les altres persones (5) eren correctes gramaticalment i pel 

que respecta al sentit, però utilitzaven el mot lleure com a substantiu i no com a verb: En 

acabar el TFG, tot l’estiu serà de lleure o Les activitats de lleure són molt necessàries pels 

infants. Hi ha un participant que puntualitza en un comentari que per a ell lleure només és 

un nom i que no l’utilitza com a verb. Un altre indica que lleure té el sentit de “venir de 

gust”, significat que no apareix recollit a cap dels dos diccionaris mencionats anteriorment. 
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Anem a la pàgina 30, on trobem el substantiu avior a la frase [...] sembla que entre aquest 

ara i aquell abans no hi hagi hagut cap moment intermedi, cap enllaç, cap baula que 

canalitzi es fluid, es temps, s’avior i sa saviesa. Es tracta d’una paraula normativa que 

apareix tant al DIEC2 com al DCVB. Quan busquem aquest mot al DIEC2 ens redirigeix 

al mot ascendència, i el significat que ens dona és temps antic. En total, hi ha hagut 9 

persones que han respost que havien sentit el mot abans. És curiós que del grup 1.1 tothom 

l’ha sentit i, del grup 1.2, ningú. Per tant, aquí sí que podem observar una diferència 

dialectal. Si n’analitzem l’ús, només 2 persones (grup 3.1 i grup 3.2) admeten utilitzar-la, 

tot i que a la següent pregunta, la persona del grup 3.2 no marca el significat correcte i  

diu que significa conjunt d’aus; per tant, només una persona (3.1) la fa servir 

habitualment. Aquí ens trobem, doncs, davant una diferència generacional. Són 7 les 

persones que n’encerten el significat i, en total, hi ha hagut 5 persones que han proposat 

una frase amb el significat correcte. Un parlant que no ha escrit cap oració comenta que, 

més que avior, fa servir l’expressió en temps de l’avior. Aquesta variant també ens l’ha 

mostrada una persona del grup 1.1 a l’oració En temps de l’avior, no en menjaven de 

Pancakes. Aquest mot també s’acostuma a utilitzar amb l’estructura ve d’avior o ve de 

l’avior, ja que són 3 les frases que ens han exemplificat així: La seva mala cara li ve 

d’avior, Li agrada cantar, això li ve d’avior i Aquest costum ve de l’avior. En conclusió, 

podem comprovar que, malgrat prou gent hagi escoltat el mot abans, actualment aquesta 

paraula també està caient en desús. 

 
El mot llobada surt a la pàgina 31 a la frase No deixis llobades i arriba a nes cul des 

ribell. Aquesta paraula està acceptada tant pel DIEC2 com pel DCVB i pot tenir diferent 

significats. Hi ha moltes locucions que contenen la paraula llobada. Tot i que a Acorar el 

mot apareix amb el verb deixar, per freqüència d’ús en aquest treball n’hem analitzat l’ús 

amb el verb fer, en concret, la col·locació no fer llobada, que, segons el significat que en 

recull el DCVB, significa fer les coses d’una manera completa, molt arreu, sense deixar 

res (DCVB, 2002). Només dues persones (grups 2.1 i 3.1) han marcat que sí que havien 

sentit aquesta locució abans, però ningú no l’utilitza i només una persona, del grup 3.1, 

n’ha encertat el significat. No hi ha hagut ningú que hagi fet cap proposta d’oració. Per 

tant, aquesta paraula ha caigut clarament en desús i els parlants pràcticament no en 

coneixen el significat i molt manco l’utilitzen en el seu dia a dia. 

Les cinc paraules que analitzarem a continuació tenen molt en comú i apareixen a la 

mateixa frase, Quan jo no hi sigui no sabreu ni què és un baladre, ni un atzeroler, ni un 
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ginjoler, ni un revell, [...] ni un arbocer..., que es troba a la pàgina 32. Com que aquests 

mots comparteixen hiperònim (arbre) i s’utilitzen de forma i en contextos molt similars, a 

l’enquesta s’ha organitzat la pregunta de forma més general. Tot i així, s’ha formulat de tal 

manera que en puguem extreure les mateixes dades que en les altres seccions. Val a dir 

que, com a dada general, tothom, excepte una persona del grup 3.2, n’ha encertat el 

significat, que era Tipus d’arbre. A l’apartat de construcció d’una frase només se’n 

demanava una, tot i que hi hagués cinc mots. Com veurem a continuació, a les oracions 

que han fet alguns parlants hi apareix un mot dels analitzats i, en altres, n’apareixen dos o 

més. 

 

Comencem pel mot baladre, que 11 persones (8 parlants de Mallorca i 3 de Barcelona) 

diuen que ja coneixien d’abans i 7 d’elles (5 de Mallorca i 2 de Barcelona) l’utilitzen. Hi 

ha hagut un parlant que ha fet una frase amb aquest mot, Dins el torrent hi ha baladre i a 

ca nostra tenim un ginjoler i un atzeroler, i un altre que ha deixat un comentari indicant 

que baladre forma part del títol d’una cançó d’Isidor Marí, ‘Flor de baladre en un torrent’. 

Baladre és una paraula normativa i apareix documentada tant al DIEC2 com al DCVB. 

 

Pel que fa a atzeroler, 8 persones afirmen haver sentit el mot abans, totes de Mallorca 

excepte un parlant del grup 2.2. Pel que fa a l’ús, 5 persones diuen que el fan servir, i 

només una és parlant de català central. Els parlants mallorquins que l’utilitzen són dels 

grups 2.1 i 3.1. Hi ha dues frases que contenen aquesta paraula: Dins el torrent hi ha 

baladre i a ca nostra tenim un ginjoler i un atzeroler i Hi ha un revell d’alzina, prop de 

l’atzerolera i de l’arbocera. Destaquem el matís que a una de les frases s’escriu el 

substantiu en femení, atzerolera, pràctica no reconeguda pel DIEC2, però sí pel DCVB. 

L’ús en masculí o en femení depèn de com hagi evolucionat i s’hagi anat emprant 

tradicionalment a cada poble, però no hi ha cap norma establerta. És una paraula 

normativa i acceptada pels dos diccionaris que tenim de referència. 

 

Seguidament veiem que el mot ginjoler presenta un augment de coneixement i d’ús 

bastant important, ja que només 2 persones (grup 3.2) diuen que no l’han sentit abans. 

Aquest augment també el podem trobar en l’ús del mot, ja que només 3 persones diuen 

que no l’utilitzen, curiosament totes les del grup 3.2. Aquesta és una dada curiosa, ja que 

normalment pensaríem que la part població que tendeix a perdre aquest tipus de 

vocabulari és la més jove. En aquest cas hi ha diferència tant dialectal com generacional. 

Amb aquesta paraula tenim 10 oracions utilitzades correctament, com per exemple 

Davant de la UPF de Rambla van plantar un ginjoler fa molts anys, Hi ha un munt de 
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ginjolers a la seva finca i Encara som a setembre i el ginjoler ja va ple de fruits madurs. 

De tots els hiperònims de tipus d’arbre que hem analitzat, el mot que més s’utilitza és 

ginjoler. Un dels enquestats del grup 2.2 puntualitza que coneix aquest mot perquè és el 

nom del carrer d’uns amics, Riera dels ginjolers, així que, si no fos per això, no coneixeria 

el mot. Es tracta d’un mot normatiu i acceptat tant pel DIEC2 com pel DCVB. 

 

Passem al mot revell i notem un descens tant de coneixement com d’ús. Només 4 persones 

diuen que ja coneixien el mot, dues de Mallorca i una de Barcelona. D’aquestes 4, però, 

només 2, del grup 3.1, l’utilitzen. Aquests dos parlants ens fan una proposta d’oració amb 

dues accepcions lleugerament diferents, però ambdues correctes. La primera oració 

correspon al significat d’ullastre petit i la segona al d’Arbre o arbust (sobretot d’alzina o 

mata) que ha crescut poc i té la rama molt espessa (DCVB, 2002): No és un ullastre, és 

un revell i Hi ha un revell d’alzina, prop de l’atzerolera i de l’arbocera. El DCVB diu que 

aquest mot es pot escriure tant amb e (com surt a Acorar) com amb a, ravell. Sigui com 

sigui, segons el DCVB, en dialecte balear es pronuncia /rǝvéj/ i en dialecte central es pot 

pronuncia tant /rəβéʎ/ com /rəβéј/. És una paraula normativa i acceptada pels dos 

diccionaris. 

 

L’últim dels hiperònims que hem analitzat és arbocer. Hi ha bastanta gent que ha sentit 

aquest mot abans, concretament 12 persones, concretament, totes les de Mallorca i 3 de 

Barcelona. Respecte a l’ús, també és una paraula que es manté prou activa, almenys a 

Mallorca, ja que tots els parlants de l’illa asseguren utilitzar-la. Dels de Barcelona, en 

canvi, només l’utilitzen 2, ambdós del grup 3.2. Només hi ha una proposta de frase amb 

aquest mot, però és correcta: Hi ha un revell d’alzina, prop de l’atzerolera i de 

l’arbocera. Veiem que la segona oració fa servir el mot en femení, opció que ens surt al 

DIEC2, però ens redirigeix a arboç. Si escrivim arbocer al DIEC2, també se’ns redirigeix 

a arboç. Això no obstant, és una paraula normativa, acceptada pel DIEC2 i el DCVB. El 

que podria ser és que, per tradició, en català balear sigui més comú emprar arbocer o 

arbocera i, en català central, utilitzar arboç. Això podria ser un motiu pel qual tots els 

enquestats de Mallorca han sentit i utilitzen el mot i els de Barcelona no tant. 

 

El següent substantiu que analitzem és roïssos, que apareix a la pàgina 36, en el context 

Es porc menja es seus roïssos i lo que, a ella, li regala aquella cosina seva que té una 

botiga i li dona lo que se perd. Es tracta d’una paraula normativa que apareix tant al 

DIEC2 com al DCVB. Als dos diccionaris s’hi indica que aquest substantiu s’utilitza 

generalment en plural. De fet, al DCVB no hi apareix roís, sinó directament roïssos. 
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Aquest mot està prou estès a Mallorca, ja que 7 persones el coneixen, però a Barcelona  

no tant, ja que ningú no havia sentit la paraula abans. Pel que fa a l’ús, a Barcelona no 

l’utilitza ningú i, a Mallorca, 5 persones de 9. En total 7 enquestats n’han encertat el 

significat: sobralles de menjar de les persones. Les persones que no l’han sabut són totes 

les de Barcelona i algunes dels grups 1.1 i 2.1. Hi ha hagut 5 propostes d’oracions, totes 

amb el significat correcte i amb el mot en plural. Ho podem veure a Du es roïssos d’ahir, 

que encara seran bons, No deixis roïssos! El menjar no es tuda i Va menjar quatre 

roïssos. 

 

La propera paraula és l’insult beneit, que surt a la pàgina 49: No siguis beneit: ven i cobra. 

Aquest mot s’utilitza com a paraula grollera per indicar que algú és curt de gambals. És 

dels més coneguts i utilitzats, ja que, dels enquestats mallorquins, tothom el coneix i 

l’utilitza. Només hi ha hagut dos parlants de català central, del grup 1.2, que han indicat 

que no la fan servir, però sí que l’havien sentida abans. Els 18 enquestats han encertat el 

significat del mot. 16 persones han fet una proposta de frase amb el significat adequat; 

només dues persones no han fet oració (grups 1.2 i 3.2). Alguns dels exemples són No 

botis de tan amunt, no siguis beneit! i És beneit; no entén que, per més que cridi, no li 

faran més cas. Les 16 frases estan construïdes amb els verbs ser o parèixer. És curiós 

que, en una mostra de parlants més aviat petita, hi ha dos parlants (grups 2.1 i 3.1) que 

han escrit la mateixa frase: Que ets de beneit!, cosa que demostra que és una construcció 

bastant utilitzada a Mallorca. La majoria dels parlants de català central (5 de 7) utilitzen  

el mot beneit amb el determinant indefinit un al davant: Ets un beneit, no t’assabentes de 

res, No li facis cas, és un beneit i És un beneit aquell noi dient aquestes rucades. Els 

parlants catalans que no utilitzen l’article indeterminat són del grup 1.2. També tenim dos 

exemples amb l’expressió ser més beneit que, que s’utilitza per comparar una persona 

amb una altra popularment coneguda com a no gaire lúcida: És més beneit que en Pep 

Merda (grup 1.2). Aquesta locució en forma d’oració comparativa també la trobem al 

DCVB: Esser més beneit que en Pere Taleca o que en Pep de na Santema. Com es pot 

veure en l’oració Ets més beneit que una espardenya (grup 1.3), també es pot utilitzar per 

comparar algú amb un objecte i indicar-li que ni tan sols serveix per pensar. Per acabar 

amb l’anàlisi d’aquest mot, les frases amb el verb parèixer poden tenir dos significats. A 

l’oració Pareixes beneit s’utilitza cap a una persona que se sap que no és beneita, però 

que en aquell moment fa beneitures. En canvi a l’oració No pareixia que pogués arribar 

tan enfora, pareixia beneit! s’utilitza en sentit irònic, ja que realment vol dir que la 

persona de qui es xerra és molt eixerida. 
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L’expressió ser un judes apareix a la pàgina 50 a l’oració No pot ser que un des nostros, 

es des pebre, sigui un judes. És una col·locació molt coneguda popularment, ja que tots 

els enquestats afirmen que l’havien sentida abans, però només 5 persones la segueixen 

utilitzant. Sembla que en aquest cas no hi ha cap patró d’ús, ja que les respostes són 

bastant variades: utilitzen aquesta expressió una persona de cada grup excepte del grup 

1.1, que no l’utilitza ningú. Això no obstant, tothom en coneix el significat: ser un traïdor. 

La paraula Judes és normativa i el seu significat es troba recollit tant al DIEC2 com al 

DCVB. 7 persones fan una proposta d’oració (5 de Barcelona i 2 de Mallorca), totes amb 

el significat apropiat. Alguns exemples són T’havia dit que no diguessis res. Ets un 

Judes!, En Jaume és un Judes, mai paga el que deu i No te’n refiïs: és un Judes. Altres 

locucions relacionades amb el personatge de Judes i recollides al DCVB són Mentir com 

l’ànima de Judes (ser molt mentider), Perdre’s com l’ànima de Judes (anar camí de la 

perdició moral) o Donar el bes de Judes (trair, manifestar amor de forma falsa), entre 

d’altres. 

 

La col·locació anar a missa apareix a la pàgina 55, en el context Ella fa cara d’agraïda 

mentre recorda que de joveneta anava descalça, quan amb ses dones de sa família 

baixaven a la vila per anar a missa. Com a expressió és molt popular, ja que tots els 

parlants la reconeixen i només hi ha dues persones (grups 1.2 i 2.2) que admeten no 

utilitzar-la. De les tres opcions que s’han proporcionat a l’apartat de significat de 

l’enquesta, n’hi ha dues que poden ser vàlides, l’opció 1 (Anar a l’Església a escoltar el 

sermó del capellà) i l’opció 2 (Quan una cosa és segura i irrefutable). La tercera opció 

(Anar a qualsevol acte en què hi hagi una persona que llegeix un discurs) no recull cap 

dels significats que s’utilitzen avui en dia. El que havien de fer els enquestats era marcar el 

significat que més utilitzen en el seu dia a dia. El significat de l’opció 1 surt recollit al 

DCVB i el significat de l’opció 2 surt recollit al DIEC2. Només hi ha hagut una persona 

(grup 1.2) que ha marcat el significat incorrecte. Hi ha hagut 6 persones que han marcat 

l’opció 1 i 11 que han marcat l’opció 2. 14 persones han escrit una frase, 4 persones amb 

el significat de l’opció 1 i 10 amb el significat de l’opció 2. Les persones que han fet una 

oració han estat coherents i han utilitzat el significat que havien marcat a l’apartat de 

significat. Alguns dels exemples amb el significat de l’opció 1 són Fa un munt que no he 

anat a missa!, Sa padrina diumenge va anar a missa i Avui he anat a missa i estava casi 

buida [sic]. Altres exemples amb el significat de l’opció 2 són Les coses que diu el mestre 
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van a missa, Per aprovar l’assignatura no es poden fer més de dues faltes i això va a 

missa! i El que diu mon pare va a missa. 

 

L’últim mot que analitzarem serà l’adjectiu sadoll, que apareix a la pàgina 57: Es ca, 

sadoll, ni lladra. És un adjectiu normatiu que apareix tant al DIEC2 com al DCVB. 7 

parlants balears coneixen la paraula i 6 la utilitzen. 4 parlants catalans coneixen la paraula i 

només 2 la utilitzen. Les 11 persones que han indicat que coneixien la paraula d’abans 

n’han encertat el significat: que ha menjat fins quedar ple. Hi ha hagut 8 parlants que ens 

han proposat oracions, 2 de Barcelona i 6 de Mallorca. Totes les propostes s’utilitzen amb 

el significat correcte de l’adjectiu: Estic sadoll! Ens hem fet un tip de menjar i T’havies 

d’haver aturat de menjar abans, no feia falta quedar sadolla. 

 

CONCLUSIONS GENERALS 

 

El treball conclourà amb una recapitulació per analitzar què s’esperava de cada apartat i 

el que realment s’ha aconseguit. Per complir amb l’objectiu principal del treball, que era 

demostrar que les nostres tries lèxiques ens modelen, podem afirmar que la llengua té un 

vincle fortament lligat a la identitat de cadascú, que forma part de nosaltres i que, en certa 

mesura, ens identifica. També podem afegir que la lingüística emocional és important a 

l’hora de comunicar-nos i d’aprendre els idiomes. Aquestes afirmacions es veuen 

corroborades tant a l’obra i al documental com amb totes les declaracions que fan els 

acadèmics que apareixen reflectits a l’Apartat 2. Ideologia i pensament. 

 

Pel que fa a la tradició religiosa, és evident que segueix tenint molta influència en la 

nostra forma de parlar, ja que continuem utilitzant construccions de substrat catòlic en el 

nostre dia a dia. Aquest fet es veu evidenciat amb l’apartat 3. Anàlisi interna, en què 

s’han trobat fins a 44 oracions que contenen expressions amb connotació religiosa en un 

llibre de només 57 pàgines. Això no obstant, és molt difícil saber si aquest ús es deu 

únicament a la creença religiosa o si també es deu a l’herència lèxica i cultural que tenim. 

No hi ha gaire corpus científic que parli sobre aquest tema, així que es podria fer un 

treball per aprofundir en la qüestió. 

 

L’objectiu de l’Apartat 4. Anàlisi externa era estudiar les connotacions amb què s’utilitza 

el vocabulari religiós i fer una anàlisi comparativa de l’ús del lèxic que apareix a l’obra 

per veure si hi ha diferències dialectals i generacionals d’ús i de comprensió. Alguns 

aspectes a destacar són els següents. D’una banda, s’han detectat casos de paraules 
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puntuals, com per exemple oiós o vatua dell, en què hi ha una diferència generacional 

significativa no tant pel que fa a la comprensió, sinó més aviat en termes d’ús. En general, 

els usos que fan referència a l’edat dels enquestats estan bastant igualats. Tot i així, hi ha 

algunes expressions, com per exemple Fer Pasqua abans del Ram, que utilitzen més les 

persones de més de 50 anys. D’altra banda, també s’han apreciat diferències dialectals pel 

que fa als usos dels mots i les expressions. Per exemple, vatua dell, sull/a i xulla, entre 

d’altres, són paraules molt utilitzades pels parlants balears i, en canvi, els parlants 

catalans asseguren no emprar-les. Amb les dades d’aquesta anàlisi queda exemplificat 

que la llengua és viva i que no podem predir quines paraules es perdran i quines 

sobreviuran al pas del temps. També és important remarcar que seria interessant seguir 

amb l’estudi i ampliar-lo amb més participants i de més llocs. Una dada molt valuosa que 

podria afegir-se a l’enquesta és el nivell i el tipus d’estudis, reglats o no, dels enquestats, 

per veure si això influencia en els resultats. 

 
Com a reflexió final, és interessant veure la percepció que té l’autor de l’obra sobre 

aquest fet: és tan conscient de la importància de la llengua que li fa mal que hi hagi mots 

que, inevitablement, es vagin perdent amb el pas del temps. El veritablement important és 

veure què fem a partir del moment que som conscients de la repercussió d’aquest fet, tal 

com diu Rafel Duran, el director d’Acorar, al documental (Martí, 2016): 

 

“El que realment interessa és tota la reflexió que fa en Toni damunt l’idioma, damunt 

els costums, damunt la nostra pèrdua d’identitat, o la recerca d’aquesta identitat, si és 

que l’hem tinguda mai, i cap on anem i què volem ser”. 
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7. ANNEXOS 

 
7.1. Annex 1. Taula amb el vocabulari que apareix a l’enquesta. Inclou les definicions dels significats de la paraula (DIEC2 i DCVB) segons el 

context en què apareixen a l’obra, l’oració on surten i el tipus de lèxic en què s’han agrupat. 

! Que als apartats Definició DIEC2 i/o Definició DCVB hi aparegui “---” no sempre vol dir que no surti la paraula al diccionari, també potser que no hi surti el 

significat amb què apareix a Acorar. 

 
MOT DEFINICIÓ DIEC2 DEFINICIÓ DCVB CONTEXT TIPUS DE LÈXIC 

Xitam (xitar) v.tr. [LC] Cridar (algú) sense dir-ne el 

nom. 

v. tr. Cridar algú fent-li xit. A ca nostra, en entrar, 

xitam. 

General 

Vatua dell interj. [LC] Expressió usada per a 

indicar sorpresa, indignació, enuig, 

etc. 

VATUA! interj., 

deformació de voto a, molt usada 

com a exclamació emfàtica a 

Catalunya i Mallorca. Vatua o Voto 

a és una frase incompleta; la frase 

completa és Voto a Déu o Voto a 

Cristo, i aquestes dues expressions, 

considerades blasfemes, s'han 

deformat per eufemisme en moltes 

maneres, com és ara: a) De voto a 

Déu: vatua dell, vatua nell, vatua 

deuxes, vatua nada deuxes (de voto 

al nom de Déu), vatua non 

(Empordà), vatua el món (mall.), 

vatua dena, vatua dènia, vatua 
redell, etc. 

Vatua dell de manies. Religiós / Insultant 

Acorador 2 m. [LC] Ganivet o estilet per a 

acorar. 

II. m. 1. a) Ganiveta llarga i afuada 

de fulla, que serveix per matar porcs 
(Mall.). 

No serà teu s’acorador. Costumista 

Proporcions 

bíbliques 

--- --- I aquest sempre agafa 

proporcions bíbliques, 

sobretot per aquells 

Religiós 
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   novells que veuen en 

aquest afegitó s’estafa des 

pagès espavilat i els 

incomoda. 

 

Misto Veure llumí: m. [LC] [IQ] [ED] Tigeta 

curta de fusta o altra matèria 

combustible que porta en un dels seus 

caps una petita quantitat d’una mixtura 

inflamable per simple fregadís sobre 
una superfície rugosa. 

m. Llumí. Encén un misto. General 

Senyen 

(senyar) 

--- 2. Dibuixar, en sentit propi i figurat. 

3. Assignar, indicar una cosa com a 

destinada a algú. 

Centúries de dolor senyen 

sense dubtes es camí 

definitiu d’un acorador cap 
an es seu inevitable destí. 

Religiós 

Sull 3 adj. [LC] Esquerp, taciturn. adj. 2. Taciturn. Durant una hora es 

matador no dirà res. Sec. 

Sull. 

General 

Xulla Veure cansalada: 1 f. [LC] [HO] Gras 

del porc, comprès entre la pell i la 

carn, el qual, salat, es guarda per a tirar 
a l’olla i altres guisats. 

f. 1. Cansalada. I llargues taules vessen de 

matèria, d’aliment [...]: 

potó, cuixot, sagí, xulla... 

Costumista 

S’agombolen 

(agombolar) 

4 1 tr. [LC] Ajuntar, posar o fer anar 

plegats (diferents persones o coses). 

v. tr. II. Aglomerar, reunir en gran 

quantitat. 

Tota aquesta parentela 

d’homos, amics i veïnats 

s’agombolen enrevoltant 

ses taules de triar sa carn 

[...]. 

General 

Oiós 1 adj. [MD] [LC] Que causa ois o 

nàusees. 

adj. 1. Que fa oi. És oiós, mos fan fer lo que 

volen; això s’hauria de 

privar. 

General 

Punyema 5 interj. [LC] Expressió que denota 

enuig, contrarietat, sorpresa. 

Veure punyeta: nom genèric que en 

llenguatge grosser es dóna a tota 
cosa que molesta o que no té utilitat. 

Punyema! Xerrau de coses 

alegres! 

Insultant 
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Fer Pasqua 

abans del 

Ram 

--- —c) Fer Pasqua abans del 

Ram: anticipar les coses; 

especialment, tenir comerç carnal 

abans del matrimoni. 

No facis com ton pare, que 

va fer Pasqua abans del 

Ram 

Religiós 

Catxindena --- --- Tot lo dia cavil·la i de tot 

se recorda, catxindena 
dic... 

Insultant 

Hòstia 3 6 interj. [LC] VULG. Expressió usada 

per a manifestar admiració, sorpresa o 

contrarietat. 

--- Hostia! Penalti? Religiós / Insultant 

Lleu 
(lleure) 

2 intr. [LC] Tenir l’avinentesa, el 
temps, de fer una cosa. 

V. intr. b) Haver-hi temps hàbil, 
ocasió 

Tot li lleu d’ençà que s’ha 
jubilat i té sa pitopàusia. 

General 

Avior Veure ascendència: 

f. [LC] [HIG] Conjunt de parents de la 

línia ascendent. 

Veure antigor: 1 f. [LC] Temps antic. 

f. Ascendència, sèrie d'avis. [...] Sembla que entre 

aquest ara i aquell abans 

no hi hagi cap baula que 

canalitzi [...] s’avior i sa 

saviesa. 

General 

No fer llobada --- Loc. —No fer llobada: fer les coses 

d'una manera completa, molt arreu, 

sense deixar res. 

No deixis llobades i arriba 

a nes cul des ribell. 

General 

Baladre 1 m. [LC] [AGA] [BOS] Arbust 

perennifoli de la família de les 

apocinàcies, de fulles verticil·lades, 

coriàcies i lanceolades i de flors 

grosses rosades, tot ell metzinós, que 

es fa a les rambles de les terres 

mediterrànies càlides i és extensament 

cultivat com a ornamental als jardins i 

a la via pública, sovint sota formes de 

flors dobles i d’altres colors (Nerium 

oleander). 

m. 1. Planta de la família de les 

apocínies: Nerium oleander. Es un 

arbust que té les fulles lanceolades i 

les flors vermelloses o blanques, i és 

molt verinós. 

Quan jo no hi sigui no 

sabreu ni què és un 

baladre, ni un atzeroler, ni 

un ginjoler, ni un revell 

[...]. 

Costumista 

Atzeroler m. [LC] [BOS] [AGA] Arbust de la 

família de les rosàcies, espinós, molt 

m. o f. Planta de la família de les 

pomàcies: Crataegus Azarolus L. Es 

Quan jo no hi sigui no 

sabreu ni què és un 

Costumista 
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 semblant a l’arç blanc, amb els 

branquillons joves i el calze 

tomentosos i blancs, originari de la 

Mediterrània oriental i cultivat, 

sobretot antigament, pels seus fruits, 

les atzeroles, i per la seva fusta, dura i 

resistent (Crataegus azarolus). 

un arbre de cinc a deu metres 

d'altària, de branques espinoses; 
fulles pubescents transovato- 
cuneïformes, coriàcies; flors 
blanques de calze tomentós, de 
lòbuls triangulars; el fruit 
(l'atzerola) és globulós, vermellós o 
groguenc, de devers dos cm. de 
diàmetre, de polpa dolça-aspra i 
agradable, amb un o dos pinyols. 

baladre, ni un atzeroler, ni 

un ginjoler, ni un revell 

[...]. 

 

Ginjoler m. [BOS] [LC] [AGA] Arbret 

caducifoli de la família de les 

ramnàcies, de branques en ziga-zaga, 

fulles ovades o oblongues, dentades i 

d’un verd lluent, flors petites 

groguenques, en glomèruls axil·lars, i 

fruit carnós, originari de l’Àsia central 
i cultivat pels seus fruits, els gínjols. 

m. Arbust de la família de les 

ramnàcies, espècie Zizyphus 

vulgaris, que es fa alt de dos a 

quatre metres, amb branques 

tortuoses, fulles alternes ovades 

dentades i quasi sèssils, flors petites, 

grogues, i fruit rodonenc, ovat i 
vermellós quan és madur. 

Quan jo no hi sigui no 

sabreu ni què és un 

baladre, ni un atzeroler, ni 

un ginjoler, ni un revell 

[...]. 

Costumista 

Revell Veure ullastre: m. [LC] [BOS] Olivera 

silvestre, amb les branques punxoses i 

les fulles i els fruits més petits que els 

de l’olivera comuna, pròpia de les 

màquies mediterrànies de terres 
càlides (Olea europaea var. sylvestris). 

m. 1. Ullastre petit, i especialment el 

que, havent crescut poc i no havent- 

hi tingut esment, té la rama molt 

atapeïda i les fulles petites, dures i 

aspres. 

Quan jo no hi sigui no 

sabreu ni què és un 

baladre, ni un atzeroler, ni 

un ginjoler, ni un revell 

[...]. 

Costumista 

Arbocer Veure arboç: m. [LC] [BOS] Arbret 

perennifoli de la família de les 

ericàcies, de branquillons vermellosos, 

fulles planes i coriàcies, oblongues i 

un xic serrades, i de flors blanques 

amb la corol·la en forma d’esquella, 

propi de la regió mediterrània, els 

fruits del qual són les cireres d’arboç 

(Arbutus unedo). 

m. Planta de la família de les 

ericàcies: Arbutus unedo. 

Quan jo no hi sigui no 

sabreu ni què és un 

baladre, [...] ni una 

argelaga, ni una estepa, ni 

un arbocer, ni un alavern, 

ni un llampúgol... 

Costumista 



45  

 

 
 

Roïssos [pl. -ïssos; usat generalment en pl.] 

 
 

m. [LC] Deixalles de menjar. 

m. pl. 2. Deixalles de menjar de les 

persones. 

Es porc menja es seus 

roïssos i lo que, a ella, li 

regala aquella cosina seva 

que té una botiga i li dóna 
lo que se perd. 

Costumista 

Beneit 1 1 adj. m. f. [LC] Que no té el 4. m. i f. Curt d'enteniment. No siguis beneit: ven i 

cobra. 

Insultant 

cervell suficientment desenvolupat, 
mig idiota. 

Judes 

(Ser un Judes) 

m. [LC] Home traïdor. 2. a) Home traïdor. No pot ser que un des 

nostros, es des pebre, sigui 

un judes. 

Religiós 

Anar a missa --- Dirigir-se al temple o altre lloc on 

se celebra la missa. 

Ella fa cara d’agraïda 

mentre recorda que de 

joveneta anava descalça, 

quan amb ses dones de sa 

família baixaven a la vila 
per anar a missa. 

Religiós 

Sadoll 1 adj. [LC] Que ha menjat fins a 

satisfer plenament l’apetit. 

adj. Satisfet plenament en la gana 

de menjar o en el desig d'alguna 

cosa. 

Es ca, sadoll, ni lladra. General 
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7.2. Annex 2. Taula amb els resultats estadístics geogràfics de l’enquesta. 

(!) Els comentaris amb puntualitzacions dels enquestats només s’han comptat com a frases correctes quan demostraven saber utilitzar el significat, ja fos amb 

una explicació o amb un sinònim. 
 

Paraula Coneixement previ Ús Correcció significat Frase correcta 

  MCA BCN TOTAL MCA BCN TOTAL MCA BCN 

Xitar 4/18 1/9 0/9 1/18 3/9 4/9 7/18 2/2 0/0 

Vatua dell 14/18 7/9 0/9 7/18 9/9 8/9 17/18 8/8 1/1 

Acorador 11/18 4/9 0/9 4/18 8/9 1/9 9/18 4/4 0/0 

Proporcions 

bíbliques 

16/18 0/9 2/9 2/18 8/9 9/9 17/18 2/2 4/4 

Misto 18/18 9/9 7/9 16/18 9/9 9/9 18/18 9/9 7/9 

Senyar 16/18 9/9 4/9 13/18 9/9 7/9 16/18 8/8 4/4 

Sull 10/18 8/9 0/9 8/18 7/9 1/9 8/18 6/8 0/0 

Xulla 10/18 9/9 1/9 10/18 8/9 4/9 12/18 8/9 2/2 

Agombolar 12/18 5/9 0/9 5/18 3/9 4/9 7/18 1/6 1/1 

Oiós 9/18 6/9 0/9 6/18 7/9 3/9 10/18 6/6 1/1 

Punyema 9/18 3/9 0/0 3/18 9/9 2/9 11/18 5/5 0/0 

Fer Pasqua 

abans del Ram 

16/18 5/9 3/9 8/18 9/9 8/9 17/18 5/5 3/3 

Catxindena 16/18 9/9 2/9 11/18 9/9 9/9 18/18 9/9 4/4 

Hòstia 18/18 6/9 9/9 15/18 9/9 9/9 18/18 7/9 8/8 

Lleure 11/18 3/9 2/9 5/18 5/9 5/9 10/18 2/5 1/2 

Avior 9/18 1/9 0/9 1/18 6/9 2/9 8/18 3/3 1/2 

No fer llobada 2/18 0/9 0/9 0/9 1/9 0/9 1/18 0/0 0/0 

Baladre 12/18 5/9 2/9 7/18 9/9 8/9 17/18 1/1 1/1 

Atzeroler 8/18 4/9 1/9 5/18 9/9 8/9 17/18 1/1 0/0 

Ginjoler 16/18 9/9 6/9 15/18 9/9 8/9 17/18 6/9 4/4 

Revell 4/18 2/9 0/9 2/18 9/9 8/9 17/18 2/2 0/0 
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Arbocer 12/18 9/9 2/9 11/18 9/9 8/9 17/18 2/2 0/0 

Roïssos 7/18 7/9 0/9 7/18 7/9 1/9 8/18 5/5 0/0 

Beneit 18/18 9/9 7/9 16/18 9/9 9/9 18/18 9/9 7/7 

Ser un Judes 18/18 2/9 3/9 5/18 9/9 9/9 18/18 2/2 5/5 

Anar a missa 18/18 9/9 7/9 16/18 9/9 8/9 17/18 9/9 6/6 

Sadoll 11/18 6/9 2/9 8/18 7/9 4/9 11/18 6/6 2/2 
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7.3. Annex 3. Taula amb els resultats estadístics generacionals de l’enquesta. 

(!) Els comentaris amb puntualitzacions dels enquestats només s’han comptat com a frases correctes quan demostraven saber utilitzar el significat, ja fos amb 

una explicació o amb un sinònim. 
 

Paraula Coneixement previ Ús Correcció significat Frase correcta 

  15 a 30 

anys 

31 a 50 

anys 

Més de 

50 
anys 

15 a 

30 
anys 

31 a 

50 
anys 

Més de 

50 anys 

15 a 30 

anys 

31 a 50 

anys 

Més de 50 

anys 

Xitar 4/18 1/6 0/6 0/6 3/6 3/6 1/6 1/1 0/0 1/1 

Vatua dell 14/18 3/6 3/6 1/6 6/6 6/6 5/6 5/6 3/6 2/6 

Acorador 11/18 1/6 1/6 2/6 3/6 3/6 3/6 1/6 1/6 2/6 

Proporcions 

bíbliques 

16/18 0/6 2/6 0/6 6/6 5/6 6/6 2/2 2/2 2/2 

Misto 18/18 6/6 5/6 5/6 6/6 6/6 6/6 6/6 5/6 5/6 

Senyar 16/18 3/6 4/6 6/6 4/6 6/6 6/6 2/6 4/6 6/6 

Sull 10/18 2/6 3/6 3/6 3/6 2/6 3/6 2/2 1/4 3/3 

Xulla 14/18 3/6 3/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 2/3 4/4 

Agombolar 12/18 1/6 1/6 3/6 3/6 3/6 1/6 2/3 0/1 0/3 

Oiós 9/18 2/6 1/6 3/6 5/6 2/6 3/6 3/3 1/1 3/3 

Punyema 9/18 1/6 0/6 2/6 4/6 4/6 3/6 2/2 1/1 2/2 

Fer Pasqua 

abans del 
Ram 

16/18 1/6 2/6 5/6 5/6 6/6 6/6 1/1 3/3 5/6 

Catxindena 16/18 3/6 4/6 4/6 6/6 6/6 6/6 4/4 4/4 6/6 

Hòstia 18/18 6/6 5/6 4/6 6/6 6/6 6/6 6/6 5/5 4/6 

Lleure 11/18 2/6 1/6 2/6 6/6 2/6 2/6 1/2 0/2 2/6 

Avior 9/18 0/6 0/6 1/6 3/6 2/6 3/6 1/1 1/1 3/4 

No fer llobada 2/18 0/6 0/6 0/6 0/6 0/6 1/6 0/0 0/0 0/0 

Baladre 12/18 2/6 2/6 3/6 6/6 6/6 5/6 0/0 0/0 2/6 
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Atzeroler 8/18 0/6 3/6 2/6 6/6 6/6 5/6 0/0 0/0 1/1 

Ginjoler 16/18 6/6 6/6 3/6 6/6 6/6 5/6 3/3 6/6 1/1 

Revell 4/18 0/6 0/6 2/6 6/6 6/6 5/6 0/0 0/0 2/2 

Arbocer 12/18 3/6 3/6 5/6 6/6 6/6 5/6 1/1 0/0 1/1 

Roïssos 7/18 1/6 1/6 3/6 3/6 2/6 3/6 1/1 1/1 3/3 

Beneit 18/18 4/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 5/6 6/6 5/6 

Ser un Judes 18/18 1/6 2/6 2/6 6/6 6/6 6/6 2/2 2/2 3/3 

Anar a missa 18/18 5/6 5/6 6/6 5/6 6/6 6/6 5/6 5/6 5/6 

Sadoll 11/18 3/6 1/6 4/6 4/6 3/6 4/6 3/3 1/1 4/4 

 


