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JOAN IGNASI SERVERA VILA

ALGUNES ANOMALIES EN L’EVOLUCIÓ
DE LA E. DEL LLATÍ VULGAR EN EL CATALÀ

DE MALLORCA

1. INTRODUCCIÓ

La particular evolució de les E tòniques del llatí vulgar en català ha
cridat fortament l’atenció dels lingüistes durant la major part del se-
gle XX. Filòlegs com Fabra, Moll, Coromines i molts d’altres també de
nacionalitat no catalana han mirat d’explicar satisfactòriament aques-
ta controvertida qüestió.

Amb aquest treball, però, el que es pretén no és incidir més sobre
la problemàtica d’aquesta evolució, sinó sobre diferents anomalies en
l’evolució de [»e] del llatí vulgar en què hom esperaria un resultat [»´]
en mallorquí, però que es realitzen majoritàriament [»e] sincrònica-
ment, per mirar d’esbrinar-ne les causes.

2. ASPECTES DIACRÒNICS DE L’EVOLUCIÓ DE LES EE
TÒNIQUES LLATINES

És adient fer un breu resum de l’evolució general de les EE tòni-
ques del llatí per observar les anomalies a què es farà referència al llarg
d’aquest treball.

El llatí clàssic distingia les vocals no tan sols per la qualitat, sinó
per la quantitat, de manera que hi havia una oposició fonològica de
quantitat vocàlica. Això implica l’existència de vocals llargues i vo-
cals breus. Així, es parteix d’un sistema en llatí clàssic amb dues EE

diferenciades per la quantitat: una E llarga, representada per Ē, que
es troba a paraules com HABĒRE, CATĒNA, CĒPA, TRĒS, etc.; i una E

breu, representada per Ĕ, present a mots com TĔRRA, GĔLUS, ANĔLLUS,
DĔCĬMUS, etc.
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Ja en llatí vulgar, però, es comença a introduir una distinció fo-
nològica de qualitat enfront de la de quantitat, de manera que el grau
d’obertura de les vocals passa a ser distinció fonològica.

Aquesta diferència qualitativa força una diferenciació de les vo-
cals no ja entre llargues i breus, sinó entre obertes i tancades, de ma-
nera que les vocals breus tendeixen a obrir-se, mentre que les llargues
tendeixen a tancar-se. Així, doncs, la Ē passà a ser una [»e] en el llatí
vulgar, i la Ĕ, passà a ser una [»E]. Una altra vocal, però, també arribà a
[»e]: la Ĭ, que, en obrir-se pel fet de ser breu, adopta una realització que
es confon amb la de [»e].

El resultat d’aquest canvi (sempre fent referència únicament a les
vocals tòniques) es pot observar en aquest quadre:

Aquest és, doncs, el punt de partida per a totes les llengües
romàniques, i per tant, també per al català: un llatí vulgar amb dues
E tòniques diferenciades qualitativament: una E tancada [»e], i una E

oberta [»E].
Ara bé, en el cas del català de Mallorca, sincrònicament, l’inventa-

ri de E tòniques inclou tres sons fonològicament diferenciats: una e
tancada, [»e], una e oberta, [»E], i una e neutra, [»´]. Explicar quin camí
han seguit les EE del llatí vulgar, amb dues realitzacions, fins arribar a
les tres realitzacions del català de Mallorca no ha estat una tasca que
no hagi suscitat controvèrsies, i els diferents autors han provat d’ex-
plicar-ho. De fet, el trencaclosques de les ee tòniques catalanes es com-
plica encara més quan es té en compte que les [»e] del llatí vulgar han
esdevengut majoritàriament [»E], i les [»E] del llatí vulgar han esdeven-
gut majoritàriament [»e]. Com s’ha pogut produir aquest canvi tan
dràstic sense confusions? Per què a partir de dues realitzacions del lla-
tí vulgar es passa a tres en català insular?

Llatí clàssic Llatí vulgar

Ē
> [»e]

Ĭ

Ĕ > [»E]
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Evidentment, és difícil donar una resposta plenament satisfactòria
a aquesta qüestió sense pensar que el context fònic d’aquestes vocals
els ha d’haver influït1 o que potser altres elements vocàlics distints de
les E del llatí vulgar han pogut arribar també a una realització de [»E],
[»e] o [»´].

Efectivament, si s’observen les ocurrències de les realitzacions de
[»E] en català de Mallorca (en endavant, mallorquí), es veu que no sem-
pre corresponen a una [»e] en llatí vulgar, sinó que hi influeix el con-
text fònic en què es troben: si s’observa la següent llista de mots, es
veu que tots provenen d’una Ĕ en llatí clàssic, i per tant d’una [»E] en
llatí vulgar, i que, no obstant això, han mantengut el seu timbre inal-
terat: TĔRRAM > [»tEr´]; GĔLAT > [»ZEl´], PRĔTIUM > [»pREw]... Així mateix,
també hi ha casos de Ē i Ĭ, [»e] en llatí vulgar, que també han manten-
gut el seu timbre inalterat, contràriament al que s’esperaria: GĬBBUM >
GE.BU > [»Zep]; RĒGEM > [»rej]... Es poden agrupar aquests casos excep-
cionals i es comprova que, normalment, aquestes anomalies s’expli-
quen pels contexts fònics.

Igualment, hi ha altres elements vocàlics que han donat lloc a [»e]
en català, com ara el contacte d’una A amb una Y, tant si és d’origen
vocàlic com consonàntic. En mallorquí, com en gairebé tota la resta
del català, el contacte A + Y ha evolucionat cap a [»e]: FACTAM > FAYTA

> [»fet´]; FORNARIUM > FORNAYRU > [foR»ne].
També és important conèixer el moment històric en què el català

fou introduït a les Illes: després de la conquesta de Mallorca per Jau-
me I, l’any 1229, l’illa fou repoblada per nous pobladors catalans, i
això implica que el català del segle XIII és el punt de partida del català
de Mallorca. I, a causa del fet insular, hi ha romàs bastant inalterat.
Cal pensar, doncs, que el mallorquí té moltes semblances amb el ca-
talà que es parlava al Principat al segle XIII, i d’això se’n tenen testi-
monis evidents.2

1. En aquest sentit, vg. Joseph GULSOY, L’evolució de les ee tòniques en català,
dins Estudis de gramàtica històrica (Barcelona/València, Institut Universitari de Filo-
logia Valenciana / PAM, 1993), p. 95.

2. Per a informació més detallada sobre l’evolució de les EE, vegeu la bibliografia.
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3. RELACIÓ ENTRE LA SITUACIÓ ACTUAL
DEL MALLORQUÍ I L’EVOLUCIÓ HISTÒRICA

En el mallorquí actual hi ha tres timbres diferents per a les e tòni-
ques: [»e], a mots com [p´»neR´], [»¥et] o [»Zep]; [»´], a mots com [»s´R´],
[»m´n=Z´] o [»n´ƒR´]; i [»E], a mots com [»sEl], [»tEr´] o [»sEwR´]. Com ja
s’ha dit, el punt de partida són només dues vocals diferents en llatí
vulgar, si es deixen de banda les [»e] provinents d’A + Y:

— Una [»e] que ha donat gairebé sempre [»´], amb molt poques
excepcions, totes per raons fonètiques; les excepcions a l’evolució ge-
neral [»e] > [»´] són les següents:

• En contacte amb palatal, [»e] > [»e]: GĬBBUM > [»Zep]; RĒGEM >
[»rej]; LĬNGUAM > [»¥eNgo]; LĬGNAM > [»¥e¯´].

• En contacte amb [R], [»e] > [»E]: CĬNĔREM > [»sEnr´], VĬRGĬNEM >
[»vERZ´].

• Per metafonia, [»e] > [»i]: SĒPĬAM > [»sipi].
• En hiat, [»e] > [»i]: DĬEM > DĬA > [»di´]; SIT → SĬAT > [»si´].

Val a dir que a la major part d’aquests contexts es poden trobar
contraexcepcions que els diferents autors han intentat justificar.

— Una [»E] que ha donat majoritàriament [»e], però també [»E] se-
gons els contexts:

• Ha donat [»e] gairebé sempre, llevat dels casos següents:

� Davant [l]: GĔLAT > [»ZEl´]; PĔLAGUS > [»pEl´k].
� Davanr [r] o [R] + cons.: TĔRRAM > [»tEr´]; INFĔRNUM > [iM»fERn].
� Davant [w] secundària: PĔDEM > [»pEw]; DĔCEM > [»dEw].
� Davant [nr]: DĬEM VĔNĔRIS > [di»vEnr´s]; TĔNĔRUM > [»tEnr´].
� Cas excepcional: SĔPTEM > [»sEt], PĔSTEM > [»pEst´].

Tots aquests casos són prou regulars a tots els dialectes.
Fora dels contexts fonètics esmentats, l’evolució és [»e] > [»´] o

[»E] > [»e]. Els lingüistes han postulat diverses teories per justificar
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aquesta evolució. No s’entrarà, però, en aquest treball, en una anàlisi
detallada de l’evolució de les EE llatines, sinó que se’n mostra el més
significatiu i acceptat. Per a més detalls, consultau la bibliografia.

Així mateix, val a dir, i és important per a aquest treball, que els cul-
tismes entren majoritàriament amb [»E]: univers, cèl.lula, època, espècie...

4. L’EVOLUCIÓ DE LA [»´] EN LA RESTA DE DIALECTES

Com ja s’ha exposat, la [»´] prové de la [»e] del llatí vulgar. En els
dialectes occidentals, però, aquesta [»e] ha mantengut inalterat el seu
timbre original, llevat d’alguns contexts, com ara davant líquida, on
l’evolució ha estat [»e] > [»E]: MUSTĒLAM > [mos»tEla]; VĬRĬDEM > [»bERt].

Contràriament, als dialectes orientals, com ja s’ha vist, [»e] > [»´].
El camí, però, no ha acabat aquí. A tots els dialectes orientals penin-
sulars, a la part oriental de Menorca, a la part sud-oriental d’Eivissa i
a les viles mallorquines de Lloseta, Alaró i Binissalem, aquesta [»´] ha
evolucionat cap a [»E], de manera que [»e] > [»´] > [»E]. Així, doncs, el
territori on ha perviscut el so [»´] ha quedat reduït a Mallorca (excep-
tuant-ne les tres viles esmentades), la part occidental de Menorca
(Ciutadella i Ferreries), i la part sud-oriental d’Eivissa. Les raons d’a-
questa evolució [»´] > [»E] són males d’explicar. Diversos autors ho han
intentat, amb arguments més o manco convincents. S’ha proposat que
el poden haver impulsat el poc rendiment fonològic de l’oposició /»´/
- /»E/,3 que hauria evolucionat cap al segon element per economia, o el
fet que un sistema vocàlic amb dos graus d’obertura per a les oo, i tres
per a les ee està en desequilibri, i hauria evolucionat cap a dos graus
d’obertura per a les oo i ee, com és el cas en el català actual, on hi ha
dos graus d’obertura per a cadascuna d’aquestes dues vocals.

Curiosament, l’alguerès, que també partia d’una [»´], ha evolucio-
nat cap a [»e] i no cap a [»E], coincidint amb els dialectes occidentals,
probablement per influència del sard,4 llengua romànica molt conser-
vadora que ha mantengut inalterat el timbre de les EE llatines.

3. Veg. Joan VENY, Els parlars catalans (Palma, Ed. Moll, 1982), p. i Dialectologie
catalane, p. 309. Veg. també Joseph GULSOY, op. cit., p. 87.

4. Veg. Heinrich KUEN, AORLL VII, p. 130.
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5. ALGUNS MOTS QUE FUGEN DE L’EVOLUCIÓ
ESPERADA

El conjunt de paraules amb [»´] en mallorquí és un inventari tan-
cat, que no admet elements nous. Els cultismes entren, com ja s’ha
exemplificat, majoritàriament amb [»E], i hi ha d’altres casos anòmals
amb [»e] que es poden atribuir probablement a la influència castellana.
Es pot dir que només els neologismes amb la terminació -et adopten
la pronúncia amb [»´], per analogia del sufix diminutiu -et, molt arre-
lat a l’Illa, i que es pronuncia amb [»´]. Neologismes com ara disquet
tenen en el conjunt de població catalanoparlant de l’Illa una solució
majoritària amb [»´] (per aquesta raó), però no manquen les pronún-
cies amb [»e].

Tot seguit, doncs, es presenten alguns mots en què hom esperaria,
per etimologia, una pronúncia amb [»´], quan el que se sent majorità-
riament entre la població catalanoparlant de l’Illa és una realització
amb [»e], i se’n proposen les causes.

* El mot «planeta»

Aquest mot prové del llatí PLANĒTAM, del qual se n’esperaria una
pronúncia [pl´»n´t´], que és la proposada al DCVB. Malgrat això,
una gran part de la població mallorquina pronuncia [pl´»net´]. És un
cas especialment curiós, perquè conté el segment -et, i així i tot la pro-
núncia és tancada (vegeu el primer paràgraf d’aquest apartat). El fet
que sigui una paraula masculina acabada en a pot haver fet perdre la
interpretació popular del segment -eta com a diminutiu. Les raons
d’aquesta anomalia són, probablement, per la influència de la pro-
núncia castellana [pla»neta], llengua a través de la qual molts de ma-
llorquins han conegut aquest mot culte, i això es fa més clar quan es
constata que un nombre de parlants no descartable pronuncien aquest
mot sense fer les neutralitzacions de les a. El mot s’ha adaptat parcial-
ment, neutralitzant les dues aa àtones, però no ha canviat el timbre de
la e en l’idioma de calc, prova que permet suposar que, com s’ha dit,
el conjunt de paraules amb [»´] és més aviat tancat i no admet nous ele-

Llengua & Literatura 17-2  20/6/06  17:11  Página 348



Anomalies en l’evolució de la E. del llatí vulgar en el català de Mallorca 349

ments amb facilitat. Cal destacar també que el mot planeta no és des-
conegut a Mallorca, però amb una altra accepció: com a sinònim de
l’esdevenidor, dels auguris que hom pot esperar. Aquesta accepció,
que fins i tot s’usa en dites, com ara «planetes, que hem de córrer» ha
estat fortament patrimonialitzada, com ho demostra el fet que s’hagi
interpretat com a paraula femenina, i es realitza sempre amb [»´], fet
que demostra que una realització amb [»e] per referir-se al mot culte
es deu a una pronúncia acastellanada.

* El mot «fre»

L’etimologia d’aquest mot, FRĒNUM, demostra que la pronúncia
esperada és [»fR´], quan els mallorquins solen pronunciar [»fRe] o, en-
cara més sovint, directament el castellanisme [»fReno]. Aquest fet con-
dueix a pensar que les raons de l’anomalia és, de bell nou, la influèn-
cia castellana, perquè aquest mot ha entrat en el mallorquí a través
d’aquesta llengua. S’ha de considerar també que el derivat verbal d’a-
quest mot, frenar, es pronuncia normalment [fRe»na], quan, probable-
ment, si una realització [»fR´] fos habitual, la pronúncia seria [fR´»na].5

* El mot «terreny»

L’ètim TERRĒNĔUS, segons el DCVB, és l’origen d’aquest mot. Al-
tres autors proposen altres ètims, però tots ells amb Ĭ o Ē, de la qual
cosa se n’esperaria una pronúncia [t´»r´¯]. Es podria adduir que el
contacte amb la palatal podria haver tancat la neutra en [»e], donant
lloc a [t´»re¯], pronúncia majoritària, però sembla poc probable per
l’existència d’altres mots amb [»´¯], com [»s´¯] o [´s»tR´¯]. Altra cop, la
influència del castellà [te»reno], pronúncia també habitual entre els

5. En mallorquí es troba una tendència a mantenir inalterat el timbre de la vocal e
en posició àtona a mots en què aquesta vocal, en posició tònica, presenta [»e] o [»E].
Així, de [»neu], [ne»va], de [»sEt], [se»t´t], però [»tR´s], [tR´»z´t]. Vg. també Joan VENY,
Notes phonetiques sur le parler de Campos (Majorque), «Boletim de Filologia», núm.
22 (1962) (Lisboa), ps. 323-340.
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mallorquins (fins i tot a topònims com El Terreno), sembla ser la cau-
sa més probable d’aquesta anomalia.

* El mot «pessebre»

Aquest mot és també d’introducció recent a Mallorca, on el pes-
sebre s’ha anomenat tradicionalment betlem. Prové del llatí
PRAESĒPEM > pesebre, per metàtesi de la [R]. Del llatí Ē se n’hauria d’es-
perar una pronúncia [»´] en mallorquí, que es pot sentir en alguns in-
drets de l’Illa, però és molt esporàdica, amb un clar predomini de la
pronúncia amb [»e] i amb [s]. En aquest cas, les raons poden ser tant
per causa de la influència castellana (hipòtesi reforçada per la realit-
zació anòmala [s]) com per causa del català peninsular, a través de la
qual, mitjançant cançons de Nadal, pot haver arribat una pronúncia
d’aquest mot amb [»e].

* El mot «cercle»

Tal com recull el DCVB, la pronúncia a Mallorca d’aquest mot és
[»seRkol] o [»seRkl´], tot i que el seu ètim és CĬRCĬLUM, del qual se n’es-
peraria [»s´Rkol] o [»s´Rkl´]. En aquest cas, la influència del castellà círcu-
lo o cerco sembla poc probable, i és més fàcil pensar que el context
consonàntic hi ha pogut influir. De tota manera, mots amb un context
consonàntic semblant com [»vERZ´] tenen una pronúncia amb [»E], i
d’altres com [»v´Rt] han mantengut sense problemes la pronúncia amb
[»´], per la qual cosa l’explicació d’aquest fenomen es fa controvertida.
Potser una pronúncia col.loquial [»SeRkol] justificaria millor una pro-
núncia amb [»e], que posteriorment es podria haver corregit de bell
nou cap a la despalatalització de la fricativa inicial, amb manteniment
del timbre alterat en [»e]. Cal destacar que el DCVB recull a tots els
dialectes una pronúnica [»seRkl´], mentre que per a cèrcol es presenten
les variants [»sERkol] i [»seRkol].
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* El mot «meta»

Altra cop un mot amb un ètim amb Ē (<MĒTAM) ha donat lloc a una
[»e] en mallorquí, contràriament al que s’esperaria. La probable intro-
ducció d’aquest mot a través dels mitjans de comunicació en castellà
és l’explicació més probable d’aquesta anomalia.

* El mot «bidet»

Aquest mot s’ha inclòs perquè, com planeta, es pronuncia amb
[»e] tot i tenir el segment -et. És curiosa l’anomalia d’aquest mot, puix,
igual que altres mots amb b inicial, s’han adaptat fonèticament cap a
[b] > [v], i hom pronuncia [vi»Det], semblantment a casos com
[viSi»kl´t´], el qual sí que ha adoptat una pronúncia amb [»´] per al ma-
teix segment -et. El fet que es pronunciï amb [»e] pot ser també per in-
fluència castellana, o per influència del francès, llengua d’origen d’a-
quest mot, però és més probable que a Mallorca aquest mot entràs a
través del castellà que no del francès.

* El mot «cervesa»

Tot i que una minoria de la població catalanoparlant de Mallorca,
generalment amb nocions sòlides de filologia catalana, realitza aquest
mot [s´R»v´z´], la pronunciació més estesa és [s´R»vez´] o, més i tot,
[s´R»ves´]. La paraula prové d’un ètim llatí CEREVĬSĬAM (DCVB) o CE-
REVĒSIAM (DECat), llengua a la qual arribà a través del gàl.lic, del qual
se n’espera una realització [s´R»v´z´]. És probable, però, que la tradició
de l’elaboració d’aquest licor es perdés a les nostres terres, desplaçat
pel vi,6 pels problemes de conservació que presentava. Així doncs, la

6. Agraesc al professor Josep Moran les seves valuoses aportacions en aquest as-
pecte. Em féu veure que al nostre país existia una tradició en l’elaboració d’aigua d’or-
di, origen del nostre mot orxata (<HORDĔATAM), originàriament elaborada a partir d’a-
quell cereal. Els problemes de conservació de l’orxata n’expliquen la poca tradició
(avui l’orxata no es fa d’ordi, sinó de xufles, tot i que en algunes zones del sud del
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paraula cervesa, tot i existir en llatí, arribà probablement a èpoques
modernes a través o bé del castellà (hipòtesi reforçada per la sordesa de
la segona sibilant) o del català central, on la realització [s´R»BEz´] pot
haver influït en la no realització amb [»´], etimològica, del mallorquí.

* El mot «menys»

Aquest mot té una etimologia MĬNUS, de la qual se n’esperaria una
forma [»m´n]. La presència de la palatal fa pensar que, tal com propo-
sa el DCVB, l’etimologia ha de venir d’una forma *MĬNĬUS, amb in-
corporació analògica del sufix comparatiu llatí. Aquesta darrera for-
ma sí que dóna lloc a una forma [»m´¯s]. Ara bé, aquest mot ha estat
fortament desplaçat a tot el domini lingüístic pel castellanisme menos,
tot i que al Principat és molt evident que l’esforç de normalització
d’aquest mot ha donat els seus fruits. A Mallorca, però, la forma me-
nos és ben viva, i conviu amb l’italianisme manco en expressions com
ara «més o manco». Així i tot, la forma menys s’ha intentat recuperar
també a Mallorca, i s’ha introduït amb una pronúncia general [»me¯s],
amb matisacions com [»me¯S] (pròpia més aviat del català central) o
[»mejns] (més d’acord amb els patrons de pronúncia d’aquests grups
palatals en coda complexa en mallorquí). El que sí que és ben poc fre-
qüent és una realització amb [»´], tot i que és la que correspon eti-
mològicament. Evidentment, les raons d’aquesta pronúncia no es po-
den atribuir a castellanisme, ni tampoc es pot pensar que la palatal
final hagi actuat tancant la vocal, puix que els exemples amb el grup
-[´¯] en posició final són abundants. Es pot pensar, doncs, que com
que aquest mot ha estat introduït recentment, s’ha pres com a model
la pronúncia principatina, que a l’àrea oriental es realitza amb [»E]. La

Principat encara s’elabora aigua d’ordi). El vi, que no presenta aquests problemes de
conservació per l’elevat grau d’etanol que presenta, desplaçà probablement la cervesa,
que amb la seva poca graduació es conservava amb major dificultat (d’aquí que es re-
corregués a d’altres solucions, com la introducció de conservants com el lúpul, causa
del seu característic gust amarg). És probable que la tradició en l’elaboració de la cer-
vesa al nostre país es reintroduís fins molt més tard, a l’època moderna, de la mà de
mestres cervesers estrangers, com Damm o Moritz.

Llengua & Literatura 17-2  20/6/06  17:11  Página 352



Anomalies en l’evolució de la E. del llatí vulgar en el català de Mallorca 353

pronúncia amb [»e] mallorquina, i no amb [»E], s’explica per la percep-
ció que tenen els mallorquins de la [»E] principatina, la qual, a orelles
d’un mallorquí, és percebuda com a [»e], pel fet que la [»E] mallorquina
és molt més oberta que la de la resta del català oriental (vegeu els parà-
grafs següents). Així mateix, la pronúncia etimològica amb [»´] devia
ser normal quan aquest mot no havia estat desplaçat pel castellanisme
menos, car el DCVB recull la grafia antiga manys, prova inequívoca de
la pronúncia d’aquest mot amb neutra tònica en temps passats.

* Alguns topònims continentals

Finalment, s’inclouen alguns topònims de l’àrea del català central
que els mallorquins residents a Barcelona, o els de les Illes quan els
pronuncien, solen realitzar regularment amb [»e], rarament en [»E] i
molt rarament en [»´], tot i que aquesta darrera és la pronúncia que els
correspondria etimològicament. Aquest fet demostra dues coses:

— En primer lloc, que el conjunt de paraules amb [»´] és tancat i
no admet elements nous, com ja s’ha postulat a paràgrafs anteriors.

— En segon lloc, i, probablement, molt més interessant, que el so
[»E] en la realització del català central es percep en mallorquí com a [»e].
De fet, la majoria dels mallorquins que resideixen a Barcelona i que
han desterrat el fonema /»´/ per influència de la parla local, normal-
ment realitzen [»e] les seves realitzacions prèvies en [»´], però no en [»E]
com fa la població local. En exposar això, s’obri un enorme ventall
d’aspectes interessants. S’ha de tenir present que els límits entre les
vocals són molt mals d’establir, i que, com a molt, es poden donar uns
rangs entre els quals la major part dels parlants senten una vocal o una
altra, camps de dispersió que molt sovint se solapen entre vocals veï-
nes en funció del context fònic en què es realitzin. En aquest cas en
concret, és fàcilment perceptible que el so de [»E] en mallorquí és cla-
rament més obert que no en central. De fet, estrictament, el so s’acos-
ta més a una realització [»E4] o fins i tot [»Q] que no a la típica del cen-
tral [»E]. Així mateix, la [»e] mallorquina és més oberta que en central.
Això fa que el camp de dispersió de la [»e] mallorquina se sobreposin
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al el de la [»E] central, per la qual cosa un mallorquí tot sovint percep
la [»E] del català central com a [»e], i, quan pronuncia un mot que en
central presenta [»E], tot sovint realitza [»e].

Aquestes dues afirmacions es poden comprovar en la pronúncia,
entre els mallorquins, de dos topònims de l’àrea central, com Mares-
me i Vallès.

— El Maresme, que, d’altra banda, té una evolució curiosa: de
MARĬTĬMAM > [m´»R´zm´] > [m´»REzm´] (central). La pronúncia general
en català central és amb [»E], i entre els mallorquins residents a Barce-
lona, [»e], molt i molt rarament [m´»RE4zm´], i encara més rarament
[m´»R´zm´], pronúncia que s’adiu amb l’etimologia.

— El Vallès, mot que prové del llatí VALLĒNSEM, que es correspon
amb una [»´] en mallorquí i amb una [»E] en central. Els mallorquins
que viuen al Principat pronuncien gairebé sempre el topònim amb [»e],
molt rarament amb [»E], i encara molt més rarament amb [»´], tot i que
el llinatge Vallès no és desconegut a Mallorca i es pronuncia amb [»´].

— Igualment passa amb el riu Segre, provinent del llatí SĬCŎREM >
[»seƒRe] en català occidental. Per etimologia, la pronúncia illenca hau-
ria de ser [»s´ƒR´], denominació insòlita entre els mallorquins.

6. CONCLUSIONS

Les conclusions d’aquest treball ja s’han anat espigolant al llarg
del seu desenvolupament. Es poden agrupar en els punts següents:

— El conjunt de paraules amb [»´] en mallorquí és tancat. Només
admet com a elements nous alguns dels que entren amb el segment -et,
si s’interpreta com un diminutiu.

— L’evolució històrica que ha donat lloc a [»´] ja no és producti-
va, i els elements nous de la llengua que haurien de dur, per llur eti-
mologia, aquest so, entren o bé amb [»e] o bé amb [»E].

— Tant la influència castellana com la del català oriental són
claus per explicar la pronúncia amb [»e] dels mots presentats. En el
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primer cas, perquè és l’únic so possible per a una e d’aquell idioma, i
en el segon, perquè l’element [»E] del català oriental és percebut pels
mallorquins com a una [»e], pel fet que la [»E] mallorquina té un grau
d’obertura molt més gran que no la del català oriental, especialment
de Barcelona.

JOAN IGNASI SERVERA VILA

Universitat de Barcelona
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