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1 INTRODUCCIÓ
1.1 Motivació personal
He triat fer el treball sobre els anglicismes de Menorca perquè  tinc un gran interès per la 
llengua. Crec que el coneixement de les arrels lingüístiques és fonamental per conèixer a 
fons la cultura del nostre país, i per tant la nostra identitat com a poble. Aquesta reflexió és 
el que em va motivar a l’hora d’escollir la temàtica del treball. 

Un cop decidit cap on enfocar la recerca, vaig estar pensant en quina branca de la llengua 
catalana  em  podia  centrar  per  poder  aprofundir  millor.  El  dialecte  menorquí  semblava 
interessant, però tot i així era un tema massa extens que englobava massa aspectes (com 
poden ser vocabulari, fonètica, frases fetes, etc.) i havia de concretar-ho més. Va ser llavors 
quan vaig mirar de pensar en què es diferenciava el menorquí dels altres dialectes, i pensant 
en variants de vocabulari em va sorgir la idea dels anglicismes. En aquell moment ja tenia 
per on començar.

Vaig iniciar la investigació consultant Internet i vaig trobar un llibre sobre el tema anomenat 
Els anglicismes de Menorca, publicat l’any 1983. Aquesta era l’última publicació que s’havia 
fet sobre anglicismes 

Anteriorment n’hi havia hagut altres, de les quals es poden destacar Rastre que varen deixar  
en el llenguatge menorquí les dominacions angleses, d’Àngel Ruiz i  Pablo, de 1908. I el 
1953 un article d’Antoni Badia i Margarit, publicat a “English Studies” sota el títol Anglicisms 
in the Catalan Language of Menorca.

Tenint en compte que la llengua no és estàtica sinó que està en contínua transformació, 
alguna cosa em deia que 26 anys després d’aquella publicació hi hauria, per poques que 
fossin, algunes variants.

Així  doncs,  la recerca tractaria  d’explicar  l’evolució  dels anglicismes des del  1983 fins a 
l’actualitat, prenent com a referència el llibre mencionat abans.

1.2 Objectius
La  finalitat  del  treball  de  recerca  era donar  resposta  a  dos  objectius  formulats  al 
començament de tot i poder treure conclusions al respecte.

• El primer objectiu es tractava d’esbrinar si els anglicismes que antigament utilitzava 
la majoria de la població d’arreu de l’illa seguien essent usats. 

• En cas contrari, ja fossin totes o part de les paraules les que s’haguessin perdut, es 
tractaria  de respondre  el  segon objectiu:  trobar  els  motius  que expliquin  aquesta 
desaparició. 

Dins d’aquest segon objectiu, es van formular un seguit d’hipòtesis que tractarien d’explicar 
aquesta  pèrdua  lingüística  i  que  al  final  de  la  recerca  haurien  de  ser  rebutjades  i/o 
acceptades. Les tres hipòtesis que es van formular al principi i que tractaven d’explicar per 
què els anglicismes cauen en desús estan resumides a continuació:

• La influència del català normatiu en els mitjans de comunicació. La televisió, 
la ràdio i la premsa són molt presents en la vida quotidiana dels ciutadans, 
comportant una interacció lingüística important entre el català de la variant 
dialectal de Menorca i la forma estàndard, present en els telenotícies, articles, 
reportatges, etc.
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• L’escolarització dels nens,  nenes,  adolescents i  joves en llengua catalana. 
Des de fa més de vint anys la llengua vehicular de les escoles i instituts va 
passar de ser l’espanyol al català. S’ha introduït, per tant, el català estàndard 
en l’educació i això ha influït en la parla quotidiana.

• La desaparició de tots aquells objectes i oficis definits en un anglicisme. Molts 
dels anglicismes estan lligats a oficis concrets, objectes i jocs infantils caiguts 
actualment en desús. Quan es va perdre l’ús de l’objecte, es perdé amb ell la 
paraula que el definia.

1.3 Metodologia de treball
Per poder assolir els objectius explicats anteriorment, vaig recórrer al sistema d’entrevista 
directa als principals nuclis de població de Menorca, repartits en tres àrees geogràfiques, 
llevant, centre i ponent. Vaig pensar que aquesta divisió era necessària per diferenciar les 
zones en les quals la dominació anglesa va tenir una influència més profunda de les que va 
ser més superficial, basant-me en el text d’Ortells i Campos quan afirmen que a l’interior de 
l’illa l’ús dels anglicismes és menor (Els Anglicismes de Menorca, pàgina 9).

Les altres variables que es van tenir en compte van ser l’edat dels enquestats, el seu gènere 
i la influència del català o del castellà a través dels mitjans de comunicació. Tenir present 
l’edat  era  important  perquè  els  resultats  ens  podien  donar  informació  sobre  si  els 
anglicismes perduraven en les diferents generacions o si al contrari, es perdien. La variable 
del  gènere podia donar  informació sobre quins anglicismes estaven més presents en el 
vocabulari dels homes i quins en el de les dones, com ara els jocs infantils en el gènere 
masculí i els relacionats amb el menjar, en el femení. 

D’altra banda, no es tingué en compte el nivell de formació com a variable, però sí que al 
final  de  cada  entrevista  es  va  preguntar  aquesta  dada  que  aportaria  una  informació 
addicional molt valuosa a l’hora d’extreure conclusions.

Els requisits que es van emprar per fer la tria dels enquestats van ser que tinguessin el 
català com a llengua d’ús freqüent i que residissin a la població enquestada.

1.4 Fonts consultades
He basat la recerca en el llibre  Els Anglicismes de Menorca i m’he posat en contacte via 
correu electrònic amb els seus autors, a fi d’obtenir més informació del seu estudi. Els vaig 
preguntar per la metodologia de treball  que van fer servir i els criteris que van utilitzar a 
l’hora de treure les seves conclusions, amb l’objectiu de perfeccionar la manera d’encarar el 
meu treball.

He  utilitzat  també  el  volum  5  “Desfeta  política  i  embranzida  econòmica  del  segle  XIII” 
d’Història Política, Societat i Cultura dels Països Catalans  i els treballs de sociolingüística 
catalana  del  llibre  Elements  d'història  social  i  política  de  la  llengua  catalana per  la 
contextualització històrica.

Una altra font consultada va ser el Diccionari Català-Valencià-Balear d’Antoni Maria Alcover i 
Francesc de Borja Moll.

També em va ser d’utilitat un article del Diari Menorca del divendres 10 d’octubre del 2008 
titulat “El menorquí conserva una quarantena d’anglicismes”. 
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1.5 Context històric
Històricament,  Menorca  ha  estat  dominada  per  diverses  civilitzacions  gràcies  a  la  seva 
estratègica posició geogràfica enmig de la Mediterrània occidental.

La primera civilització primitiva en ocupar l’illa va ser la talaiòtica. Posteriorment, fenicis i 
grecs  van  visitar  en  nombroses  ocasions  Menorca  de  forma  pacífica,  amb  la  intenció 
d’establir vincles comercials. No tan pacífics van ser els cartaginesos, els quals van reclutar 
a la força els foners illencs per unir-los a les seves files de batalla (s. VII aC). Tot i així, la 
cultura talaiòtica  va romandre a l’illa  més enllà  que l’imperi  romà de Quint  Cecili  Meteu 
annexionés les Illes Balears al seu vast imperi (any 123 aC). La següent civilització després 
de la romana que va conquerir Menorca va ser la vàndala (any 427), seguida de la bizantina 
de la mà de Belisar. 

Durant  els  segles  posteriors,  l’illa  de  Menorca  fou  atacada  constantment  per  part  de 
normandins  i  àrabs.  Tot  i  aquests  continus  atacs,  els  àrabs  no  es  van  assentar 
definitivament  a  Menorca  fins  el  903,  any  en  que  l’illa  es  va  annexionar  al  Califat  de 
Còrdova. Tot i que la conquesta de Menorca per part dels àrabs va trigar tants anys, és 
remarcable la intensa islamització que van dur a terme.

El 17 de gener de l’any 1287, l’illa va ser conquerida per Alfons III d’Aragó, aguantant mig 
segle més que Mallorca, la qual va ser conquerida per Jaume I el conqueridor, gràcies a la 
forta autonomia islàmica. Un cop l’illa de Menorca va passar a formar part de la Corona 
d’Aragó, Alfons III va procedir a la venta d’esclaus musulmans i a la repoblació amb catalans 
provinents de l’Empordà. Va ser a partir d’aquest moment quan el català va passar a ser la 
llengua d’ús entre la població.

El seu successor Jaume II el Just va traspassar el poder de l’illa a Jaume II de Mallorca a 
través del Tractat d’Anagni (any 1295), passant a formar part ara de la Corona de Mallorca. 
Tot i així, el 1343, Pere el Cerimoniós torna Menorca a la Corona d’Aragó.

Anys després de l’annexió a la Corona d’Aragó i d’anys de gran força comercial i marítima, 
Menorca va viure, sobretot durant els segles XV i XVI, un important declivi econòmic i social, 
en part pels constants atacs otomans, en part per les lluites socials entre l’aristocràcia i el 
poble que duraria pràcticament fins a la conquesta britànica.

L’any 1708, i aprofitant-se de la debilitat política espanyola del moment a causa de la Guerra 
de  Successió,  Menorca  va  passar  a  ser  britànica  a  través  del  Tractat  d’Utrecht  durant 
setanta anys. En aquesta etapa de la història de Menorca, l’economia es va veure fortament 
impulsada gràcies que la nova capital, Maó (fins aquell moment havia estat ciutadella) va 
esdevenir un gran centre comercial per a la Mediterrània. El llegat britànic va deixar, durant 
la seva estància a l’illa, una important empremta cultural.

Aquesta empremta està encara present a l’illa en diferents manifestacions en l’àmbit cultural, 
com són ara la tradició dels cavalls en les festes majors, alguns jocs infantils com ara els 
“mèrvils”  (joc de bales),  alguns menjars com ara el  “pudi”  (pa de pessic),  aportacions a 
diferents professions com ara la fusteria i la construcció, com per exemple “boinder” (galeria 
tancada), i la coneguda ginebra de Menorca, el “gin”.

Moltes d’aquestes manifestacions culturals han anat acompanyades del seu corresponent 
nom  anglès,  alguns  de  les  quals,  adaptant-se  als  paràmetres  fonètics  del  català,  han 
perdurat fins els nostres dies. Aquest fenomen lingüístic ha estat investigat al llarg del temps 
per diferents autors, dels quals es poden destacar els estudis realitzats per Àngel Ruiz i 
Palblo, el 1907, Antoni Maria Badia i Margarit, el 1953, i l’últim per Vicent Ortells i Xavier 
Campos el 1983.
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Menorca va ser també francesa durant la Guerra dels Set Anys (1756 – 1763), però amb el 
Tractat de París va tornar a la Dominació Britànica. Amb la Guerra d’Independència dels 
Estats Units, les forces franceses i espanyoles que també hi estaven involucrades, es van 
aliar per arrabassar l’illa als britànics (1782). Ho van aconseguir, però novament l’any 1798 
Gran Bretanya va conquerir-la per passar a ser, pocs anys després, espanyola (mitjançant el 
Tractat d’Amiens). Amb la dominació britànica, es van incorporar nous mots relacionats amb 
la fusteria, la construcció i la gastronomia.

De llavors ençà, Menorca s’ha mantingut sota el domini espanyol. Durant la Guerra Civil, 
l’illa es va declarar republicana, i són destacables combats com el de la Batalla de Menorca 
(1939) i un bombardeig a càrrec de l’aviació italiana el mateix any.
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2 Estudi
2.1  El llegat britànic

L’any  1712  Menorca  i  els  menorquins  foren  sotmesos  a  la  sobirania  de  la  reina  Anna 
d’Anglaterra, i posteriorment a Jordi I i Jordi II. Va ser al novembre d’aquest any quan el duc 
d’Argyll va prendre possessió de l’illa (700 km 2 de terreny i 16.000 habitants, una universitat 
general, quatre de locals i prop de 400 llocs).

L’actitud dels  menorquins envers la  tropa estrangera (formada per anglesos,  escocesos, 
alemanys i suïssos) va ser de freda prevenció. Al principi de l’ocupació, van ser freqüents 
situacions  com l’obligació  d’allotjar  soldats  en  cases  particulars,  proporcionar  oli,  palla  i 
llenya, o bé ajudar a finançar la nova carretera que anava d’Alaior a Maó.

Richard Kane (personatge que ha esdevingut  força popular  a Menorca) va ser el  primer 
governador britànic. Va exercir durant 16 anys (des del 1712 a 1736). Va tractar de corregir 
alguns errors del seu predecessor el duc d’Argyll, i va decretar la llibertat de comerç (tant 
interior com exterior). Això va afectar fortament el sistema de producció, i finalment el 1728, 
va  rectificar  el  seu  error  i  va  desautoritzar  el  comerç  fraudulent  de  les  naus de guerra 
britàniques. Tot i així, les conseqüències d’aquest error havien estat desastroses: la crisi 
agrària que havia començat a finals del segle XVII s’havia agreujat, i l’aristocràcia s’havia 
aprofitat del control econòmic i social de la pagesia.

La causa més profunda d’oposició a Kane va ser de caràcter ideològic, impulsada pels alts 
estaments socials. El governador va prohibir, entre altres coses, el Sant Ofici, l’oferiment de 
refugi als delinqüents en edificis eclesiàstics, la intervenció en qüestions religioses i que es 
posessin impediments als infants menorquins per assistir  a les escoles britàniques i  que 
s’aprengués l’anglès. Tot i així, aquestes escoles no van existir mai, i els menorquins no van 
mostrar  cap  interès  a  aprendre  la  llengua.  Igualment,  els  britànics  no  van  mostrar  cap 
voluntat d’imposar-la.

Lingüísticament, durant la dominació anglesa a Menorca, Kane va adoptar el costum de fer 
ús del  castellà  per  adreçar-se per  escrit  a  les autoritats  locals.  Tanmateix,  la  diferència 
d’idioma no suposà un problema, i quan es va crear la primera institució cultural privada (la 
Societat Maonesa de Cultura) l’idioma essencial fou el català.

Kane hagué d’afrontar diversos contratemps en el seu mandat. La Universitat General de 
Ciutadella va denunciar formalment el governador per incomplir el Tractat d’Utrecht. Aquest 
s’hagué de justificar davant la cambra dels Comuns el febrer de l’any 1720, i també hagué 
de  defensar-se  d’altres  acusacions,  com  ara  la  de  voler  imposar  la  religió  anglicana  a 
Menorca  mitjançant  la  repoblació  de  gent  britànica.  També van  ser  acusats  nombrosos 
governadors posteriors (Philip Anstruther, 1742; William Blackeney, 1752; James Jhonston, 
1766; i James Murray, 1776 i 1778) per casos de corrupció, prevaricació i violència.

A partir del segle XVII, Maó, a causa de la seva situació geogràfica a la vora d’un gran port 
natural que oferia una bona comunicació comercial i defensa militar, va contribuir al gran 
desenvolupament econòmic i demogràfic. Gràcies a aquest procés econòmic, la pagesia de 
cultivadors del terme de Maó encara tenia més del 60% dels predis, i en canvi a la resta de 
l’illa eren, la majoria, propietat de l’aristocràcia.

Arquitectònicament,  les  obres  d’ampliació  del  castell  de  Sant  Felip  i  la  construcció  de 
l’hospital militar de l’illa del Rei (els dos ubicats al port de Maó) van donar ocupació laboral a 
manobres i jornalers assalariats.
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La  Guerra  de  Successió  a  la  corona  d’Àustria  (1740  –  1748)  va  comportar  a  Menorca 
l’aparició de corsaris que anaven contra Espanya, França i les Dues Sicílies. Durant aquests 
anys, més de 280 preses foren admeses com a legals, la majoria de les quals corresponien 
a vaixells de guerra britànics.

Un  cop  acabada  la  guerra,  el  nou  governador,  William  Blakeney,  va  ser  denunciat  per 
abusos de poder  i  condemnat  en judici  pels  membres  de la  Cambra del  Consell  Reial, 
donant  la  raó  a  les  universitats  menorquines  i  obligant  a  tornar  tots  els  fons  apropiats 
indegudament pel governador.

La Guerra dels Set Anys, amb el desembarcament i presa de l’illa per part de les tropes 
franceses en nom de Lluís XV, va posar un parèntesi en la dominació britànica de Menorca. 
Aquest parèntesi durà els set anys de la guerra, i deixant de banda la fundació del poble de 
Sant Lluís, la presència francesa a l’illa va significar poca cosa. 

Amb  el  retorn  de  Menorca  a  mans  britàniques,  va  tornar  a  sorgir  el  tema  de  la 
incompatibilitat de religions. Va ser necessària la intervenció d’Espanya per recordar que la 
devolució de Menorca amb el tractat de París, no afectava la validesa del tractat anterior, el 
d’Utrecht.

El  cens del 1763 va reflectir  un augment considerable de la població menorquina, fins a 
arribar als 25.140 habitants a l’illa, però pocs anys després es produí el fenomen migratori 
més important del segle XVIII: l’emigració de més d’un miler de pagesos d’arreu del territori 
per anar a colonitzar la Florida, tot prometent-los terres a la fi del contracte.

A partir  de l’any 1766,  les activitats comercials  com ara el  tràfic de blat  nord-africà van 
prendre prou importància com per desenvolupar la construcció naval. En un principi no eren 
més que petites embarcacions de vela, però amb l’esclat de la guerra de la Independència 
nord-americana,  els  menorquins  van  fabricar  59  corsaris,  encapçalats  per  74  capitans 
menorquins i 6 d’anglesos, tripulats per quasi 3.000 mariners illencs. En aquest camp, per 
tant, podem dir que els britànics deixaren una profunda empremta que afectà la indústria de 
la navegació i el seu desenvolupament.

En l’àmbit de la construcció, cal destacar l’aixecament del poble d’Es Castell, sobre plànols 
de traçats rectangulars a l’entorn d’una gran plaça d’armes.

Amb el tractat de Versalles del 1783, Menorca fou retornada a la corona espanyola. Aquest 
canvi no va suposar, però, la imposició del decret de Nova Planta ni el canvi del sistema 
administratiu. A partir de llavors, l’illa de Menorca va viure una forta expansió econòmica 
generada  a  tota  la  Mediterrània  en  la  qual  els  menorquins  desenvoluparen  l’activitat 
comercial acompanyada de la dedicació a la construcció naval.

El 1798, els britànics tornaren a conquerir Menorca, però el període de quatre anys que durà 
l’ocupació  fou  poc  representatiu.  El  1802,  Menorca  es  tornà  a  veure  sotmesa  sota  la 
sobirania del rei d’Espanya mitjançant el definitiu tractat d’Amiens.

2.2 Preparació de les entrevistes

2.2.1 Les variables

El procediment que vaig fer servir  per determinar quines paraules continuaven sent d’ús 
comú arreu de l’illa i quines havien caigut en desús va ser el de l’entrevista directa. Per a 
portar-les a la pràctica s’havien de tenir en compte un seguit de variables que a priori ens 
fessin pensar que podien determinar el resultat. Les variables que vaig tenir en compte són 
les diferents poblacions, l’edat de les persones enquestades (entenent que els menors de 21 
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anys han estat escolaritzats en català), el seu gènere i de manera transversal els hàbits a 
l’hora de triar l’idioma dels mitjans de comunicació.

Realitzar les entrevistes a diverses poblacions situades a diferents punts de Menorca era 
fonamental, a fi d’obtenir uns resultats el més objectius i globals possible.  A més a més 
d’obtenir uns resultats prou contrastats, era important enquestar les diverses poblacions per 
poder observar quines eren les divergències entre les diferents zones geogràfiques. 

Vicent Ortells i Xavier Campos, autors del llibre en el qual baso la recerca, expliquen en el 
seu estudi que la presència d’anglicismes no és igual a totes les poblacions, fonamentant-se 
en el  contacte que la  colònia  anglesa tingué a l’illa,  molt  més poderosa en els  extrems 
oriental i occidental que en la zona central. Així doncs, les poblacions escollides foren, d’ est 
a oest, Es Castell, Maó, Alaior, Es Mercadal, Ferreries i Ciutadella. 

Poblacions de l’enquesta de ponent a llevant:  Ciutadella, Ferreries, Es Mercadal, Alaior, Maó i Es Castell

La  variable  de l’edat  de  les persones entrevistades es  va tenir  en compte atenent  a  la 
hipòtesi inicial,  segons la qual els resultats variarien considerablement en funció de l’edat 
dels enquestats, ja que seria l’indicador que els anglicismes van desapareixent en el temps. 
Hi hauria, en alguns casos, una diferència substancial entre les respostes d’un noi de 18 
anys i les d’un home de 72. 

Així  doncs,  és per  aquest  motiu  que vaig  creure convenient  distribuir  les entrevistes  en 
quatre trams d’edat: persones de menys de 21 anys, persones de 21 a 40 anys, persones de 
41 a 60 anys i persones de més de 60 anys.

La  variable gènere: diferenciar entre homes i dones en les entrevistes podia aportar més 
informació, ja que hi ha paraules d’us més comú entre dones que entre homes, i al revés. Un 
exemple d’aquestes diferències són els jocs infantils, generalment més associats als nens 
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que no pas a les nenes, o el vocabulari associat en la llar, més utilitzat entre les persones 
del gènere femení.

2.2.2  Número d’entrevistes a realitzar

A fi de treure unes conclusions sòlides i prou contrastades, era important pensar en  quin 
seria  el  nombre  mínim  d’entrevistes  a  realitzar  per  tal  d’obtenir  una  mostra  que  fos 
significativa. El primer pas que vaig fer va ser investigar quin era el percentatge de població 
amb el qual es treballava normalment en aquestes pràctiques. Un 2 ‰ de la població (és a 
dir,  un 0,2%) era més que suficient  perquè els resultats fossin fiables.  Així  doncs, havia 
d’enquestar a dues persones per cada mil habitants.

El següent pas va ser consultar l’últim cens de cada població de Menorca i de les diferents 
poblacions per poder  fer  els  càlculs  de les entrevistes necessàries.  Les dades que vaig 
trobar van ser les següents:

Cens total de Menorca: 92.434 habitants

Cens de Ciutadella: 28.696 habitants

Cens de Ferreries: 4.617 habitants

Cens d’Es Mercadal: 5.134 habitants

Cens d’Alaior: 9.133 habitants

Cens de Maó: 28.904 habitants

Cens d’Es Castell: 7.724 habitants

Aquests nuclis de població, tot i no ser el total de l’illa, representa 84.208 habitants, el 91’1% 
de la població total.

A partir del cens de cada població, ara tocava calcular quantes entrevistes pertocaven a un 
2 ‰ dels habitants de cada municipi. Un cop fets els càlculs, el resultat va ser el següent:

Ciutadella: 57 entrevistes

Ferreries: 9 entrevistes

Es Mercadal: 10 entrevistes

Alaior: 18 entrevistes

Maó: 57 entrevistes

Es Castell: 15 entrevistes

En els casos de Ciutadella i Maó, aquest 2‰ correspon a 57 entrevistes per cada una de les 
poblacions. En canvi, en els pobles restants, el 2‰ suposaria un volum d’entrevistes massa 
petit  perquè  es  pogués  considerar  significatiu.  És  per  això  que  vaig  prendre  la  decisió 
d’arribar fins a 20 entrevistes en els altres nuclis. Així doncs, havia de fer 57 entrevistes a 
Ciutadella i Maó, i 20 a Ferreries, Es Mercadal, Alaior, i Es Castell.
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Per tant, els càlculs van donar el resultat que s’havia de fer un total de 194 entrevistes arreu 
de Menorca, que finalment van arribar a la xifra de 197.

2.2.3  L’enquesta: forma i preguntes

Tenint  en  compte  tot  el  que s’acaba  d’exposar,  el  model  d’entrevista  que vaig  elaborar 
consta d’una primera part d’ubicació per anotar la població, la data i l’hora. Seguidament  hi 
ha la part de les dades personals: edat, (dividida en quatre grups: menys de 21 anys, de 21 
a 40, de 41 a 60 i de més de 60), gènere (masculí o femení), lloc de naixement, lloc de 
residència  (Ciutadella,  Ferreries,  Es  Mercadal,  Alaior,  Maó i  Es Castell),  estudis  (sense, 
primaris,  secundaris,  universitaris),  escolarització  (en  català  o  en  castellà),  i  hàbits 
radiotelevisius (en català o en castellà). 

La part restant de l’entrevista consta de 19 quadres, un per a cada anglicisme. En cada 
paraula hi ha diferents opcions per a nomenar la imatge (inclòs l’anglicisme) a fi de marcar la 
prioritat de la persona enquestada. A la dreta de les opcions, hi ha un quadre per indicar si 
reconeix  o no la  paraula  un cop se li  pregunta  pel  seu coneixement.  Si  la  resposta és 
positiva s’ha de marcar en el següent quadre la freqüència d’ús (dividit entre habitualment, a 
vegades, abans, mai), i al seu costat un altre quadre per indicar on o a qui l’ha sentida (amb 
les possibilitats d’avis, pare, germans, a casa, a la feina, al carrer o altres).

A la part final de cada entrevista hi ha un espai reservat per a comentaris addicionals que 
puguin ser d’interès, titulat “observacions”.

2.2.4  Les paraules a enquestar

Com ja he dit anteriorment, la investigació consisteix en esbrinar quines de les paraules de 
la variant del català de Menorca procedents de l’anglès que Vicent Ortells i Xavier Campos 
constataven l’any 1983 en el seu estudi que estaven vives arreu de l’illa, continuen essent 
d’ús habitual i quines no.

Els  anglicismes  que  segons  l’estudi  estaven  vius  a  totes  les  poblacions  i  s’utilitzaven 
habitualment per pràcticament tota la població són els següents:  “ull blec”, “boinder”, “born”, 
“bòtil”,  “fàitim”,  “gin”, “grog”,  “mèrvils”,  “moc”,  “quèp”, “quic”, “pinxes”,  “plè”,  “pudi”, “ròfils”, 
“tornescrús”, “xènc”, “xoc” i “mòguin”. Aquests anglicismes són en l’actualitat part del lèxic de 
la parla catalana, i per tant patrimoni cultural d’aquesta llengua, tal com ho prova la seva 
inclusió al Diccionari Català-Valencià-Balear d’Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll: 

BLEC adj. Ull blec: ull inflat o congestionat per un cop violent (Menorca).
Fon.: úј blεcdk (Menorca).
Etim.: de l'anglès black, ‘negre’-

BOÍNDER m.  Balcó tancat de vidrieres pels tres costats (Men.); cast. mirador.  
Fon.: buíndəɾ o buíndi (Menorca). 
Etim.: de l'angl. bow-window, mat. sign.

BORN o BORD m. Safra o plat gran de metall o fusta, molt planer, que serveix principalment 
per tenir copes o gots (Menorca); cast. azafate, bandeja. 
Fon.: bóɾn o bóɾt (Menorca). 
Etim.: de l'anglès board, ‘post’, ‘safra’ (cfr. teaboard, ‘safra de te’).

BÒTIL m.  6. Botella ampla de coll estret i llarg (Palma). A tot hora empina es bòtil, Aguiló 
Poes. 172.  || 7. Botella (Men.). Y amb quina llestesa abocaven aquella especie d'aixarop de 
dins es bòtil an es got, Ruiz Nov.  
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Etim.: incerta; segons Wartburg FEW, i, 466, ve del gàl·lic *bŏtĭna, ‘pedra fita’. Hi ha qui ha 
suposat  que  bòtil  en el  sentit  de ‘botella’ ve de l'anglès  bottle  ‘botella’;  però  no sembla 
probable tal suposició, perquè les paraules angleses no se solen trobar fora de Menorca, on 
els anglesos dominaren en el segle XVIII; i la paraula bòtil la trobam a Mallorca.

FÀITIM m. Tupada; acte de pegar fort a qualcú (Men.); cast. tunda, paliza. «Li han donat un 
fàitim que amb un poc més el maten». 
Fon.: fáјtim (men.). 
Etim.: de l'anglès fighting, ‘lluita, brega’.

GIN m. Ginebra (men.).
Fon.: ʒín (men.).
Etim.: abreviació de ginebra,  o més exactament, pres de l'anglès  gin,  mat. sign., durant la 
dominació anglesa de Menorca.

GROG m. Beguda feta amb aigua calenta i un licor fort, especialment aiguardent de canya; 
cast. grog.
Etim.: pres de l'anglès grog, mat. sign.

MÈRVEL m. || 1. Bolla de pedra, de terra o de vidre, per a jugar els nois pegant-li amb el dit i 
procurant tocar-ne una altra (Men.); cast. bola. 
Fon.: mεɾvəɫ (Maó, Ciutadella); mεɾviɫ (Ferreries); mεɾvuɫ (Ciutadella).
Etim.: de l'anglès marble ‘marbre’.

MOC m. Pitxer (Maó).
Etim.: de l'anglès mug, mat. sign.

MOGUIN o MÒGUINI m. Caoba (men.). Un caxonet de mogueny ab tres pots y 5 culleres, 
doc. a. 1780 (Rev. Men. xix, 71).
Fon.: mɔcd ɣin (Ciutadella); mɔcd ɣini (Maó).
Etim.: de l'anglès mahogany, mat. sign. 

PINXA f.  ||  1.  Arengada (Men.); cast.  sardina salada.  ||  2.  fig. Persona molt magra (Men.). 
Loc. —Estar com a pinxes, o Anar estrets com a pinxes: estar molt estrets, moltes persones 
a un lloc petit (Men.).
Fon.: píɲʃə (Men.).
Etim.: de l'anglès pilchard, mat. sign. || 1.

PLÈ m.  Joc de pilota basca (Men.).  Per jugà plè,  o sigui  a la  pilota,  Benejam Ciut.  16.
Fon.: plεcd (men.).
Etim.:  de l'anglès  play,  ‘jugar’ (mot introduït  a Menorca durant les dominacions angleses 
d'aquesta illa en el segle XVIII).

PUDI m. Pastís anglès, blan o poc dur, fet generalment de farina barrejada amb mel i llet, 
ous i altres ingredients; cast. pudin. A Menorca, i sobretot a Maó, el púding és un pastís que 
encara es fa i que té certa tradició popular, per haver dominat en aquella illa els anglesos 
durant bona part del segle XVIII. Els púdings menorquins es poden fer de moltes classes de 
fruites (sobretot de pomes),  d'albergínies, de patates, de moniatos,  de farina,  de llet,  de 
brossat, d'arròs, de panses, etc. Estan descrits ap. Ballester Cibaria 249-252.

QUÈP m. || 1. Cobricap de roba que duien les dones i els infants de bolquers (Men.); cast. 
papalina, capillo. 
Fon.: kεcdp (men.).
Etim.: de l'anglès cap, ‘cobricap’.
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QUIC || 1. Exclamació o crit amb què els jugadors d'un joc de córrer avisen el qui para en el 
moment en què ja estan amagats, perquè comenci a cercar-los (Mall., Men.).
Etim.: de l’anglès quick,  ‘ràpid’,  ‘de pressa’.

RÒFILS m. pl. (dial., anglicisme). Guarnició de randa a la part alta de la pitera d'una camisa 
(Maó);  cast.  chorrera.  El  dot  de  les  jovenetes,  |  fora  de les  robes crues,  |  eren flocs  i 
banderetes, | parvalans, ròfils, joietes | i turbigueres amb rues, Ballester Gloses (Rev. Men. 
1923).
Etim.: de l'anglès ruffles, mat. sign.

TORNESCRÚS m.  (anglicisme).  Desengramponador  (men.);  cast.  destornillador.
Fon.: toɾnəskɾú, toɾnəskɾús, toɾnəsklús (men.).
Etim.:  de l'anglès  turnscrew,  mat.  sign.,  mot  introduït  a  Menorca durant  les dominacions 
angleses (segle XVIII).

XENC m. (anglicisme) Part de la cama de davant d'un animal, vora l'articulació (Men.); cast. 
codillo.
Fon.: ʃεcdŋk (Maó).
Etim.:  de  l'anglès  shank,  ‘canella’.  És  un  mot  introduït  a  Menorca  durant  la  dominació 
anglesa (segle XVIII)

XOC m. Guix per a dibuixar o escriure (men.); cast. tiza.
Fon.: ʃɔcd k (men.).
Etim.:  pres de l'anglès  chalk,  mat. sign., durant la dominació anglesa de Menorca (segle 
XVIII).

Respecte  a  la  paraula  bòtil  cal  esmentar  que  la  seva  procedència  de l’anglès  ha estat 
qüestionada per diferents experts en el tema i sembla ser que no és tal, ja que també s’ha 
trobat el seu ús en alguna zona de Mallorca, cosa que provaria que no va ser introduïda a 
l’illa arran de la dominació britànica. Tot i així es va decidir incloure-la a l’estudi atès que era 
contemplada com a tal  en l’estudi  de Vicent  Ortells i  Xavier  Campos que és el  punt  de 
partida del present treball.

2.2.5 Treball de camp

2.2.5.1.1 Dificultats previstes
Abans de començar el treball de camp, quan encara estava fent els últims preparatius de les 
entrevistes, vaig pensar que una dificultat que em podria trobar era la manca de disposició a 
col·laborar de la gent del carrer. Pensava que, entre entrevista i entrevista, seria força difícil 
trobar persones disposades a ajudar amb la investigació, ja fos per falta de temps o de 
ganes.

Una altra dificultat que vaig preveure va ser el fet de realitzar nombrosos desplaçaments 
arreu  de  l’illa  i  per  tant  haver-hi  de  dedicar  moltes  hores.  Aquesta  dificultat  es  veu 
engrandida si s’hi suma el fet que viatjar en transport públic a Menorca és força complicat, ja 
que el servei no s’adapta a les necessitats de les persones i són aquestes les que han de 
plantejar la sortida en funció dels horaris del transport. Aquesta dificultat no hauria estat tal si 
la xarxa de transport tingués un servei més ampli i per tant m’hauria deixat treballar amb 
major comoditat.

2.3  Execució
Vaig començar a preparar les entrevistes a principis del mes de juliol del 2009, i durant el 
mes d’agost vaig recórrer l’illa fent el treball de camp. Abans d’això, però, em vaig posar en 
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contacte amb els  autors del  llibre en el  qual  baso la  meva recerca,  Els anglicismes de 
Menorca, via correu electrònic. 

En el correu electrònic em vaig presentar com a estudiant de segon de batxillerat que tenia 
interès per la llengua, i que volia dur a terme un treball de recerca a partir de l’estudi que 
Vicent Ortells i el seu company de treball, Xavier Campos, havien publicat l’any 1983. Li vaig 
comentar que el meu treball consistia en observar l’evolució dels anglicismes utilitzats llavors 
per determinar el seu ús en l’actualitat. A continuació li vaig dir que li estaria agraït que em 
pogués contestar algunes qüestions. Li vaig preguntar pel mètode que varen fer servir per 
fer les entrevistes i quin va ser el criteri que van establir per determinar que una paraula 
havia caigut en desús o bé que seguia viva. Li vaig preguntar també si sabia de l’existència 
d’algun altre estudi sobre el tema realitzat de llavors ençà. Finalment, li vaig agrair que em 
pogués donar algun consell a partir de la seva experiència que em fóra d’utilitat.

Dos dies després d’haver-li enviat el correu electrònic, em va tornar la resposta. Em va dir 
que s’alegrava que estigués interessat en aquest tema. M’explicà que ells dos van passar 
entrevistes seleccionant llocs, persones i oficis vinculats amb la presència dels anglesos. 
Van preguntar a la gent sobre els anglicismes i també sobre alguns de falsos. Em va dir 
també que justificaven la pervivència d’un anglicisme quan el coneixien en més d’un lloc i 
que no tenien constància de cap altre estudi publicat. Finalment, m’aconsellà que el millor 
era fer una recerca per tota l’illa seleccionant alguns indrets.

Així doncs, i tenint en compte el mètode i els consells que Vicent Ortells em va explicar en el 
correu,  vaig  organitzar  el  treball  de  camp que havia  de fer  durant  la  resta de l’estiu.  A 
diferència del seu estudi, jo no vaig incloure falsos anglicismes, ja que el meu objectiu no era 
tant veure si la gent els reconeixia com a tals, sinó constatar la pervivència de les paraules. 

Vaig  començar  per  enquestar  Maó,  després  Es  Castell,  Alaior,  Ferreries,  Ciutadella  i 
finalment Es Mercadal. 

2.3.1 Dificultats trobades
Durant el treball de camp em vaig trobar amb una dificultat que no havia previst. Algunes 
imatges que havia utilitzat en les entrevistes per preguntar a la gent sobre com en deien, no 
sempre s’adaptaven al concepte que ells tenien d’aquella paraula, i és que depenent de la 
població, alguns dels mots tenen un significat més concret que en una altra, o bé presenten 
certes diferències que fa que els enquestats no reconeguin aquella imatge amb l’anglicisme. 
Un exemple d’això és la paraula ‘pudi’: a la zona de Maó s’entén amb aquesta paraula unes 
postres  fetes  amb ou,  força  primes  i  amb panses  o  fruits  secs  al  seu  interior.  A altres 
poblacions, sobretot a l’interior, un ‘pudi’ és una coca força gruixuda, o un pa de pessic.

El fet  d’intentar  enregistrar  les entrevistes em va suposar una dificultat  afegida.  A l’hora 
d’entrevistar  vaig  necessitar  l’ajut  d’altres  persones  per  poder  mostrar  les  imatges  i  fer 
l’enregistrament, mentre jo anava entrevistant i anotant les respostes. 

De vegades, els enquestats no donaven una resposta prou clara al que se’ls preguntava, fet 
que em va dificultar la feina a l’hora d’anotar la resposta més adient pel que m’havien dit, a fi 
d’obtenir una resposta el més fidel al seu coneixement de la paraula. Una altra dificultat 
relacionada amb la resposta de la persona enquestada va ser el fet de proporcionar-me més 
informació de la realment necessària, ja que no va ser possible reflectir-ho tot a l’anàlisi de 
les dades.

Una altra dificultat que em vaig trobar va ser la lentitud amb què feia les entrevistes el primer 
dia. Davant la inexperiència d’aquest tipus de pràctica, em costava preguntar a la gent si 
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estaria disposada a participar, el que va significar haver fet només set entrevistes durant tot 
el matí. Els dies següents, però, un cop adquirida la mecànica de la feina vaig anar guanyant 
confiança en mi  mateix  i  eficiència  en el  treball.  A partir  d’aquest  moment  vaig  fer  una 
mitjana de vint entrevistes diàries. 

2.3.2 Administració de l’enquesta
L’enquesta es va administrar de la manera que s’explica a continuació. Un cop seleccionada 
la persona a enquestar, cosa que es feia si la persona era resident de l’illa i tenia el català 
com a llengua d’ús habitual, se li preguntava si estaria disposada a col·laborar en un treball 
de recerca de l’institut sobre la llengua de Menorca. En aquest moment no se’ls deia que es 
tractava d’anglicismes, a fi  de no influir  en les seves respostes. La majoria de persones 
acceptava de bon grat a participar, i tot seguit se’ls indicava que digués com denominaven 
normalment els objectes o accions representats a les imatges que veurien a continuació. 

Si el primer que deien no era l’anglicisme, se’ls preguntava si coneixien alguna altra manera 
d’anomenar-la. Si llavors tampoc el deien, se’ls preguntava si havien sentit mai l’anglicisme. 
Si  la  resposta  era  negativa,  es  passava  a  la  paraula  següent,  si  era  afirmativa,  se’ls 
preguntava si la feien servir (habitualment, a vegades, abans o mai) i si la resposta era mai, 
se’ls preguntava on l’havien sentida (en l’àmbit familiar, de treball etc.). Si la resposta  era 
que la utilitzava habitualment, a vegades o que l’utilitzava abans i ara ja no, es passava a la 
següent paraula.

També es passava a la següent paraula si l’anglicisme sortia d’entrada de la boca de la 
persona enquestada, és a dir, que era per a la persona en qüestió d’ús habitual, ja que havia 
sorgit espontàniament.

Al finalitzar les preguntes sobre les dinou paraules, es demanaven les dades personals: tram 
d’edat en què es trobava, lloc de naixement i residència, estudis, si havien fet l’escolarització 
en català o en castellà, i si acostumaven a veure la televisió i sentir la ràdio en català o en 
castellà.

2.3.3 TRACTAMENT DE LES DADES

Un cop realitzades totes les entrevistes, es va passar a realitzar el buidatge de les dades. 

Per facilitar la feina, el primer buidatge es va fer sobre paper. Es va utilitzar una graella per a 
cada paraula,  dividida per les sis poblacions,  cada una separada per gènere,  edat  i  ús. 
Després vaig passar al recompte de totes i cada una de les respostes. Un cop vaig tenir 
totes les dades en paper, les vaig introduir en dinou fulls de càlcul d’Excel amb les mateixes 
variables.  Aquesta  aplicació  informàtica  va  facilitar  el  tractament,  ja  que  permet  fer  de 
manera  ràpida  els  càlculs  necessaris  i  el  creuament  de  dades,  a  més  de  fer  les 
representacions gràfiques de les respostes de les persones enquestades i interpretar-les.
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2.3.4 Anàlisi i interpretació de les dades

Llengua  vehicular en l’escolarització
Pel que fa a l’escolarització de les persones en català o en castellà, que era important per a 
l’estudi donada la hipòtesi inicial, s’ha de dir que és una dada que només varia en funció de 
l’edat, ja que el canvi de llengua vehicular a l’escola es va produir per a tothom pràcticament 
al mateix temps, per tant podem concloure que les persones que es troben en el tram d’edat 
més jove són les que van rebre una escolarització en català.

Hàbits pel que fa a la recepció de mitjans audiovisuals

Ll
egenda

(p
er  a  totes les 
gràfiques)

Ve
u  la  televisió 
en català:

 Sempre
 Sovint
 A vegades
 Poc
 Mai

En el conjunt de l’illa i tenint en compte totes les edats, podem observar que el 10% de les 
persones enquestades mira la televisió i escolta la ràdio sempre en català. El 30% afirma 
que ho fa sovint, el 34% que ho fa a vegades, el 16% que ho fa poc i el 10% que no ho fa 
mai.

Per poblacions, trobem que a Es Castell mira la televisió i escolta la ràdio sempre en català 
el 16% de les persones enquestades. El 26% que ho fa sovint, el 31% que ho fa a vegades, 
el 15% que ho fa poc i l’11% que no ho fa mai.

A Maó,  mira  la  televisió  i  escolta  la  ràdio  sempre  en  català  el  9%  de  les  persones 
enquestades. El 37% afirma que ho fa sovint, el 28% que ho fa a vegades, el 13% que ho fa 
poc i el 13% que no ho fa mai.

A Alaior,  mira  la  televisió  i  escolta  la  ràdio  sempre  en  català  el  27% de  les  persones 
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enquestades. El 36% afirma que ho fa sovint, el 18% que ho fa a vegades, el 14% que ho fa 
poc i el 5% que no ho fa mai.

A Es Mercadal, mira la televisió i escolta la ràdio sovint en català el 16% de les persones 

enquestades. El 36% afirma que ho fa a vegades, el 32% que ho fa poc i el 16% que no ho 
fa mai.

A Ferreries,  mira la  televisió i  escolta la ràdio sempre en català el  5% de les persones 
enquestades. El 52% afirma que ho fa sovint, el 19% que ho fa a vegades, el 14% que ho fa 
poc i el 10% que no ho fa mai.

A Ciutadella,  mira la televisió i  escolta la ràdio sempre en català el 8% de les persones 
enquestades. El 20% afirma que ho fa sovint, el 49% que ho fa a vegades, el 15% que ho fa 
poc i el 8% que no ho fa mai.

Pel que fa a l’edat de les persones enquestades, trobem que el 4% de les menors de 21 
anys mira la televisió i escolta la ràdio sempre en català. Que el 16% ho fa sovint, que el 
38% ho fa a vegades, que el 20% ho fa poc i que el 22% no ho fa mai.

De les persones enquestades entre 21 i 40 anys, trobem que el 6% mira la televisió i escolta 
la ràdio sempre en català. Que el 44% ho fa sovint, que el 25% ho fa a vegades, que el 10% 
ho fa poc i que el 15% no ho fa mai.

De les persones enquestades entre 41 i  60 anys,  trobem que el  18% mira la televisió i 
escolta la ràdio sempre en català. Que el 28% ho fa sovint, que el 42% ho fa a vegades, que 
el 8% ho fa poc i que el 4% no ho fa mai.

De les persones enquestades majors de 60 anys,  trobem que el  12% mira la televisió i 
escolta la ràdio sempre en català. Que el 32% ho fa sovint, que el 26% ho fa a vegades, que 
el 24% ho fa poc i que el 6% no ho fa mai.

Ús i coneixement dels diferents anglicismes
A continuació  s’exposa  l’anàlisi  de  les  dades  obtingudes  i  la  seva  interpretació  per  a 
cadascuna de les paraules.
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 ULL BLEC
Anàlisi de les dades obtingudes i la seva representació gràfica

Llegenda
(per a totes les gràfiques)

 Ho diu habitualment
 Ho diu a vegades
 Ho deia abans, ara ja no
 Ho ha sentit
 No ho reconeix

En el conjunt de l’illa,  el 65% de les persones enquestades en reconeix el seu ús, dins el 
qual hi ha el 44% que utilitza aquesta paraula habitualment, el 5% que ho fa a vegades, l’1% 
que l’utilitzava abans, però ara ja no, i el 15% que reconeix la paraula, tot i que no la fa 
servir. El 34% no la reconeix.

Per poblacions, trobem que a Es Castell la reconeix el 40% de les persones enquestades, 
dins el qual es troba el 5% que l’utilitza habitualment, el 5% que ho fa a vegades, el 5% que 
la feia servir abans però ara ja no, i el 25% que no la fa servir. El 60% no la reconeix.

A Maó, la reconeix un 49% de les persones enquestades, entre les quals hi ha el 35% de les 
que l’utilitzen habitualment, el 7% que ho fa a vegades, i el 7 % que no la fa servir. El 51% 
no la sentida mai.

A Alaior, la reconeix un 66% de les persones enquestades, entre les que hi ha el 42% que 
l’utilitza habitualment, el 14% que ho fa a vegades, el 3% que la feia servir abans però ara ja 
no, i el 7% que no la fa servir. El 34% no la sentida mai.

A Es Mercadal, la reconeix un 73% de les persones enquestades, entre les quals hi ha el 
65% que la fa servir habitualment i el 8% que no la fa servir. El 27% no la reconeix.
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A Ferreries, la reconeix un 92%, dins del qual hi ha el 52% que la fa servir habitualment, un 
12 % que la fa servir a vegades, i un 28% que només la reconeix però no la fa servir. Un 8% 
no la reconeix.

A Ciutadella, la reconeix un 91% de les persones enquestades, entre els que hi ha el 78% 
de les persones que la fan servir habitualment, el 3 % que ho fa a vegades, i el 10% que la 
reconeix però no la fa servir. El 9% no la reconeix.

Pel que fa a l’edat de les persones enquestades, trobem que el 41% de les menors de 20 
anys la reconeix, entre els quals hi ha el 17% que la fa servir habitualment i el 24% que no 
l’utilitza. Per tant, el 59% restant no la reconeix.

De les persones de 21 a 40 anys la reconeix el 47%, dins el que hi ha el 26% que l’utilitza 
habitualment, el 2% que ho fa a vegades, el 2% que la feia servir abans però ara ja no, i el 
17% que la reconeix però no la fa servir. El 53% no la reconeix.

De les persones de 41 a 60 anys la reconeix el 78%, dins el qual hi ha el 60% que l’utilitza 
habitualment, el 6% que ho fa a vegades i el 12% que la reconeix però no la fa servir. El 
22% restant la desconeix.

De les persones majors de 60 anys la reconeix el 96%, dins el qual hi ha el 78% que la fa 
servir habitualment, el 12% que ho fa a vegades i el 6% que la reconeix tot i que no la fa 
servir. El 4% no la reconeix.

Per  gènere,  dels  homes la  reconeix  el  64%,  entre  els  quals  hi  ha  el  48% que  l’utilitza 
habitualment, el 5% que ho fa a vegades, l’1% que ho feia abans però ara ja no, i el 10% la 
reconeix però no la fa servir. El 36% no la reconeix.

De les dones, la reconeix el 67%, entre les quals hi ha el 43% que la fa servir habitualment, 
el 5% a vegades i el 19% la reconeix però no la fa servir. El 33% la desconeix.

Interpretació de les dades

Arran dels resultats de l’enquesta podem afirmar que l’anglicisme ull blec és encara part del 
lèxic comú, sobretot com més cap a llevant. Tot i així les dades constaten que es va perdent 
paulatinament,  ja  que el  seu ús  i  coneixement  va disminuint  en  funció  de l’edat  de  les 
persones enquestades. 
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 BOÍNDER 
Anàlisi de les dades obtingudes i la seva representació gràfica

Llegenda
(per a totes les gràfiques)

 Ho diu habitualment
 Ho diu a vegades
 Ho deia abans, ara ja no
 Ho ha sentit
 No ho reconeix

En el conjunt de l’illa,  el 95% de les persones enquestades en reconeix el seu ús, dins el 
qual hi ha el 87% que utilitza aquesta paraula habitualment, el 2% que ho fa a vegades, i el 
6% que l’utilitzava abans, però ara ja no.  El 5% no la reconeix.

Per poblacions, trobem que a Es Castell la reconeix el 80% de les persones enquestades, 
dins el qual es troba el 75% que l’utilitza habitualment i el 5% que no la fa servir. El 20% 
restant no la reconeix.

A Maó, la reconeix un 98% de les persones enquestades, entre les quals hi ha el 82% de les 
que l’utilitzen habitualment, el 5% que ho fa a vegades, i l’11% que no la fa servir. El 2% no 
la sentida mai.

A Alaior, la reconeix un 95% de les persones enquestades, entre les que hi ha el 90% que 
l’utilitza habitualment i el 5% que no la fa servir. El 5% restant no la sentida mai.

A Es Mercadal, la reconeix el 85% de les persones enquestades, entre els quals hi ha el 
80% que la fa servir habitualment i el 5% que no la fa servir. El 15% restant no la reconeix.

A Ferreries, la reconeix el 100% de les persones enquestades, dins del qual el 94% la fa 
servir habitualment, el 3 % ho fa a vegades i el 3% la reconeix però no la fa servir.
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A Ciutadella, la es reconeix en un 99%, dins del qual hi ha el 98% de les persones que la fa 
servir habitualment i l’1% que la reconeix però no la fa servir. L’1% restant no la reconeix.

Pel que fa a l’edat de les persones enquestades, trobem que el 81% de les menors de 20 
anys la reconeix, entre els quals hi ha el 62% que la fa servir de manera habitual, el 4% a 
vegades i el 15% que no l’utilitza. Per tant, el 19% restant no la reconeix.

De les persones de 21 a 40 anys la reconeix el 98%, dins el que hi ha el 92% que l’utilitza 
habitualment, el 2% que ho fa a vegades, i el 4% que la reconeix però no la fa servir. El 2% 
restant no la reconeix.

De les persones de 41 a 60 anys la reconeix el 100%, dins el qual hi ha el 96% que la fa 
servir de forma habitual, el 2% que ho fa a vegades i el 2% que la reconeix però no la fa 
servir. 

De les persones majors de 60 anys la reconeix el 100%, dins el qual hi ha el 98% que la fa 
servir habitualment i el 2% que la reconeix tot i que no la fa servir. 

Per  gènere,  dels  homes la  reconeix  el  94%,  entre  els  quals  hi  ha  el  85% que l’utilitza 
habitualment, el 3% que ho fa a vegades, i el 6% que la reconeix però que no la fa servir. El 
6% restant no la reconeix.

De les dones, la reconeix el 96%, entre les quals hi ha el 90% que la fa servir habitualment, 
l’1% que ho fa a vegades i el 5% que la reconeix però que no la fa servir. El 4% restant la 
desconeix.

Interpretació de les dades

Els resultats de l’enquesta d’aquesta paraula ens permeten afirmar que  boínder continua 
sent una paraula d’ús comú en tot el territori menorquí, tot que s’observa un ús lleugerament 
inferior  a  les  poblacions  d’Es  Castell  i  Es  Mercadal.  D’altra  banda  cal  destacar  un 
coneixement inferior entre les persones menors de 21 anys, dada que podria indicar que es 
va perdent.  Tot i  així  cap la  possibilitat  que aquest  desconeixement  sigui  degut  a l’edat 
d’algunes persones entrevistades, que no haurien acabat d’adquirir el vocabulari bàsic. Cal 
destacar que en cap cas ningú va dir  la paraula  galeria com a substitutiu,  la  qual  cosa 
permetria  pensar  que  la  pervivència  d’aquest  mot  estaria  assegurada  en no existir  una 
denominació que el substitueixi, també perquè és una part característica del paisatge urbà 
de Menorca. 

- 21 anys 21 - 40 anys 41 - 60 anys + 61 anys

 Homes  Dones
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 BORN
Anàlisi de les dades obtingudes i la seva representació gràfica

Llegenda
(per a totes les gràfiques)

 Ho diu habitualment
 Ho diu a vegades
 Ho deia abans, ara ja no
 Ho ha sentit
 No ho reconeix

En el conjunt de l’illa,  el 46% de les persones enquestades en reconeix l'ús, dins el qual hi 
ha el 28% que utilitza aquesta paraula habitualment, el 2% que ho fa a vegades, el 2% que 
ho feia abans, però ara ja no, i  el  14% que la reconeix però no l’utilitza.   El  54% no la 
reconeix.

Per poblacions, trobem que a Es Castell la reconeix el 55% de les persones enquestades, 
dins el qual es troba el 30% que l’utilitza habitualment i el 25% que no la fa servir. El 45% 
restant no la reconeix.

A Maó, la reconeix un 54% de les persones enquestades, entre les quals hi ha el 32% de les 
que l’utilitza habitualment, el 4% que la fa servir a vegades, el 2% que ho feia abans, però 
ara ja no, i el 16% que la reconeix però que no la fa servir. El 46% restant no l’ha sentida 
mai.

A Alaior, la reconeix un 76% de les persones enquestades, entre les que hi ha el 52% que 
l’utilitza habitualment, el 5% que ho feia abans, però ara ja no, i el 19% que la reconeix però 
que no la fa servir. El 24% restant no l’ha sentida mai.

A Es Mercadal, la reconeix el 55% de les persones enquestades, entre els quals hi ha el 
35% que la fa servir habitualment, el 10% que ho feia abans, però ara ja no, i el 10% que la 
reconeix però que no la fa servir. El 45% restant no la reconeix.
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A Ferreries, la reconeix el 86% de les persones enquestades, dins del qual el 67% la fa 
servir habitualment, el 5 % ho fa a vegades i el 14% que la reconeix però que no la fa servir. 
El 14% restant la desconeix.

A Ciutadella, la reconeix el 9% de les persones enquestades, entre les quals hi ha el 2% de 
que la fa servir a vegades i el 7% que la reconeix però que no la fa servir. El 91% restant no 
la reconeix.

 

Pel que fa a l’edat de les persones enquestades,  trobem que el 21% de les menors de 20 
anys la reconeix, entre els quals hi ha el 13% que la fa servir de manera habitual, i el 8% 
que la reconeix però que no l’utilitza. Per tant, el 79% restant no la reconeix.

De les persones de 21 a 40 anys la reconeix el 39%, dins el que hi ha el 29% que l’utilitza 
habitualment, el 2% que ho fa a vegades, i el 8% que la reconeix però que no la fa servir. El 
61% restant no la reconeix.

De les persones de 41 a 60 anys la reconeix el 52%, dins el qual hi ha el 26% que ho fa de 
forma habitual, el 4% que ho fa a vegades, el 2% que ho feia abans, però ara ja no, i el 20% 
que la reconeix però que no la fa servir. El 48% restant no l’ha sentida mai.

De les persones majors de 60 anys la reconeix el  72%, dins el  qual el  46% la fa servir 
habitualment, el 2% a vegades, el 6% ho feia abans, però ara ja no, i el 18% que la reconeix 
tot i que no la fa servir. El 28% restant la desconeix.

Per  gènere,  dels  homes la  reconeix  el  42%,  entre  els  quals  hi  ha  el  28% que l’utilitza 
habitualment, l’1% que ho fa a vegades, l’1% que ho feia abans, però ara ja no, i el 12% que 
la reconeix però que no la fa servir. El 58% restant no l’ha sentida mai.

De les dones, la reconeix el 50% de les enquestades, entre les quals hi ha el 29% que la fa 
servir habitualment, el 3% que ho fa a vegades, el 3% que ho feia abans, però ara ja no, i el 
15% que la reconeix però que no la fa servir. El 50% restant la desconeix.

Interpretació de les dades

En primer lloc, i abans de passar a la interpretació de les dades esmentades anteriorment, 
cal destacar que al llarg de l’enquesta es va poder constatar que amb aquesta paraula no 
tothom entenia el mateix concepte, per això no sempre reconeixien la imatge, malgrat que 

- 20 anys 21 - 40 anys 41 - 60 anys + 60 anys

Homes Dones
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moltes vegades utilitzaven habitualment la paraula. Així, a Maó es reconeixia sovint no com 
a safata en general, sinó només com una safata de cartró que conté pastissets, mentre a 
Ferreries entenien qualsevol plata o safata per posar-hi menjar. 

En aquest cas podem afirmar que no hi ha una progressió regular del seu ús de llevant a 
ponent,  com  passa  amb  altres  paraules.  Ciutadella  és,  curiosament  atenent  a  l’alt 
reconeixement  que  es  té  d’altres  de  les  paraules  enquestades,  la  població  que  menys 
reconeix la paraula born, mentre que al centre, a Ferreries i a Alaior se’n reconeix el seu ús 
de manera molt majoritària. En aquest cas també hem de parlar d’una pèrdua d’ús, ja que va 
disminuint en funció de l’edat. Cal destacar que moltes persones de més edat donaven la 
paraula  safra per  a  substituir-la,  mentre  que  entre  la  població  més  jove  se  substitueix 
generalment pel castellanisme bandeja.
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BÒTIL
Anàlisi de les dades obtingudes i la seva representació gràfica

Llegenda
(per a totes les gràfiques)

 Ho diu habitualment
 Ho diu a vegades
 Ho deia abans, ara ja no
 Ho ha sentit
 No ho reconeix

En el conjunt de l’illa,  el 99% de les persones enquestades en reconeix el seu ús, dins el 
qual trobem el 96% que utilitza aquesta paraula habitualment, l’1% que ho fa a vegades, i 
l’1% la que reconeix però no l’utilitza.  L’1% restant no la reconeix.

Per poblacions, trobem que a Es Castell el 100% de les persones enquestades la reconeix i 
l’utilitza habitualment.

A Maó, la reconeix i fa servir habitualment el 100% de les persones enquestades.

A Alaior, la reconeix i l’utilitza habitualment el 100% de les persones enquestades.

A Es Mercadal, la reconeix i l’utilitza habitualment el 100% de les persones enquestades.

A Ferreries, la reconeix i l’utilitza habitualment el 100% de les persones enquestades.

A Ciutadella, la reconeix el 98% de les persones enquestades, entre les quals hi ha el 90% 
que la fa servir habitualment, el 3% que ho fa a vegades, i el 5% que la reconeix però que no 
la fa servir. El 2% restant no la reconeix.

27



Ses paraules juguen a quic

Pel que fa a l’edat de les persones enquestades, trobem que el 100% de les menors de 20 
anys la reconeix, entre els quals hi ha el 92% que la fa servir de manera habitual, el 2% que 
ho fa a vegades i el 6% que la reconeix però que no l’utilitza. 

De les persones de 21 a 40 anys la reconeix el 100%, dins el que hi ha el 98% que l’utilitza 
habitualment i el 2% que ho fa a vegades.

De les persones de 41 a 60 anys la reconeix el 98%, dins el qual el 98% l’utilitza de forma 
habitual. El 2% no la reconeix.

De les persones majors de 60 anys la reconeix i la fa servir habitualment el 100%.

Per gènere,  dels homes la reconeix  el  100%, entre els  quals  hi  ha el  99% que l’utilitza 
habitualment i  l’1% que la reconeix però que no la fa servir.

De les dones, la reconeix el 99% de les enquestades, entre les quals hi ha el 95% que la fa 
servir habitualment, el 2% que ho fa a vegades i el 2% que la reconeix però que no la fa 
servir. L’1% restant la desconeix.

Interpretació de les dades

Tot i que com s’ha esmentat anteriorment sembla ser que en aquest cas no es tracta d’una 
anglicisme introduït arran de la dominació britànica del segle XVIII, s’ha constatat que és la 
denominació  que  fa  servir  pràcticament  tota  la  població  de  l’illa,  sense  que  s’observin 
diferències significatives entre les persones de diferents edats ni  entre les poblacions,  a 
excepció potser de Ciutadella, on s’observa un ús lleugerament inferior.

- 20 anys 21 - 40 anys 41 - 60 anys + 60 anys

Homes Dones
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 FÀITIM
Anàlisi de les dades obtingudes i la seva representació gràfica

Llegenda
(per a totes les gràfiques)

 Ho diu habitualment
 Ho diu a vegades
 Ho deia abans, ara ja no
 Ho ha sentit
 No ho reconeix

En el conjunt de l’illa,  el 13% de les persones enquestades en reconeix el seu ús, dins el 
qual trobem el 5% que utilitza aquesta paraula habitualment, l’1% que ho fa a vegades, el 
3% que ho feia abans, però ara ja no, i el 4% que la reconeix però no la utilitza.  El 87% 
restant no la reconeix.

Per poblacions, trobem que a Es Castell la desconeix el 100% de les persones enquestades.

A Maó, la reconeix el 4% de les persones enquestades, entre el qual hi ha el 2% que l’utilitza 
habitualment i el 2% que la reconeix però no la fa servir. El 96% restant lo l’ha sentida mai.

A Alaior, la reconeix el 10% de les persones enquestades, entre les quals hi ha el 5% que 
afirma haver-la utilitzat en algun moment, però ara ja no, i el 5% que la reconeix però que no 
la utilitza. El 90% restant no la coneix.

A Es Mercadal, el 100% de les persones enquestades no la coneix.

A Ferreries, el 5% de les persones enquestades afirma utilitzar-la a vegades. El 95% restant 
no la coneix. 
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A Ciutadella, la reconeix el 31% de les persones enquestades, entre les quals hi ha el 10% 
que la fa servir habitualment, el 2% que ho fa a vegades, el 9% que la feia servir abans, però 
ara ja no, i el 10% que la reconeix però que no la fa servir. El 69% restant no la reconeix.

Pel que fa a l’edat de les persones enquestades,  trobem que el 6% de les menors de 20 
anys la reconeix, havent-la sentida en algun moment però que no la utilitza. El 94% restant 
la desconeix.

De les persones de 21 a 40 anys la reconeix el  6%, dins el qual hi ha el 2% que l’utilitza 
habitualment, el 2% que ho fa a vegades i el 2% que la reconeix però que no la utilitza. El 
94% restant no l’ha sentida mai.

De les persones de 41 a 60 anys la reconeix el 14%, dins el qual es troba el 4% que l’utilitza 
de forma habitual, el 8% que l’utilitzava abans, però ara ja no, i el 2% que la reconeix però 
que no la diu. El 86% restant no la reconeix.

De les persones majors de 60 anys la reconeix el 20%, dins el qual hi ha el 8% que la fa 
servir habitualment, el 2% que la diu a vegades, el 4% que la deia abans, però ara ja no, i el 
6% que la reconeix tot i que no la utilitza. El 80% restant la desconeix.

Per 
gènere,  dels  homes  la  reconeix  el  14%,  entre  els  quals  hi  ha  el  5%  que  l’utilitza 
habitualment, el 4% que ho feia abans, però ara ja no, i  el 5% que la reconeix però que no 
la fa servir. El 86% restant dels homes no l’ha sentida mai.

De les dones, la reconeix el  9% de les enquestades, entre les quals hi ha el 2% que la fa 
servir habitualment, el 2% que ho fa a vegades, el 2% que ho feia abans, però ara ja no, i el 
3% que la reconeix però que no la fa servir. El 91% restant la desconeix.

Interpretació de les dades

Arran d’aquests resultats es pot afirmar rotundament que aquesta paraula ha desaparegut 
pràcticament del lèxic menorquí. Només s’han trobat unes poques persones, la majoria a 
Ciutadella, que l’han reconeguda. Cal esmentar que es va observar que aquestes persones 
eren o bé gent d’edat avançada, o persones que per la seva formació acadèmica havien 
parat una atenció especial en la llengua, com va ser el cas d’una periodista de la televisió 
balear. 

Homes Dones
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GIN
Anàlisi de les dades obtingudes i la seva representació gràfica

Llegenda
(per a totes les gràfiques)

En el conjunt de l’illa,  el 100% de les persones enquestades 
utilitza aquesta paraula habitualment.

Per tant, tant per poblacions, com per trams d’edat com per gènere aquesta paraula és la 
utilitzada habitualment pel 100% de les persones entrevistades.

Interpretació de les dades

Gin continua sent l’única denominació d’aquesta beguda, i podem deduir que per ser l’única 
forma que existeix  per anomenar-la.  La seva pervivència estarà estretament lligada a la 
pervivència de la beguda a Menorca. 

 Ho diu habitualment
 Ho diu a vegades
 Ho deia abans, ara ja no
 Ho ha sentit
 No ho reconeix

- 21 anys 21 - 40 anys 41 - 60 anys + 60 anys
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 GROG
Anàlisi de les dades obtingudes i la seva representació gràfica

Llegenda
(per a totes les gràfiques)

 Ho diu habitualment
 Ho diu a vegades
 Ho deia abans, ara ja no
 Ho ha sentit
 No ho reconeix

En el conjunt de l’illa, el 3% de les persones enquestades en reconeix el seu ús, però no la 
utilitza.  El 97% restant no la reconeix.

Per poblacions, trobem que a Es Castell la desconeix el 100% de les persones enquestades.

A Maó, la reconeix el 2% de les persones enquestades, però no la fa servir. El 98% restant 
lo l’ha sentida mai.

A Alaior, la reconeix el 10% de les persones enquestades, però no la utilitza. El 90% restant 
no la coneix.

A Es Mercadal, el 5% de les persones enquestades en reconeix el seu ús, però no la utilitza. 
El 95% restant no la reconeix.

A Ferreries la desconeix el 100% de les persones enquestades.

A Ciutadella, la reconeix el 2% de les persones enquestades, però no la fa servir. El 98% 
restant no la reconeix.

 
- 21 anys 21 - 40 anys 41 - 60 anys + 60 anys
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Pel que fa a l’edat de les persones enquestades, trobem que el 100% de les menors de 20 
anys la desconeix.

De les persones de 21 a 40 anys la reconeix el 2%, però no la utilitza. El 98% restant no l’ha 
sentida mai.

De les persones de 41 a 60 anys la reconeix el 6%, però no la diu. El 94% restant no la 
reconeix.

De les persones majors de 60 anys la reconeix el 2%, tot i que no la utilitza. El 98% restant 
la desconeix.

Per gènere, dels homes la reconeix el 4%, però que no la fa servir. El 96% restant dels 
homes no l’ha sentida mai.
De les dones, la reconeix l’1% de les enquestades, però que no la fa servir. El 99% restant 
la desconeix.

Interpretació de les dades

A partir d’aquests resultats es constata que curiosament no són les més majors les que més 
coneixen la paraula, sinó que són les persones de mitjana edat (les de 41 a 60 anys). No hi 
ha cap persona de menys de 20 anys que en reconegui el seu ús. Aquesta dada, juntament 
amb  les  poques  persones  que  es  van  trobar  que  la  reconeixien,  permet  afirmar  que 
l’anglicisme “grog” ha caigut en desús arreu de l’illa, ja que el 3% de les persones que la 
reconeixen ni tan sols la fa servir mai. És significatiu també que entre la població menor de 
21 no la reconegui ningú.

Homes Dones
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 MÈRVILS
Anàlisi de les dades obtingudes i la seva representació gràfica

Llegenda
(per a totes les gràfiques)

 Ho diu habitualment
 Ho diu a vegades
 Ho deia abans, ara ja no
 Ho ha sentit
 No ho reconeix

En el conjunt de l’illa,  el 98% de les persones enquestades en reconeix el seu ús, dins el 
qual el hi ha el 94% que utilitza aquesta paraula habitualment, l’1% que ho fa a vegades i el 
3% que la reconeix però no la utilitza.  El 2% restant no la reconeix.

Per poblacions, trobem que a Es Castell la reconeix el 95% de les persones enquestades, 
entre les quals es troba el 90% que la utilitza habitualment i el 5% que la reconeix però no la 
utilitza. El 5% restant no la reconeix.

A Maó, la reconeix el 98% de les persones enquestades, entre les quals es troba el 92% que 
l’utilitza habitualment, el 4% que ho fa a vegades i el 2% que la reconeix però no la fa servir. 
El 2% restant lo l’ha sentida mai.

A Alaior, la reconeix el 95% de les persones enquestades, entre les quals hi ha el 81% que 
afirma utilitzar-la habitualment i el 14% que la reconeix però no la utilitza. El 5% restant la 
desconeix.

A Es Mercadal, el 100% de les persones enquestades afirma utilitzar-la habitualment.

A Ferreries, l’utilitzen habitualment el 100% de les persones enquestades.

Igualmen a Ciutadella, la fa servir habitualment el 100% de les persones enquestades.
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Pel   que fa a l’edat de les persones enquestades, trobem que el 94% de les menors de 20 
anys la reconeix, entre les quals es troba el 88% que la utilitza habitualment, el 2% que ho fa 
a vegades i el 4% que la reconeix tot i que no la utilitza. El 6% restant la desconeix.

De  les  persones  de  21  a  40  anys  la  reconeix  el  100%,  dels  quals  el  94%  l’utilitza 
habitualment, el 2% ho fa a vegades i el 4% la reconeix però que no la utilitza.

De les persones de 41 a 60 anys la reconeix i l’utilitza de forma habitual el 100%.

De les persones majors de 60 anys la reconeix el 100%, dins el qual hi ha el 98% que la fa 
servir habitualment i el 2% restant que la reconeix tot i que no la utilitza. 

Per gènere, dels homes la reconeix el  99%, entre els quals hi  ha el  94% que la utilitza 
habitualment, l’1% que ho fa a vegades i  el 4% que la reconeix però que no la fa servir. 
L’1% restant dels homes no l’ha sentida mai.
De les dones, la reconeix el 98% de les enquestades, entre les quals hi ha el 96% que la fa 
servir habitualment, l’1% que ho fa a vegades i l’1% que la reconeix però que no la fa servir. 
El 2% restant la desconeix.

Interpretació de les dades

Arran d’aquests resultats podem concloure que “mèrvils” continua sent una paraula habitual 
en el lèxic menorquí, tot i que s’observa un lleuger desconeixement o una certa manca d’ús 
a la banda de llevant, una circumstància que segurament es pot atribuir al canvi d’hàbits 
entre la població infantil pel que fa als jocs en favor de passatemps més contemporanis com 
la televisió o els vídeojocs, afirmació avalada pel fet  que qui en desconeix el nom és la 
població més jove. Tot i així cal remarcar que aquestes persones de la zona de llevant que 
no utilitzen la paraula “mèrvils” l’han substituïda pel castellanisme canicas.

+ 60 anys- 21 anys 21 - 40 anys 41 - 60 anys

DonesHomes
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 MOC
Anàlisi de les dades obtingudes i la seva representació gràfica

Llegenda
(per a totes les gràfiques)

 Ho diu habitualment
 Ho diu a vegades
 Ho deia abans, ara ja no
 Ho ha sentit
 No ho reconeix

En el conjunt de l’illa,  el 17% de les persones enquestades en reconeix el seu ús, dins el 
qual  s’hi  compten  el  4% que  utilitza  aquesta  paraula  habitualment,  el  2% que  ho  fa  a 
vegades, el 6% que ho feia abans, però ara ja no, i el 5% que la reconeix però no la utilitza. 
El 83% restant no la reconeix.

Per poblacions, trobem que a Es Castell la reconeix el 25% de les persones enquestades, 
entre les quals es compten el 5% que la utilitza a vegades, el 10% que ho feia abans, però 
ara ja no, i el 10% que la reconeix però no la utilitza. El 75% restant no la reconeix.

A Maó,  la  reconeix  el  33% de les persones enquestades,  entre les quals  l’11% l’utilitza 
habitualment, el 4% ho fa a vegades, el 9% ho feia abans, però ara ja no, i el 9% la reconeix 
però no la fa servir. El 67% restant lo l’ha sentida mai.

De les persones enquestades a Alaior, el 14% afirma haver-la utilitzada en anterioritat, però 
ara ja no. El 86% restant la desconeix.

A Es Mercadal, el 10% de les persones enquestades reconeix la paraula, de les quals el 5% 
afirma haver-la utilitzat abans, però que ara ja no, i el 5% que la reconeix però que no la 
utilitza. El 90% restant no l’ha sentida mai.

A Ferreries, el 5% de les persones enquestades afirma reconèixer-la però no utilitzar-la. El 
95% restant no la reconeix.
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A Ciutadella, la reconeix el 4% de les persones enquestades, entre les quals hi ha el 2% que 
l’havia fet servir anteriorment, però que ara ja no, i el 2% que la reconeix però que no la fa 
servir. El 96% restant no la reconeix.

 

Pel que fa a l’edat de les persones enquestades,  trobem que el 2% de les menors de 21 
anys la reconeix i l’utilitza a vegades. El 98% restant la desconeix.

De les persones de 21 a 40 anys la reconeix el 4%, tot i que no la utilitza. El 96% restant no 
reconeix l’anglicisme.

De les persones de 41 a 60 anys la reconeix el 16%, dins el qual el 2% la utilitza de forma 
habitual, el 2% ho fa de vegades, el 4% ho feia abans, però ara ja no, i el 8% la reconeix 
però no la utilitza. El 84% restant no la reconeix.

De les persones majors de 60 anys la reconeix el 40%, entre els quals hi ha el 10% que la 
utilitza habitualment, el 2% que ho fa a vegades, el 20% que ho feia abans, però ara ja no, i 
el 8% que la reconeix però que no la fa servir. El 60% restant no l’ha sentida mai.

Per  gènere,  dels  homes la  reconeix  el  17%, entre  els  quals  hi  ha el  4% que la  utilitza 
habitualment, el 2% que ho fa a vegades, el 7% que ho feia abans, però ara ja no, i el 4% 
que la reconeix però que no la fa servir. El 83% restant dels homes no l’ha sentida mai.
De les dones, la reconeix el 14% de les enquestades, entre les quals hi ha el 2% que la fa 
servir habitualment, l’1% que ho fa a vegades, el 5% que ho feia abans, tot i que ara ja no, i 
el 6% que la reconeix però que no la fa servir. El 86% restant la desconeix.

Interpretació de les dades

Amb aquests resultats podem determinar que aquesta és una paraula que ja fa temps que 
s’ha extingit en el vocabulari de la gent de Menorca, ja que només una petita part de la 
població  major  de  60 anys  la  coneixen  i  gran part  ja  no la  fa  servir.  Cal  destacar  que 
aquestes persones es concentren a la part de llevant, al contrari del que passa amb altres 
de les paraules.

- 21 anys 21 - 40 anys 41 - 60 + 60 anys
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 MOGUIN
Anàlisi de les dades obtingudes i la seva representació gràfica

Llegenda
(per a totes les gràfiques)

 Ho diu habitualment
 Ho diu a vegades
 Ho deia abans, ara ja no
 Ho ha sentit
 No ho reconeix

En el conjunt de l’illa,  el 58% de les persones enquestades en reconeix el seu ús. El 42% 
restant no el reconeix.

Per poblacions, trobem que a Es Castell la reconeix el 45% de les persones enquestades. El 
55% restant no reconeix la paraula.

A Maó, la reconeix el 60% de les persones enquestades. El 40% restant la desconeix.

A Alaior, la reconeix el 38% de les persones enquestades. El 62% restant la reconeix però 
no la fa servir. 

A Es Mercadal, el 55% de les persones enquestades reconeix la paraula. El 45% restant no 
la reconeix.

A Ferreries, el 38% de les persones enquestades en reconeix el seu ús. El 62% restant no el 
reconeix

A  Ciutadella,  la  reconeix  el  76% de  les  persones  enquestades.  El  24% restant  no  l’ha 
sentida mai.
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Pel que fa a l’edat de les persones enquestades, trobem que el 25% de les menors de 21 
anys la reconeix. El 75% restant no la reconeix.

De les persones de 21 a 40 anys la reconeix el 44%. El 56% restant no la reconeix.

De les persones de 41 a 60 anys la reconeix el 74%. El 26% restant no la reconeix.

De les persones majors de 60 anys la reconeix el 84%. El 16% restant no la reconeix.

Per 
gènere, dels homes la reconeix el 48%. El 53% restant no la reconeix.

De les dones, la reconeix el 67% de les enquestades. El 33% restant no la reconeix.

A causa de la difícil representació de la paraula mòguin, a les persones enquestades només 
se’ls  hi  va  preguntar  pel  seu  coneixement  respecte  l’anglicisme.  Així  doncs,  les  dades 
reflecteixen si la paraula és o no és reconeguda pels participants de l’enquesta.

Interpretació de les dades

L’ús d’aquesta paraula presenta una distribució irregular arreu de l’illa: a Maó, Es Mercadal i 
Ciutadella són majoria  les persones que afirmen tenir-ne coneixement,  a diferència d’Es 
Mercadal, Alaior i Ferreries.

Tot i així es pot constatar un procés d’extinció si atenem que el seu coneixement és menor 
com més jove és la persona. 

Com que es tracta d’objectes de la llar, veiem un altre cop la relació entre el repartiment de 
rols entre gèneres i el coneixement de la paraula. 

- 21 anys 21 - 40 anys 41 - 60 anys + 60 anys

DonesHomes
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 PINXES
Anàlisi de les dades obtingudes i la seva representació gràfica

Llegenda
(per a totes les gràfiques)

 Ho diu habitualment
 Ho diu a vegades
 Ho deia abans, ara ja no
 Ho ha sentit
 No ho reconeix

En el conjunt de l’illa,  el 82% de les persones enquestades en reconeix el seu ús, dins el 
qual es troba el 70% que utilitza aquesta paraula habitualment, el 6% que ho fa a vegades i 
el 6% que la reconeix però no la utilitza.  El 18% restant no la reconeix.

Per poblacions, trobem que a Es Castell la reconeix el 70% de les persones enquestades, 
entre les quals hi ha el 65% que la utilitza habitualment i el 5% que la utilitza a vegades. El 
30% restant no la reconeix.

A Maó, la reconeix el 81% de les persones enquestades, entre les quals es troba el 62% que 
l’utilitza habitualment, el 14% que ho fa a vegades i el 5% que la reconeix però no la utilitza. 
El 19% restant lo l’ha sentida mai.

A Alaior, la reconeix el 90% de les persones enquestades, entre les quals hi ha el 80% que 
la utilitza habitualment, el 5% que ho fa a vegades i el 5% que la reconeix però no la utilitza. 
El 10% restant la desconeix.

A Es Mercadal, el 75% de les persones enquestades reconeix i afirma utilitzar habitualment 
la paraula. El 25% restant no l’ha sentida mai.

A Ferreries, el 81% de les persones enquestades en reconeix el seu ús, entre el qual hi ha el 
62% que l’utilitza habitualment, el 5% que ho fa a vegades i el 14% que la reconeix però no 
la utilitza. El 19% restant no la reconeix.
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A Ciutadella, la reconeix el 88% de les persones enquestades, entre les quals hi ha el 79% 
que la fa servir de manera habitual, el 2% que ho fa a vegades i el 7% que la reconeix però 
no la utilitza. El 12% restant no la reconeix.

 

Pel que fa a l’edat de les persones enquestades, trobem que el 44% de les menors de 21 
anys la reconeix, entre les quals es troba el 21% que l’utilitza habitualment, el 10% que ho fa 
a vegades i el 13% que la reconeix però no la utilitza. El 56% restant no la reconeix.

De les persones de 21 a 40 anys la reconeix el 84%, dins el qual hi ha el 72% que la utilitza 
de forma habitual, el 6% que ho fa a vegades i el 6% que la reconeix tot i que no la utilitza. 
El 16% restant no reconeix l’anglicisme.

De les persones de 41 a 60 anys la reconeix el 100%, dins el qual el 96% la utilitza de forma 
habitual, el 2% ho fa de vegades i el 2% la reconeix però no la utilitza.

De les persones majors de 60 anys la reconeix el 100%, entre les quals hi ha el 92% que la 
utilitza habitualment, el 6% que ho fa a vegades i  el 2% que la reconeix però que no la fa 
servir.

Per 
gènere,  dels  homes  la  reconeix  el  82%,  entre  els  quals  hi  ha  el  68%  que  l’utilitza 
habitualment, el 7% que ho fa a vegades i el 7 que la reconeix però que no la fa servir. El 
18% restant dels homes no l’ha sentida mai.

De les dones, la reconeix el 82% de les enquestades, entre les quals hi ha el 73% que la fa 
servir habitualment, el 5% que ho fa a vegades i el 4% que la reconeix però que no la fa 
servir. El 18% restant la desconeix.

Interpretació de les dades

Aquesta  és  una  paraula  que  podem  dir  que  resta  ben  viva  arreu  de  l’illa.  Es  Castell, 
segurament degut a la llarga presència militar espanyola, és on més es desconeix. 

És de destacar la diferència trobada entre les persones de menys de 21 anys i les de més 
edat,  probablement  atribuïble  al  fet  que  per  l’edat  algunes  d’aquestes  persones  potser 
encara no coneguin la paraula, però tampoc una altra que la substitueixi, ja que no necessita 
fer-la servir. Tot i així aquesta dada confirma la tendència d’algunes de les altres paraules 
que es van perdent. 

- 21 anys 21 - 40 anys 41 - 60 anys + 60 anys
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 PLÈ
Anàlisi de les dades obtingudes i la seva representació gràfica 

Llegenda
(per a totes les gràfiques)

 Ho diu habitualment
 Ho diu a vegades
 Ho deia abans, ara ja no
 Ho ha sentit
 No ho reconeix

En el conjunt de l’illa,  el 56% de les persones enquestades en reconeix el seu ús, dins el 
qual hi ha el 46% que utilitza aquesta paraula habitualment,  menys de l’1% que ho fa a 
vegades, el 2% que ho feia abans, però ara ja no, i el 8% que la reconeix però no l’utilitza. 
El 44% restant no la reconeix.

Per poblacions, trobem que a Es Castell la reconeix el 5% de les persones enquestades, tot 
i que no la utilitza. El 95% restant no la reconeix.

A Maó, la reconeix el 22% de les persones enquestades, entre les quals es troba el 4% que 
l’utilitza habitualment, el 2% que ho fa a vegades, el 5% que ho feia abans, però ara ja no, i 
l’11% que la reconeix però no la utilitza. El 78% restant lo l’ha sentida mai.

A Alaior, la reconeix el 29% de les persones enquestades, entre les quals hi ha el 5% que la 
utilitzava abans, i ara no, i el 24% que la reconeix i no la utilitza. El 71% restant la desconeix.

A Es Mercadal, el 45% de les persones enquestades reconeix la paraula, entre les quals es 
troba el 20% que afirma utilitzar-la habitualment i el 25% que la reconeix però no la utilitza. 
El 55% restant no l’ha sentida mai.

A Ferreries, el 77% de les persones enquestades en reconeix el seu ús, entre el qual trobem 
el 57% que l’utilitza habitualment, el 5% que ho feia abans, tot i que ara ja no, i el 5% que la 
reconeix però no l’utilitza. El 33% restant no la reconeix.
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A  Ciutadella,  la  reconeix  i  la  fa  servir  de  manera  habitual  el  91%  de  les  persones 
enquestades.

 

Pel que fa a l’edat de les persones enquestades, trobem que el 42% de les menors de 21 
anys  la  reconeix,  entre  les  quals  hi  ha  el  25% la  fa  servir  de  manera  habitual  l’utilitza 
habitualment, el 2% la fa servir de manera habitual ho fa a vegades i el 15% la fa servir de 
manera habitual la reconeix però no la utilitza. El 58% restant no la reconeix.

De les persones de 21 a 40 anys la reconeix el 45%, dins el qual hi ha el 35% que la utilitza 
de forma habitual, el 4% que ho feia abans, però ara ja no, i el 6% que la reconeix tot i que 
no la utilitza. El 55% restant no reconeix l’anglicisme.

De les persones de 41 a 60 anys la reconeix el 58%, dins el qual es troba el 48% la fa servir 
de manera habitual l’utilitza de forma habitual, el 4% que ho feia abans, tot i que ara ja no, i 
el 6% que la reconeix però no la utilitza. El 42% restant no la reconeix.

De les persones majors de 61 anys la reconeix el 48%, entre les quals hi ha el 36% que la 
utilitza habitualment, el 2% que la utilitzava abans, però ara ja no, i el 10% que la reconeix 
però que no la fa servir. El 52% restant la desconeix.

Per gènere, dels homes la reconeix el  49%, entre els quals hi  ha el 38% que la utilitza 
habitualment, el 2% que ho feia abans, però ara ja no, i el 9% que la reconeix però que no la 
fa servir. El 51% restant dels homes no l’ha sentida mai.

De les dones, la reconeix el 47% de les enquestades, entre les quals hi ha el 34% que la fa 
servir habitualment, l’1% que ho fa a vegades, el 3% que ho feia abans, però ara ja no, i el 
9% que la reconeix però que no la fa servir. El 53% restant la desconeix.

Interpretació de les dades

Sembla ser que aquest joc es jugava tradicionalment, a Ferreries i a Ciutadella. Aquesta 
afirmació l’avalaria el fet que fora d’aquestes poblacions la conegui molt poca gent, fins i tot 
la de més edat, mentre que a les dues poblacions esmentades el coneixement és força més 
alt, i no només entre la gent més gran. Podem dir per tant que és una paraula que continua 
viva a Ferreries i a Ciutadella, mentre que és pràcticament desconeguda a la resta de l’illa. 

Cal destacar que en aquestes dues poblacions el seu ús és inferior entre la gent més jove, 
molt probablement perquè es tracta d’un joc que s’ha deixat de jugar en els últims anys.

Com a curiositat direm que a Maó desconeixien aquest joc i en canvi l’identificaven amb “es 
joc de sa bolla” que es juga a Sant Lluís. 

- 21 anys 21 - 40 anys 41 - 60 anys + 60 anys

Homes Dones
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 PUDI
Anàlisi de les dades obtingudes i la seva representació gràfica

Llegenda
(per a totes les gràfiques)

 Ho diu habitualment
 Ho diu a vegades
 Ho deia abans, ara ja no
 Ho ha sentit
 No ho reconeix

En el conjunt de l’illa,  el 88% de les persones enquestades en reconeix el seu ús, dins el 
qual es troba el 75% que utilitza aquesta paraula habitualment, el 3% que ho fa a vegades i 
el 10% que la reconeix però no la utilitza.  El 12% restant no la reconeix.

Per poblacions, trobem que a Es Castell la reconeix el 90% de les persones enquestades, 
entre les quals hi ha el 85% que la utilitza de manera habitual i el 5% que ho fa a vegades. 
El 10% restant no la reconeix.

A Maó, la reconeix el 95% de les persones enquestades, entre les quals es troba el 77% que 
l’utilitza habitualment, el 7% que ho fa a vegades i l’11% que la reconeix però no l’utilitza. El 
5% restant lo l’ha sentida mai.

A Alaior, la reconeix i l’utilitza habitualment el 100% de les persones enquestades.

A Es Mercadal, el 95% de les persones enquestades afirma utilitzar-la habitualment. El 5% 
restant no l’ha sentida mai.

A Ferreries, el 100% de les persones enquestades en reconeix el seu ús, entre el qual hi ha 
el 95% que l’utilitza habitualment i el 5% que la reconeix però no la utilitza. 

A Ciutadella, la reconeix el 71% de les persones enquestades, entre les quals es troba el 
49% que la fa servir de manera habitual i el 22% que la reconeix tot i que no la utilitza. El 
29% no la reconeix.
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Pel que fa a l’edat de les persones enquestades, trobem que el 83% de les menors de 21 
anys la reconeix, entre les quals hi ha el 60% que la utilitza habitualment, el 4% que ho fa a 
vegades i el 19% que la reconeix però no la utilitza. El 17% restant no la reconeix.

De les persones de 21 a 40 anys la reconeix el 90%, dins el qual hi ha el 80% que la utilitza 
de forma habitual, el 4% que ho fa a vegades i el 6% que la reconeix tot i que no la utilitza. 
El 10% restant no reconeix l’anglicisme.

De les persones de 41 a 60 anys la reconeix el 86%, dins el qual es troba el 78% que la 
utilitza de forma habitual, el 2% que ho fa a vegades i el 6% que la reconeix però no la 
utilitza. El 14% restant no la reconeix.

De les persones majors de 60 anys la reconeix el 94%, entre les quals hi ha el 84% que la 
utilitza habitualment  i  el  10% que la  reconeix  però que no la  fa servir.  El  6% restant  la 
desconeix.

Per gènere, dels homes la reconeix el  92%, entre els quals hi  ha el  77% que la utilitza 
habitualment, el 4% que ho fa a vegades i l’11% que la reconeix però que no la fa servir. El 
8% restant dels homes no l’ha sentida mai.

De les dones, la reconeix el 85% de les enquestades, entre les quals hi ha el 75% que la fa 
servir habitualment, l’1% que ho fa a vegades i el 9% que la reconeix però que no la fa 
servir. El 15% restant la desconeix.

Interpretació de les dades

Arran d’aquests resultats, podem establir que l’anglicisme “pudi” és una paraula que es diu 
més en unes poblacions que en altres, tot i que també cal destacar que no a tot arreu té el 
mateix significat. Mentre que a Maó i a Es Castell és un dolç fet amb ou i panses, entre 
altres ingredients, a la resta de l’illa denomina el pa de pessic. A Ciutadella, però, no sembla 
que  s’utilitzi  gaire,  tampoc entre  les  persones de més edat,  ja  que fan  servir  una altra 
paraula. 

Amb els diferents significats podem dir que aquest anglicisme continua prou viu entre la 
població, tot i que es podria intuir una lleugera tendència a la seva desaparició, atenent al fet 
que entre la població de menys de 21 anys no s’utilitza tant com entre la resta; aquest fet 
també podria ser degut a l’edat d’alguns dels enquestats que es troben encara en ple procés 
de maduració. 

- 21 anys 21 - 40 anys 41 - 60 anys + 60 anys

DonesHomes
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 QUÈP 
Anàlisi de les dades obtingudes i la seva representació gràfica

Llegenda
(per a totes les gràfiques)

 Ho diu habitualment
 Ho diu a vegades
 Ho deia abans, ara ja no
 Ho ha sentit
 No ho reconeix

En el conjunt de l’illa,  el 31% de les persones enquestades en reconeix el seu ús, dins el 
qual es troba el 12% que utilitza aquesta paraula habitualment, el 2% que ho fa a vegades, 
el 3% que ho feia abans, tot i que ara ja no, i el 14% que la reconeix però no la utilitza.  El 
69% restant no la reconeix.

Per poblacions, trobem que a Es Castell no la reconeix cap de les persones enquestades.

A Maó, la reconeix  el 21% de les persones enquestades, entre les quals hi ha el 5% que 
l’utilitza habitualment, el 2% que ho fa a vegades, el 2% que ho feia abans, però ara ja no, i 
el 12% que la reconeix però no la utilitza. El 79% restant lo l’ha sentida mai.

A Alaior, la reconeix el 39% de les persones enquestades, entre les quals es troba el 5% 
que la utilitza habitualment, el 10% que ho fa a vegades, el 10% que ho feia abans, però ara 
ja no, i el 14% que la reconeix però no la fa servir. El 61% restant no la reconeix.

A Es Mercadal, el 25% de les persones enquestades reconeix la paraula, entre les que es 
troba el 5% que afirma utilitzar-la habitualment, el 15% que afirma que ho feia abans, però 
ara ja no, i el 5% que la reconeix però no la fa servir. El 75% restant no l’ha sentida mai.

A Ferreries, el 48% de les persones enquestades en reconeix el seu ús, entre el qual es 
troba el 29% que la utilitza habitualment i el 19% que la reconeix però no l’utilitza. El 52% 
restant no la reconeix.
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A Ciutadella, la reconeix el 33% de les persones enquestades, entre les quals hi ha el 7% 
que la fa servir de manera habitual, el 2% que ho fa a vegades i el 24% que la reconeix tot i 
que no la utilitza. El 67% restant no la reconeix.

Pel que fa a l’edat de les persones enquestades, trobem que el 4% de les menors de 21 
anys la reconeix, però no la utilitza. El 96% restant no la reconeix.
De les persones de 21 a 40 anys la reconeix el 8%, dins el qual hi ha el 2% que l’utilitza de 
forma habitual i el 6% que la reconeix tot i que no la utilitza. El 92% restant no reconeix 
l’anglicisme.

De les persones de 41 a 60 anys la reconeix el 36%, dins el qual es troba el 8% que l’utilitza 
de forma habitual, el 4% que ho fa a vegades, el 2% que la utilitzava abans, però ara ja no, i 
el 22% que la reconeix però no la utilitza. El 64% restant no la reconeix.

De les persones majors de 60 anys la reconeix el 60%, entre les quals hi ha el 20% que la 
utilitza habitualment, el 4% que ho fa a vegades, el 10% que ho feia abans, però ara ja no, i 
el 26% que la reconeix però que no la fa servir. El 40% restant la desconeix.

Per  gènere,  dels  homes la  reconeix  el  21%, entre  els  quals  hi  ha el  5% que la  utilitza 
habitualment, el 3% que ho fa a vegades, l’1% que ho feia abans, però ara ja no, i el 12% 
que la reconeix però que no la fa servir. El 79% restant dels homes no l’ha sentida mai.
De les dones, la reconeix el 33% de les enquestades, entre les quals hi ha el 10% que la fa 
servir habitualment, l’1% que ho fa a vegades, el 5% que ho feia abans, però ara ja no, i el 
17% que la reconeix però que no la fa servir. El 67% restant la desconeix.

Interpretació de les dades

Arran dels resultats, podem concloure que aquest anglicisme ja no és part del lèxic de la 
població  menorquina,  ja  que és majoritàriament  desconegut  en l’actualitat.  S’observa un 
major coneixement de la paraula entre la població de més edat, i més concretament entre la 
femenina, cosa que s’explica perquè és una peça de roba que ja fa un temps que s’ha deixat 
d’utilitzar i per tant no ha estat substituïda per una altra paraula.

- 21 anys 21 - 40 anys 41 - 60 anys + 60 anys

Homes Dones
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 QUIC
Anàlisi de les dades obtingudes i la seva representació gràfica

Llegenda
(per a totes les gràfiques)

 Ho diu habitualment
 Ho diu a vegades
 Ho deia abans, ara ja no
 Ho ha sentit
 No ho reconeix

En el conjunt de l’illa,  el 66% de les persones enquestades en reconeix el seu ús, dins el 
qual hi ha el 57% que utilitza aquesta paraula habitualment, l’1% que ho fa a vegades, l’1% 
que ho feia abans, tot i que ara ja no, i el 7% que la reconeix però no la utilitza.  El 34% 
restant no la reconeix.

Per  poblacions,  trobem  que  a  Es  Castell  reconeix  la  paraula  el  75% de  les  persones 
enquestades, entre el qual es troba  el 65% que la utilitza habitualment i  el 10% que la 
reconeix però no la utilitza. El 25% restant no la reconeix.

A Maó, la reconeix el 81% de les persones enquestades, entre les quals es compten el 75% 
que l’utilitza habitualment, el 4% que ho fa a vegades i el 2% que la reconeix però no la 
utilitza. El 19% restant lo l’ha sentida mai.

A Alaior, la reconeix el 100% de les persones enquestades, entre les quals el 81% la utilitza 
habitualment, el 5% ho fa a vegades i el 14% la reconeix però no la fa servir.

A Es Mercadal, el 75% de les persones enquestades reconeix la paraula, dins el qual es 
troba el 65% que afirma utilitzar-la habitualment i el 10% que la reconeix però no la fa servir. 
El 25% restant no l’ha sentida mai.
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A Ferreries, el 20% de les persones enquestades en reconeix el seu ús, entre les que hi ha 
el 10% que l’utilitza habitualment i el 10% que la reconeix però no la utilitza. El 80% restant 
no la reconeix.

A Ciutadella, la reconeix el 21% de les persones enquestades, entre les quals es troben el 
2% que la fa servir de manera habitual, el 3% que ho feia abans, tot i que ara ja no, i el 16% 
que la reconeix però no la utilitza. El 79% restant no la reconeix.

Pel que fa a l’edat de les persones enquestades, trobem que el 40% de les menors de 21 
anys la reconeix, entre les quals hi ha el 21% que la fa servir habitualment, el 6% que ho fa 
a vegades i el 13% que la reconeix però no la utilitza. El 60% restant no la reconeix.
De les persones de 21 a 40 anys la reconeix el 53%, dins el qual hi ha el 41% que la utilitza 
de forma habitual i el 12% que la reconeix tot i que no la utilitza. El 47% restant no reconeix 
l’anglicisme.

De les persones de 41 a 60 anys la reconeix el 66%, dins el qual es troba el 58% que 
l’utilitza de forma habitual i el 8% que la reconeix però no la utilitza. El 34% restant no la 
reconeix.

De les persones majors de 60 anys la reconeix el 70%, entre les quals hi ha el 60% que la 
utilitza habitualment, el 6% que ho feia abans, però ara ja no, i el 4% que la reconeix però 
que no la fa servir. El 30% restant la desconeix.

Per gènere, dels homes la reconeix el  56%, entre els quals hi  ha el  42% que la utilitza 
habitualment, l’1% que ho fa a vegades, el 3% que ho feia abans, però ara ja no, i el 10% 
que la reconeix però que no la fa servir. El 44% restant dels homes no l’ha sentida mai.
De les dones, la reconeix el 58% de les enquestades, entre les quals hi ha el 48% que la fa 
servir habitualment, el 2% que ho fa a vegades i el 8% que la reconeix però que no la fa 
servir. El 42% restant la desconeix.

Interpretació de les dades

Podem concloure que aquesta és una paraula encara viva, excepte a la zona occidental de 
l’illa,  tot  i  que s’observa un ràpid procés de desaparició,  cosa que demostren les dades 
obtingudes  pels  diferents  trams  d’edat.  És  remarcable  el  fet  que  en  els  casos  que  no 
s’utilitza aquesta paraula hagi estat substituïda pel castellanisme escondite, o a Ciutadella 
per salvados o “salvades”. 

- 21 anys 21 - 40 anys 41 - 60 anys + 60 anys

Homes Dones
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 RÒFILS
Anàlisi de les dades obtingudes i la seva representació gràfica 

Llegenda
(per a totes les gràfiques)

 Ho diu habitualment
 Ho diu a vegades
 Ho deia abans, ara ja no
 Ho ha sentit
 No ho reconeix

En el conjunt de l’illa, l’11% de les persones enquestades en reconeix el seu ús, dins el qual 
hi ha l’1% que l’utilitza a vegades, el 4% que ho feia abans, tot i que ara ja no, i el 6% que la 
reconeix però no la utilitza.  El 89% restant no la reconeix.

Per poblacions, trobem que a Es Castell la desconeix el 100% de les persones enquestades.

A Maó, el 5% de les persones enquestades l’utilitzava abans, però ara ja no. El 95% restant 
lo l’ha sentida mai.

A Alaior, la reconeix el 20% de les persones enquestades, entre les quals hi ha el 10% que 
la utilitzava abans, però ara ja no, i el 10% que la reconeix però no la fa servir. El 80% 
restant no la reconeix.

A Es Mercadal, el 100% de les persones enquestades desconeix la paraula.

A Ferreries,  el 15% de les persones enquestades en reconeix el seu ús, entre el qual es 
troba el 5% que l’utilitza a vegades, el 5% que ho feia abans, però ara ja no, i el 5% que la 
reconeix però no la utilitza. El 85% restant no la reconeix.
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A Ciutadella, la reconeix el 17% de les persones enquestades, entre les quals es compten el 
3% que l’utilitzava abans, tot i que ara ja no, i el 14% que la reconeix però no la utilitza. El 
83% restant no la reconeix.

Pel que fa a l’edat de les persones enquestades, trobem que el 2% de les menors de 21 
anys la reconeix, però no la utilitza. El 98% restant no la reconeix.
De les persones de 21 a 40 anys el 2% l’utilitzava abans, però que ara ja no. El 98% restant 
no reconeix l’anglicisme.

De les persones de 41 a 60 anys la reconeix el 12%, dins el qual hi ha el 2% que l’utilitza a 
vegades, el 2% que ho feia abans, però ara ja no, i el 8% que la reconeix però no la utilitza. 
El 88% restant no la reconeix.

De les persones majors de 60 anys la reconeix el 24%, entre les quals hi ha el 12% que la 
utilitzava abans, però ara ja no, i el 12% que la reconeix però que no la fa servir. El 76% 
restant la desconeix.

Per gènere,  dels homes la reconeix el  5%, entre els quals hi  ha el  2% que la utilitzava 
abans, però ara ja no, i el 3% que la reconeix però que no la fa servir. El 95% restant dels 
homes no l’ha sentida mai.
De les dones, la reconeix el 15% de les enquestades, entre les quals hi ha l’1% que la fa 
servir a vegades, el 6% que ho feia abans, però ara ja no, i el 8% que la reconeix però que 
no la fa servir. El 85% restant la desconeix.

Interpretació de les dades

Aquests resultats ens diuen que aquesta és una paraula que ja fa molt  temps que s’ha 
extingit,  ja  que ni  tan sols entre la  població femenina de més edat  és gaire coneguda i 
pràcticament gens utilitzada. Aquesta desaparició s’explica en part pel fet que es tracta d’un 
ornament que ha caigut en desús. 

- 21 anys 21 - 40 anys 41 - 60 anys + 60 anys

Homes Dones
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 TORNESCRÚS
Anàlisi de les dades obtingudes i la seva representació gràfica

Llegenda
(per a totes les gràfiques)

 Ho diu habitualment
 Ho diu a vegades
 Ho deia abans, ara ja no
 Ho ha sentit
 No ho reconeix

En el conjunt de l’illa,  el 67% de les persones enquestades en reconeix el seu ús, dins el 
qual es troba el 39% que l’utilitza habitualment, el 5% que ho fa a vegades, el 4% que ho 
feia abans, tot i que ara ja no, i el 19% que la reconeix però no la utilitza.  El 33% restant no 
la reconeix.

Per poblacions, trobem que a Es Castell la reconeix el 45% de les persones enquestades, 
entre les quals es troba el 20% que la fa servir a vegades i el 25% que la reconeix però no la 
utilitza. El 55% restant no la reconeix.

A Maó, la reconeix el 49% de les persones enquestades, entre les quals hi ha el 2% que la 
utilitza habitualment, el 5% que ho fa a vegades, el 12% que la utilitzava abans, però ara ja 
no, i el 30% que la reconeix però no la utilitza. El 51% restant lo l’ha sentida mai.

A Alaior, la reconeix el 38% de les persones enquestades, entre les quals es troba el 14% 
que la utilitza habitualment, el 5% que ho fa a vegades, el 5% que la utilitzava abans, però 
ara ja no, i el 14% que la reconeix però no la fa servir. El 62% restant no la reconeix.

A Es Mercadal, el 40% de les persones enquestades reconeix la paraula, entre les quals hi 
ha el 20% que la fa servir de forma habitual i el 20% que la reconeix però no la utilitza. El 
60% restant no la reconeix.
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A Ferreries, el 86% de les persones enquestades en reconeix el seu ús, entre el qual hi ha el 
38% que la utilitza de manera habitual i el 48% que la reconeix però no la utilitza. El 14% 
restant no la reconeix.

A Ciutadella, la reconeix el 88% de les persones enquestades, entre les quals es compten el 
73% que la utilitza habitualment, el 8% que ho fa a vegades i el 7% que la reconeix però no 
la utilitza. El 12% restant no la reconeix.

Pel que fa a l’edat de les persones enquestades, trobem que el 46% de les menors de 21 
anys la reconeix, entre les quals hi ha el 15% que la fa servir de manera habitual, el 8% que 
ho fa a vegades i el 23% que la reconeix però no la utilitza. El 56% restant no la reconeix.
De les persones de 21 a 40 anys la reconeix el 54%, dins el qual hi ha el 24% que l’utilitza 
habitualment, el 4% que ho fa a vegades, el 4% que ho feia abans, però que ara ja no, i el 
22% que la reconeix però no la fa servir. El 46% restant no reconeix l’anglicisme.

De les persones de 41 a 60 anys la reconeix el 72%, dins el qual es troba el 38% que la 
utilitza de manera habitual, el 4% que ho fa a vegades, el 4% que ho feia abans, però ara ja 
no, i el 26% que la reconeix però no la utilitza. El 28% restant no la reconeix.

De les persones majors de 60 anys la reconeix el 76%, entre les quals hi ha el 42% que la 
utilitza habitualment, el 10% que ho fa a vegades, el 8% que ho feia abans, però ara ja no, i 
el 16% que la reconeix però que no la fa servir. El 24% restant la desconeix.

Per gènere, dels homes la reconeix el  77%, entre els quals hi  ha el  46% que la utilitza 
habitualment, el 5% que ho fa a vegades, el 5% que la utilitzava abans, però ara ja no, i el 
21% que la reconeix però que no la fa servir. El 23% restant dels homes no l’ha sentida mai.
De les dones, la reconeix el 54% de les enquestades, entre les quals hi ha el 29% que la fa 
servir habitualment, el 6% que ho fa a vegades, el 2% que ho feia abans, però ara ja no, i el 
17% que la reconeix però que no la fa servir. El 46% restant la desconeix.

Interpretació de les dades

Aquesta paraula es pot dir que continua ben viva a Ciutadella i en part a Ferreries, sobre tot 
entre la població masculina, degut a la separació tradicional de rols. A la resta de població es 
pot afirmar que està en vies d’extinció, ho confirma el fet que és més desconeguda entre la 
població més jove, o bé és totalment absent del vocabulari habitual. Moltes de les persones 
enquestades usen el castellanisme catalanitzat  “destornillador”. També hi ha persones que 
reconeixen l’anglicisme i el consideren la forma correcta del català normatiu.

- 21 anys 21 - 40 anys 41 - 60 anys + 61 anys

DonesHomes
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 XÈNC
Anàlisi de les dades obtingudes i la seva representació gràfica

Llegenda
(per a totes les gràfiques)

 Ho diu habitualment
 Ho diu a vegades
 Ho deia abans, ara ja no
 Ho ha sentit
 No ho reconeix

En el conjunt de l’illa,  el 72% de les persones enquestades en reconeix el seu ús, dins el 
qual hi ha el 58% que l’utilitza habitualment, el 3% que ho fa a vegades, el 2% que ho feia 
abans, tot i que ara ja no, i el 9% que la reconeix però no la utilitza.  El 28% restant no la 
reconeix.

Per poblacions, trobem que a Es Castell la reconeix el 75% de les persones enquestades, 
entre les quals es troba el  60 % que la fa servir  habitualment,  el  5% que la fa servir  a 
vegades i el 10% que la reconeix però no la utilitza. El 25% restant no la reconeix.

A Maó, la reconeix el 61% de les persones enquestades, entre les quals hi ha el 26% que la 
utilitza habitualment, el 12% que ho fa a vegades, el 5% que la utilitzava abans, però ara ja 
no, i el 18% que la reconeix però no la utilitza. El 39% restant lo l’ha sentida mai.

A Alaior, la reconeix el 76% de les persones enquestades, entre les quals es troba el 47% 
que l’utilitza  habitualment,  el  5% que l’utilitzava abans,  però ara ja  no,  i  el  24% que la 
reconeix però no la fa servir. El 24% restant no la reconeix.

A Es Mercadal, el 70% de les persones enquestades reconeix la paraula, entre les quals es 
compten el 60% que la fa servir de forma habitual i el 10% que la reconeix però no la utilitza. 
El 30% restant no la reconeix.
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A Ferreries, el 62% de les persones enquestades en reconeix el seu ús, entre el qual hi ha el 
52% que la utilitza de manera habitual i el 10% que la reconeix però no la utilitza. El 38% 
restant no la reconeix.

A Ciutadella, la reconeix el 57% de les persones enquestades, entre les quals hi ha el 55% 
que l’utilitza habitualment i el 2% que la reconeix però no la utilitza. El 47% restant no la 
reconeix.

Pel que fa a l’edat de les persones enquestades, trobem que el 14% de les menors de 21 
anys la reconeix, entre les quals es compten el 4% que la fa servir de manera habitual, el 
2% que ho fa a vegades i el 8% que la reconeix però no la utilitza. El 86% restant no la 
reconeix.
De les persones de 21 a 40 anys la reconeix el 69%, dins el qual hi ha el 37% que l’utilitza 
habitualment, el 12% que ho fa a vegades, el 4% que ho feia abans, però que ara ja no, i el 
16% que la reconeix però no la fa servir. El 31% restant no reconeix l’anglicisme.

De les persones de 41 a 60 anys la reconeix el 84%, dins el qual es troba el 76% que la 
utilitza de manera habitual, el 4% que ho fa a vegades i el 4% que la reconeix però no la 
utilitza. El 16% restant no la reconeix.

De les persones majors de 60 anys la reconeix el 86%, entre les quals hi ha el 66% que la 
utilitza habitualment, el 4% que ho feia abans, però ara ja no, i el 16% que la reconeix però 
que no la fa servir. El 14% restant la desconeix.

Per  gènere,  dels  homes la  reconeix  el  69%,  entre  els  quals  hi  ha  el  60% que l’utilitza 
habitualment, l’1% que ho fa a vegades, l’1% que l’utilitzava abans, però ara ja no, i el 7% 
que la reconeix però que no la fa servir. El 31% restant dels homes no l’ha sentida mai.
De les dones, la reconeix el 76% de les enquestades, entre les quals hi ha el 56% que la fa 
servir habitualment, el 6% que ho fa a vegades, el 2% que ho feia abans, però ara ja no, i el 
12% que la reconeix però que no la fa servir. El 24% restant la desconeix.

Interpretació de les dades

Aquesta és una paraula plenament en ús arreu de l’illa. La diferència que s’observa entre la 
població menor de 21 anys i la resta es podria explicar perquè la població més jove en 
general no ha d’atendre les feines de la llar com ara el menjar i  per tant no ha adquirit 
encara paraules tan específiques. També es destaca el major coneixement entre la població 
femenina, pel rol que tradicionalment se li ha assignat.

- 21 anys 21 - 40 anys 41 - 60 anys + 60 anys

DonesHomes
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 XOC
Anàlisi de les dades obtingudes i la seva representació gràfica

Llegenda
(per a totes les gràfiques)

 Ho diu habitualment
 Ho diu a vegades
 Ho deia abans, ara ja no
 Ho ha sentit
 No ho reconeix

En el conjunt de l’illa,  el 99% de les persones enquestades en reconeix el seu ús, dins el 
qual el 97% la utilitza habitualment i el 2% ho fa a vegades i l’1% restant la reconeix.

Per poblacions, trobem que a Es Castell la reconeix el 100% de les persones enquestades, 
entre les quals el 95% la fa servir habitualment i el 5% a vegades.

A Maó, la reconeix el 100% de les persones enquestades, entre les quals el 96% la utilitza 
habitualment i el 4% ho fa a vegades.

A Alaior, la reconeix el 100% de les persones enquestades, entre les quals el 95% la utilitza 
habitualment i el 5% la reconeix però no la fa servir. 

A Es Mercadal, el 100% de les persones enquestades reconeix la paraula, entre les quals el 
95% la fa servir de forma habitual  i el 5% la reconeix però no la utilitza.

A  Ferreries,  el  100% de les  persones enquestades  en reconeix  el  seu ús  i  l’utilitza  de 
manera habitual.

A Ciutadella, el 100% de les persones enquestades l’utilitza habitualment.
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Pel que fa a l’edat de les persones enquestades, trobem que el 100% de les menors de 21 
anys la reconeix, entre les quals el 98% la fa servir de manera habitual i el 2% la reconeix 
però no la utilitza.
De les persones de 21 a 40 anys la reconeix el 100% i l’utilitza habitualment.

De les persones de 41 a 60 anys la reconeix el 100%, dins el qual el 96% la utilitza de 
manera habitual, el 2% ho fa a vegades i el 2% la reconeix però no la utilitza.

De les persones majors de 60 anys la reconeix el 100%, entre les quals hi ha el 96% que la 
utilitza habitualment i el 4% que ho fa a vegades.

Per gènere, dels homes la reconeix el 100%, entre els quals hi ha el 98% que la utilitza 
habitualment, l’1% que ho fa a vegades i l’1% que la reconeix però que no la fa servir.
De les dones, la reconeix el 100% de les enquestades, entre les quals hi ha el 97% que la fa 
servir habitualment, el 2% que ho fa a vegades i l’1% que la reconeix però que no la fa 
servir.

Interpretació de les dades

Xoc és un dels anglicismes més vius entre la població, segurament gràcies a la introducció 
del  català  com  a  llengua  vehicular  de  l’educació.  És  coneguda  per  tota  la  població 
enquestada i només un percentatge molt petit afirma no fer-la servir, tot i així cal destacar 
que en els casos que van afirmar no utilitzar-la no s’havia substituït pel “guix” normatiu, sinó 
pel castellanisme “tissa”. 

Un fet constatat al llarg de totes les enquestes és que una valoració positiva de la presència 
del català a l’escola, als mitjans de comunicació i a la vida quotidiana en general va lligada a 
un major ús de l’anglicisme i a la voluntat de mantenir-lo viu en el vocabulari propi de la 
variant  dialectal  del  català  de  Menorca.  Al  contrari,  les  persones  que  manifestaven 
posicionaments més contraris a la presència del català en aquests àmbits no valoren com a 
interessant la pervivència de l’anglicisme, fins i tot, hi ha qui el confon amb la forma correcta 
del català normatiu i afirma que no forma part del parlar menorquí i d’aquí la seva negativa a 
fer-lo servir.

Xoc és  l’objecte  que  apareix  a  la  portada  del  meu  treball  per  molts  motius,  però 
fonamentalment per dos, d’una banda, perquè és d’àmbit escolar i està lligat a la infantesa, 
d’una altra, perquè la presència del català com a llengua vehicular de l’escola és la principal 
via de salvaguarda del patrimoni lingüístic menorquí, i no només del lingüístic sinó de tot el 
patrimoni històric i cultural de Menorca.

- 21 anys 21 - 40 anys 41 - 60 anys + 60 anys

Homes Dones
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3 CONCLUSIONS
A partir  dels  resultats de l’enquesta presentats en aquest  treball,  podem extreure tot  un 
seguit de conclusions que es presenten a continuació. 

La primera fa referència a l’ús de les paraules que formen part d’aquest treball.  Aquests 
dinou anglicismes,  que segons l’estudi que hem fet servir  com a base per a fer aquesta 
recerca fa vint-i-sis anys eren d’ús comú entre la majoria de la població menorquina, ara les 
podem dividir en quatre grups: les que s’han mantingut vives, les que s’han perdut, les que 
continuen vives depenent de la zona geogràfica i les que ho fan en determinats trams d’edat 
de la població menorquina. 

Dins  el  primer  grup,  cinc  són els  anglicismes  que  són  vius  arreu de l’illa.  Aquests  són 
boinder,  bòtil,  gin,  mèrvils i  pudi. En el segon grup, trobem que fàitim, grog i ròfils són els 
tres anglicismes que s’han perdut. Dins el tercer grup, born, ple, quic i tornescrús són les 
paraules que només són d’ús habitual en alguns nuclis de població, i dins el quart grup, ull 
blec, born, moc, pinxes, xenc i mòguin són els anglicismes que s’han perdut entre les noves 
generacions.

Per tant, podem concloure que hi ha un procés de substitució de determinades paraules 
procedents de l’anglès introduïdes al segle XVIII a l’illa de Menorca. Juntament a aquest 
procés  de  substitució  n’hi  ha  un  altre  de  paral·lel  que  assegura  la  pervivència  d’altres 
anglicismes que estan ben arrelats i la continuïtat dels quals sembla assegurada.

Una  altra conclusió  que es pot  extreure  arran dels  resultats  és  que,  contràriament  a la 
hipòtesi inicialment plantejada, molts anglicismes han estat substituïts per castellanismes i 
no pas per la forma del català normatiu. Una variable que no es va tenir en compte en cap 
moment és el major o menor grau d’identificació amb el sentiment de pertinença a Menorca 
com a entitat política. Potser seria un element a considerar en una futura investigació sobre 
aquest tema.

És el cas de born, on gran part de les persones enquestades que no l’utilitza i fa servir el 
barbarisme “bandeja” per referir-se a aquest utensili. Tot i que més minoritari, també és el 
cas de la paraula mèrvils, on algunes persones, sobretot les més joves, l’han substituïda pel 
castellanisme “canicas”. Una altre anglicisme substituït per un castellanisme és el  quic: la 
part  de  la  població  que  no  la  fa  servir  utilitza  la  paraula  “escondite”  (les  més  joves)  i 
“salvados”  (les  de  mitjana  edat).  L’anglicisme  tornescrús també  pateix  un  procés  de 
substitució per un castellanisme: la majoria de les persones enquestades reconeixien aquest 
objecte com a “destornillador”, en lloc de la forma correcta catalana “tornavís”. Fins i tot, 
alguna persona enquestada considerava que l’anglicisme és la forma correcta del català 
normatiu que no s’havia emprat mai a Menorca.

Així  doncs,  no podem afirmar que, com formulàvem en una de les hipòtesis  inicials,  els 
anglicismes que s’han perdut hagin estat substituïts per la forma normativa del català, sinó 
per castellanismes.  Aquest  fet  ens ha de fer reflexionar  sobre les possibles causes, una 
d’elles és la pressió que exerceix el castellà sobre el català en els diferents territoris dels 
Països Catalans.  La proximitat  de les dues llengües,  juntament amb el  fet  que totes les 
persones catalanoparlants siguin alhora castellanoparlants i bilingües habituals,  ha de fer 
parar atenció en el perill  que suposaria un procés de dialectització del català respecte al 
castellà. Potser aquest seria un tema interessant per a un futur treball de recerca.

També hem pogut  observar  que,  per  trams d’edat,  és  el  grup  més jove  el  que  menys 
coneixement  té  dels  anglicismes.  Això  ens  indica  clarament  que  hi  ha  un  procés  de 
desaparició d’aquestes paraules o que aquesta part de la població enquestada encara no ha 
adquirit aquest lèxic. 
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Quant al gènere de les persones enquestades, hem pogut observar que aquells anglicismes 
més lligats a activitats tradicionalment fetes per dones eren d’us més comú entre elles. És el 
cas de les peces de roba (com ara  ròfils o  quèp) i dels menjars (com ara pinxes o xènc). 
També tenen més coneixement de les paraules relacionades amb la llar (born o els mobles 
de mòguin). En canvi, els homes tenen més coneixement de les paraules relacionades amb 
un  joc  infantil  més practicat  per  nens  que  per  nenes,  el  joc  de plè.  També tenen més 
coneixement de les paraules que es refereixen a eines i oficis, com ara el tornescrús, i de les 
paraules que fan referència a begudes alcohòliques, per exemple el grog. 

Amb el treball de camp, vaig tenir l’oportunitat de parlar amb la població menorquina, que 
em  va  transmetre  una  molt  bona  disposició  per  col·laborar  amb  aquest  estudi  sobre 
l’evolució  dels  anglicismes.  Abans de dir  d  què es tractava,  la  gent  no s’interessava en 
participar, però la disposició canviava dràsticament en saber que es tractava d’un estudi del 
dialecte  menorquí.  Llavors,  amb molt  de gust,  moltes de les persones enquestades van 
respondre l’enquesta aportant informació extra a les preguntes i facilitant així la feina. Amb 
aquests comentaris, es va poder detectar un gran interès de la població pel dialecte de l’illa i 
per la pervivència de totes aquelles paraules pròpies del territori.

Una  altra  conclusió  que  podem  extreure  és  que  el  grau  de  formació  de  la  població 
enquestada influïa en el reconeixement i la valoració de la pervivència d’aquestes paraules. 
Així  doncs,  les  persones  amb  estudis  universitaris  tenien  força  més  coneixement  dels 
anglicismes i de la llengua pròpia de l’illa que les persones amb menys grau de formació.

Menorca és una illa situada en un punt estratègic de la Mediterrània occidental. Això ha fet 
que  al  llarg  dels  segles  hagi  estat  envaïda per  un  gran nombre de  potències  militars  i 
econòmiques. Aquestes invasions l’han convertida en un punt de trobada de persones de 
diferents cultures. Totes elles han deixat la seva empremta en la idiosincràsia del poble i en 
la seva llengua. Els anglicismes introduïts en el segle XVIII, presents en la variant dialectal 
del català de Menorca formen part d’un llegat cultural a preservar. 

Potser  la  millor  aportació  que  he  pogut  fer  amb aquesta  recerca  ha  estat  ajudar  a  les 
persones enquestades a prendre consciència de l’existència de paraules d’origen anglès 
introduïdes fa un parell de segles a la nostra llengua i la necessitat de mantenir-les vives tot 
fent-les servir.  Aquestes persones es van sentir valorades i protagonistes en la tasca de 
preservar el seu patrimoni cultural. 

Fóra interessant  que els  mitjans de comunicació,  les autoritats i  les entitats culturals  de 
Menorca fessin un esforç per donar difusió de l’existència d’aquestes paraules amb l’objectiu 
de promoure el seu ús i assegurar així la seva pervivència. 

A aquestes alçades de la lectura del treball ja sabeu que quic vol dir jugar a fet i amagar. Els 
anglicismes presents al català de Menorca amaguen una història que no ha de ser oblidada. 
Durant  el  període  de  dominació  britànica,  mentre  que  a  la  resta  de  territoris  de  parla 
catalana la  llengua iniciava un procés de decadència i  era perseguida per les autoritats 
espanyoles  i  franceses,  a  Menorca  es  va  crear  la  Societat  Cultural  Maonesa  que  es 
dedicava a la promoció de la llengua catalana. Els únics creadors de literatura en català eren 
escriptors menorquins, entre els que destaca Joan Ramis i Ramis, el més gran representant 
del neoclassicisme català. La presència de castellanismes al parlar de Menorca  amaga una 
altra situació ben diferent de la història del nostre poble. 

Quan a ses escoles de Menorca s’escriu amb xoc a sa pissarra, i  es fillets i  ses filletes 
juguen a mèrvils  a n’es  pati,  es seu món és molt  més ric perquè s’expressa amb unes 
paraules que els fan jugar a quic.
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