
ESPIGOLADURES DIALECTALS

En les etimologies que he donat en el DCVB, quan les creia segures,

em limitava a indicar-les, sense cap comentari que pogues aclarir el proces

seguit pel mot des del llati (o una altra llengua) fins al catala. Crec que

sovint no sera enyorat tal comentari, pero hi ha casos en que reconec que he

estat massa eixut de paraules i m'he deixat dur d'una tendencia exces-

siva a la concisio. Fins i tot quan una etimologia es indubtable, pot esser

interessant d'explicar com s'han format les variants del mot o establir

comparacici ainb altres processor similars per tal d'esvair possibles objec-

tions, car una etimologia que sembla evident a l'autor pot no semblar-ho

als llegidors.

Repassant ara el DCVB, hi he trobat mostres d'aquesta escassesa

d'una informacio subsidiaria que en molts de casos podria esser util.

En les pagines que segueixen donare aquest suplement d'informacio, re-

ferit a dos noms comuns, a un topdnim i a un gentilici, tots quatre ben

tipics del parlar mallorqui.

I

Escbfera I LES SEVES VARIANTS

En les premses de cera, de fideus i de roba usades a Mallorca fins fa

pots anys, hi havia, a la part superior, una robusta jassera horitzontal

que reposava damunt dues cuixeres o bigues verticals i que en el centre

estava travessada per 1'espiga roscada que en girar anava pujant o baixant

segons que hagues d'estrenyer o afluixar la cosa que calia premsar.

Aquesta jassera es anomenada escbfera o escofa (Manacor, Llucmajor,

Esporles).' Per extensib es diu escofa de baix la jassera inferior de les

i. Vegeu el dibuix en DCVB, VIII, 834.

179



FRANCESC DE B. MOLL

premses de cera i de fideus , dins la qual es posa la pasta que ha de prem-
sar-se (Manacor, Llucmajor) ; pero el nom mes usual d'aquesta jassera
inferior es el de bancassa . Inversament , hi ha gent que aplica el nom
de bancassa (propi de la pesa inferior) a la jassera de dalt, que es prcipia-
ment 1'escofa.

En les antigues bigues de tafona (premses de biga per a premsar
oliva), damunt el cap de la biga hi ha una pesa planera de fusta, tra-
vessada tamb6 per l'espiga i que t6 una funci6 similar a la de la jassera

superior de les altres premses ja esmentades, i rep els noms de cofre

(Alar6, Valldemossa) o clole (Mancor).2 En les antigues premses de vi,

de Mallorca, les dues grans peces horitzontals, de les quals la superior

puja i baixa travessada per les dues espigues mentre la inferior serveix

de suport a aquestes, s'anomenen c6fols.3

Tots aquests norns no son sin6 variants d'una mateixa paraula, pro-
cedent del llati SCROFA, `truja'.` Si no tingu6ssim l'abundant documen-
taci6 que tenitn d'altres llengues romaniques, indicadora de 1'us de repre-
sentants de SCROFA per a designar la `femella de pern',' l'etimologia indi-
cada es confirmaria amb el parallelisme semantic del catala continental
en alguns del seus dialectes : la jassera de les premses d'oli que correspon
a 1'esc6fera de Mallorca, s'anomena en valencia truja (Xativa) i trugeta
(Llucena) ; 6 en el Baix Arago es diu truja la pesa giratoria travessada
per la caragola de la premsa de vi;' i la pesa que en la premsa de biga
correspon al cofre de la Muntanya de Mallorca, es diu femella en el Camp
de Tarragona.

L'escapsament de la sfllaba inicial d'escufera que produi la forma
cofre, corn tamb6 el genere masculi d'aquesta, es den segurament a una
confusi6 de l'element inicial es- amb Particle es (< IPsE)' i degu6 Esser
afavorit per l'analogia de cofre, `caixa de tenir roba'.

La forma cdfof sembla Esser efecte de 1'acci6 analogica de sd col, ben
comprensible per la forma i posici6 de la pesa en les premses de vi
(cf. DCVB, X, 780).

2. Vegeu el gravat de DCVB, VII, 884.
3. Vegeu el gravat de DCVB, X, 780.
4. Cf. G. BAIST, RF, XXII, 629, i MBYBR-LOBKB, REW, num. 7748.
,c. His mes coneguts son 1 ' italiA scrota i el frances ecrou ( frances antic escrQue).
6. Vegeu DCVB, VII, 885.
7. Vegeu DCVB, X, 779.
S. Aquesta supressio de l'element inicial es- ve a esser, dones, el fenonien in-

vers de la falsa aglutinacio de Particle en casos corn estenalles , estisores , etc., sobre
la qual i Ies seves analogies o coincidencies en occitf vaig donar details en RFE,
XXVI (1942), 498-499.
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II

Niu, 'OCELL,'

A la vila mallorquina de Porreres, el mot niu significa 'ocell'. A la
primeria de produir-se aquesta curiosa evolucio de significat, provocava
la confusio dels conceptes de 'ocell' i de 'niu'; pero ben aviat s'elimi-
naren els inconvenients d'aquesta homonimia, posant en as el mot nier6
amb el significat de `niu'. Aixi, un allot porrerenc dira : ((He trobat un
niero amb sis nius(, o sia 'un niu amb sis ocellets'.

L'origen de tal canvi semantic, 'niu' >'ocell', ha de cercar-se en
cl llenguatge infantil. Una sola locucio, frequent entre infants, ((anar
a cercar nius)), ha estat suficient per a produir aquell canvi de significat.
Quan un not diu : ((Aneni a cercar nius)), corn que la rao final de cercar
cls nius son els ocells que pugui haver-hi, no es estrany que els nens mes
petits, en sentir ((anem a cercar nius)), ho interpretin com 'anem a cercar
ocells'. Aixi es forma en llur esperit 1'equaci6 'niu' = 'ocell', que amb
el canvi d'edat arriba a transcendir a ]a gent gran i determina un canvi
semantic dins tot el dialecte.

Es tracta d'un d'aquests canvis semantics deguts al fet, assenyalat per
Mcillet, que la llengua es transmet d'una generacio a l'altra d' una manera
((discontinua)), puix que cada infant 1'ha de reaprendre o aprendre de bell
nou ;' i la causa objectiva del dit canvi, en el nostre cas, es el fet de
tractar-se d'un ((context ambigu)), en el qual un mot es pot prendre en
dos sentits diferents sense que en sigui alterat el significat de la locucio
en conjunt.`0

Un cas semblant al precedent es el de missa usat amb el significat
d"esglosia' (Mallorca, Menorca). L'origen d'aquest canvi semantic es
la locucio anar a missa, que, sentida per infants i gent inculta, ha des-
pertat en llur esperit aquesta interpretacio : es diu que anam a missa
quan anam a aquest edifici gran (l'esglesia) ; per tant, aquest edifici 6s
la missa . Aixl es frequent de sentir frases com aquestes : ((En aquest
poble hi ha una missa molt gran)) ; (A sa p'orta d'aquella missa hi ha dos
pobres)) ; (Dins missa (o ((dins sa missa))) no poden riurea.

Totes aquestes expressions, aixo si, son propies i exclusives de nens
i ae persones d'escassa formacio cultural i religiosa.

g. Cf. STEPHEN ULLMANN, Senikntica: Introduction a la ciencia del significado
(Madrid 1965), 218.

Io. Cf. ULLMANN, Se,ndntica, 220.

ISr



4 FRAA"CESC D L B. MOLL

III

Santacirga

Santacirga, pronunciat localment scntgsirgg , es el nom d'una masia

del terme de Manacor. Mossen Alcover nasque on aqueixa masia, i

scmpre 1'havia intrigat 1'enigma de 1'etimologia d'aquell nom, quo per

les dues primeres sfllabes li semblaval esser el d'una santa, peril no on

trobava cap en el martirologi quo s'anomenas Cirga o coca semblant.

He de confessar que jo tanibe vaig trigar molt a afinar 1'origen del nom,

pero un dia m'ocorreguc la soluci( sobtadament amb la claredat de le",

coses mes simples, amb la naturalitat d'un ou do Colour quo no tc altre

iaerit que aanar-hi a caure)).

Santacirga no cs sin() el resultat d'una lieu modificacifi de Santa Cilia

(=Santa Cecilia).
Santa Cilia es el now de deferents pobles d'Arago, d'on procedien

els nobles ntallorquins de llinatge Santacilia que es feren tan famosos

per llurs turbulencies sanguinaries en el segle xvii."

Santacilia es degue pronunciar on mallorquf Santactria, per un fenomen

fregiient de rotacisme de la -1- (cf. juriol < JUL1OLIT, caramel) <CAI,A-

MEr,i,u, etc.) ; i la i seguent, debit coin era per estar situada entre una

lfquida i una vocal, es consonantitza facilment convertint-se on g, o sia,

en el so ntanacori de g palatal, que £s un fonenta on que es percep clarament

tut clement iod, de manera que dona la inipressio actistica de 91.

Per aquesta particularitat de la pronuncia fortantcnt palatalitzada

de la g manacorina, resulta possible i facil tin canvi de i on g ( stntcsiriq>

sgntgsirglg - fouoldgicament santacirga), que seria poc probable on un

dialecte quo pronuncias la g netantent velar.

No es aquest 1'6nic cas on que es dcntostra amb intercanvi de sons

1'afinitat de la g mallorquina amb els fonemes palatals. Tenini tambe

1'exemple do lladella, que a Mallorca es pronuncia gadella; de gafa, que

en ntanacori apareix convertit on nyafa amb el significat de `ntordala'

i de guipar, quc a Palma es pronuncia nyipar.

ii. Sobre aquestes turbulencies, vegeu PIFERRER-QtTADRADO, Islas Baleares (Palma

1888), 487, 492, 494, i JOSE RAMIS nE AYREF40R, La nobleza mallorquina singular-

tnente en el siglo XVII: El Conde Malo y su familia (Palma 1922).
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IV

Solleric

Els habitants de la ciutat de Soller ( pronunciat sojv anib o tancada ;
no S611er, coin escriuen soviet els catalans del continent ) son anomenats
sollerics. is 1'iinic cas que recordem de gentilici catala format amb ei.

sutix -ic. e Es aquest , realment, un sufix gentilici catala? A primera vista
scmbla que es podria relacionar amb el sufix -ica que serveix per a formar
ci nom dels habitants de certes poblacions del Nord d'Espanya , coin pam-

plonica i estellica ; pero ben mirat, resulta mal d'admetre un parentiu del
sufix -ica del pais base anib 1'-ic de Mallorca, que es tan esporadie quo

apareix fossilitzat en un sol gentilici, i per tant no es cap sufix que tingui

vitalitat.

Georg Sachs, en el sell article sobre La forniaci6n de los gentilicios

en espaitol ," insinua si el sufix -icgo usat coin a gentilici en les pro-

vfncies cantabriques podria esser pres d'adjectius coin judiego. En el cas

de solleric , tambe s'hauria pogut prendre el sufix de I'arcaic juic, Judaic'

(que es troba en els toponims catalans Montjulc i Vilajuiga) ; pero no

sembla que aquest adjectiu juic tingues prow vitalitat per a determinar

nna contauiinacio tan forta.

Hi ha a Mallorca una extensa alqueria que s'anomena Solleric, si-

tuada entre Alaro i Soller . Si aquest nom de Hoc dugues article ( el Solle-

Iic), es podria considerar fundadament coin a procedent del gentilici de

Soller ; pero no ducat article, to tot l ' aspecte d'esser un toponim pre-

roma, independent del llenguatge mallorqui actual.

Estic inclinat a creure que el camf ha estat precisament invers : que

existint el toponim Solleric (d'origen desconegut), per la seva coincidencia

fortuita de radical anib Stiller, ha estat adoptat coin a gentilici d'aquest

darrer . Tal procediment no es rar, sing que es frequent. Els toponims

que tenen seinblanca amb altres mots, formen molt sovint llurs gentilicis

a base d'aquests mots afins . Podem adduir-ne, entre molts d'exemples,

els seguents :

a) els habitants de Campos , poble de Mallorca , son anomenats cam-
paners ( per analogia de campana) ;

b) els de Selva, poble tambe mallorqui , es diuen selvalgins (per
relacio amb salvatge) ;

c) els de Bfiger s'anomenen bugerrons ( per identificacio amb el

substantiu despcctiu bujarr6) ;

i-,. RFE, XXI (1934), 393-399.
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d) els de Cullera del Xuquer, cullerots (per identifcacio amb cullc-

ro.t, augmentatiu de cullera) ;

e) els de les Coves de Vinrolna es dinen covarxins (substituint
Parrel de cova per la de covarxo) ;

f) els d'Alcanar (Ribera d'Ebre) son anontenats canareus (femeni
canareves), adaptaci6 del gentilici biblic cananeu.

FRANCPSC DE B. ATOLL

Institut d'Estudis Cata'.ans.

I S4


