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I. VOCALISME T O N I C  

Potser I'aspecte que acccntua m6s la personalitat del parlar dels felanit- 
xers 6s  cl seu ,vocalisme, resultat d'una vertadera revolució fonolbgica. Per 
expressar-ho amb les mateixes parades del professor Francesc do B. Moll, 
direm que "10s habitantes dc Felanitx hali trastornada, cn estos íiltinios si$os, 
la gama de las vocales antcriores o palatalcs, a partir de la u (a, e ,  c, i), por 
la teirclcncia a disminuir la distancia cntre la Icngna y i4 pnladar. Ello ha 
dada por resultada que la u se pronuncie como e abierta y la e abierta como 
e ccrrada, y que voces que Ilevahan e ahicrta hayan pasado a scr honiófonas 
dc otras que tiencn e cerrada." ' 

Segons aixb, la skrie palatal t h i c a  del vocalisme fclanitxcr hauria qucdat 
rcdiiida a les vocals scgücnts: i, e, E (a part la B mitjana). La u hauria de- 
saparegut i hauríem dc considerar, efectivament, qnc un mot coni cel (sd) en 
la pronínicia general mallorqnina seria hombfon dc sal en la pronúncia de 
Felanitx. Tal homofonia, pcrb, no crec que s'hagi d'entcndre en termes ah- 
soluts. Ens trobam davant un fet que noin6s I'espectrbpif podria verificar 
anib tota seguretat, i encara els resultats serien prou diferents segons els 
diversos informadors, pcr m&s que tots fossin felanitxers purs. Per aixd, Jo 
nom& diria que els "camps de dispcrsió" dc la e obcrta gvncral i de la a fe- 
lanitxera tmcn nna zona cn coniil, m& o n~cnys dinplia. l'er tant, no trmscriuri. 
l a  u de Felanitx amb el signe corresponent a la e olxxka general (F), sinh amh 



el signe a, significant que, dins el quadre do Ics vocals, 6s considerada a, 
encara que especialment tancad:~. També m’han decidit a adoptar aqnesta 
transcripcib les raons següents: 

Des del punt de vista diacrbnic, cal considcrar que el foncmii cli- 
iniiiat del sistcina vochlic felanitxer és la e obcrta i no la u. La p&rdna d‘nna 
de les tres “es” no 6s uii f d  cxclusiu de Fclanitx: Ili ha i‘anomenada “zona 
de la E”, integrada 1r r  Alal-6, Lloseta i Binissalem, on s’ha climinat Ic e fosca 
(o mitjana), tot convertint-la en c,  com cn cl catali oricntiil. Segurament es 
tracta duna  doble soluci6 :> ini mateix problema: el don rcndirncnt fonolbgic 
escQs de I‘oposició entrc cls fonemes e, F ,  B N o  6s gens inversemblant, aquesta 
hipbtcsi: l’csfor~ de ~nantcnir distints i m s  foncincs tan acostats no vonia com- 
pmsat per llur rendiment fonolbgic. Es tracta només d‘mi pur efecte de les 
llris d‘economia d‘acord amb Ics quals cls sistemes s’autorc;bplcn. 

A la conscihiicia lingiiística dels fcl;uiitxcrs, hi ha present mi foncnia 
/;I/, bvn dc-limitat i distint de qnalscvol possii)lc realització CIC la e; tant, qne 14s 

rrsultn impossible d‘acccptar la identitat entre cl mot cel (meara que sigui dit 
d‘acord amb la l~ronínicia normal, qne no d~~sconoixcn) i cl mot wl, tal coili 
c s  diu a F~1;initx. Els llabitants d ‘ ~ ~ i i i ~ s t  polilr, si no han rclint n i  tan sols 
nna forniacib ck:iiicntal dc lingiiisticii catalana, sbii insm~sil)lcs a la difd:ncia 
ciitrc la e tancada i l‘obrrta. 110 tingut ocasib CIC constatar-ho a ccrtm r lasscs  
d‘ortografia: quan el professor intenta cxplic;ir aqucsta difcrhcia, 1lc cara ii 

I‘ús correcte dels diecrítics, sovint sorgcix iiii alrinrnc qiic, drspr6s dcxoltar 
Ics (lnes vocals ~ironnnciades ben distintamwt, niai~iírsta qnc cll “no hi scnt 
diferimcia”, o Ix! y c  “les scnt igids”. En c;un\,i no c s  d6na niai rl cas d’im 
alnmnr qric digii qiic nqnelles dncs voc~ils que acaba 1la sentir (e  tancada i e 
obcrt;~) sbn, rcspwtivaninit, nna e i i in i i  (c. El niiicaiiisnio pcrctytiii dc cada 

6s. lY;iltr>i I ~ ~ i n ~ I ~ i ,  no  cal dir cinc els fcl;niitxcrs considcrcn Iionibfons cls mots 
deu (noininc) i d4u (divinitat), i fins i tot cIs “s<wtrii” lioinbfons qniin cIs 
pronmicia nn mallorqui d‘nn altrc plAc. 

La s i ~ i c  vrlar de Ics vocals dc Felanitx, c i i  canvi, no prcsrnta cap difc- 
r¿,ircia fouolhgica (ni tampoc fonktica gairr nota1)lr) rt:spwto dcl sistcnia gc:. 
nrral do Mal1orc;i. I’odcni, doncs, cstablir (4s  dos sistcnics dc la manera sc&<icnt: 
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11. VOCALISME ATON 

En general, el vocalisme Bton de Mallorca 6s mi-s ric qiie r l  dcl catalh ucn- 
tral. Llcvat dunes precisions complcmcnt~trics que far6 dcy)ri.s, i rcfcrint-inc no- 
m k s  a Felanitx, les neutralitmcions dc Ics vocals, cii posiei6 htona, p d c n  m s o r  
cxposailcs de la manera scgiieiit: 
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Com a rcglcs generals, tenim: 

a part, <:i cas de la e.) 
-La 6 i la a, (71 posici6 Xtona, es ncutralitzcn cn e. (Dcsprds coiisid~,rarciii, 

-1,;~ J i la o rcgul;ii-mcnt c s  nciitralitzcn m o. 

-La i i la u resten invariablw. 
Vcgcni a ra  10s cxccpcions: 

-lli ha casos en qui. la e passa invariable a la posiei6 Atona. El doctor Jo;m 
Vcny Clar, rcspwtc drl parlar dc Canrpos, poblaei6 vcina de Fcl:unitx, on tainl)8 
es l)rodrioix xlrirst darrer fcnomcn, diii <pic "lc mailitien dc I'e ferini- CII positioti 
atow affectc surtout Ics fonnc,s vcriialrs et ccrtains mots ddrivés. Cct G s e  troiivt. 
sp6ciakwicnt DII position p ro to~~ iqw.  Ildtr)iis-now d e  dire que 10s causvs dc i'(,- 
xistcnco do cc timbre iic rtsidrnt pas lc piris soovcnt diuis I'dvoiotioii phondtiqnr 
miis  cl;nis l'action CIC I'an;rlogic qiii, comme nuns sxvuns, troublc fr&qucrnnicnt 

Aqucstcs afiriiiacions cs podm frr cxactaniiwt c l ( 4  parlar de Felanitx. NoiiiCs 
en qualque cxcmplc coiicrct caldd p r  .ar la proiiilncia distinta. Prr exposar cls 
casos partinilars, scgiiiri? la classificacih qui: l'autor citat cstabloix; tcnirn doncs: 

Ics lois <IU d~vrloppcmr,,e &!S S U I > S " . ~  



JOSEP A. O I I I I A l r I  6ü 

1) En posició Btona, es conserva la e tancada a les formes verbals en qnQ 
la 0 tbniea de Parrel ha esdevingut htona. Vegem, com a exemple, el present 
d'indicatiu del verb esperar en una transcripció valida per a Felanitx com per a 
campos.3 

1. esper 
2. esperes 
3. espero 

4. eaperdm 
5. esperdi 
6. esperen 

A continuació posa una s&rie d'exemples, recollits a Campos, que d'acord amb 
la forma en qn& són pronunciats a Felanitx cald& separar en dos grups: a) Con- 
serven netament la e tancada en posició &ona, les fomes dels verbs següents, en 
els quals s'ha produit l'cfccte analbgic indicat: belar, newr, pecar, pegar, pregar, 
pesar, penur i uesmr. Si la e htona Galguna de les formes d'aqncsts verbs fos rea- 
litzada com 8,  possiblemcnt no s'impediria la bona comprensió. pcrb es produiria 
un efecte estrany a la sensibilitat de l'oient. b) Presenten vacillació quant a la e 
en posició Btona: limar, penjar i quedar. Una enquesta entre informadors diver- 
sos ens donaria resultats distints; trobaríem rcspostcs corn lavdm. pestdm (i tam- 
bé peoZod6 -penjarlor-) i keddm; perd també: levAm, peotám. etc4 Crcc 
que podem considerar inclosos en la norma general, Cs a dir de nentralit7ació 
en D. els cxemplcs citats pel doctor Veny com a excepcions a Campos: Ilenegur 
i regar. 

Hi ha casos, naturalment, en quQ l'analogia no ha operat: gelur, berenar, 
sentir, aferrar, etc. Tant a Felanitx com a Campos diucn: teldt.  baresdm. sentlm. 
&C. 

Trobam e tancada en posició htona en ccrts postvcrbals i en mots deri- 
vats quan  les formes verbals o cls primitius corresponents dueu e tancada tbnica. 
Dcls excinples citats per Vcny en aquest apartat, són aplicables a Felanitx: pov6t. 
pek61, pea$t. derivats de pern i de pe8 (peu, pek). Distinta dc la de Campos, en 
canvi, és la pronunciació felanitxera de mots com Iieneguúa, Iieout (cast. "lcuo- 
dura"): lsnegdde. lov61. Respecte daitrcs exemples, ia solució felanitxera és va- 
ci8ant. 

2) 



Encara que el doctor Veny no ho diu, crec que Ics possiblcs colhians homo- 
nímiqucs poden contribuir al manteniment de la e tancadn en posició Btona. 
Així el mot penada (penáds]; si neutralitzlvem la primera e, toparia amb un 
horn~nim, p a d  ipanAde). 

Sovint es tracta d e  cultismes influk pel castellli: cspeciul (espeeiái). 
meditar (medi tá )  . 

No es produeix, a Felanitx, el fenomen de la realització de e tancada 
en posició litona en casos de hiatus amb u, per dissimilació. Els excmplcs que cita 
Vcny, teA (tulhr), enseA (castellanisme per msujur), a Felanitx cs pronuncim, rcs- 
pcctivamcnt: te& ensaA. (i encara jo diria que amb una i scmiconsonlntica molt 
relaxada entre la e i la a: te/.% snso1.4). No perdem de vista p e  el felanitxer pa- 
latalitza molt. 

Les "es" tancades postbniques són escassíssimes. Noni& sabria citar dos excm- 
pies: mAne$ (nulnec) i esperet (espdrec). La forma PAvek (ruve) de Campos, a 
Fclanitx, no se troba; diucn, com en general a la resta de Mallorca, ~ á v e .  

No dctallnrem aquí la problemBtica que la fodtica sintlictica pot presentar. 
Tanmateix no crec que el felanitxer presenti particularitats gairc importants res- 
pecte del mallorquí cornú. En tot cas, ho pagarl fer rcferhcia als infinitius dels 
verbs de la primera conjugació seguits d'un o més pronoms enclítics (personals 
o adverbials). En mallorquí es produeix un desplaqaoient de l'acccnt tbnic, 
que corrcspondria a l'íiltima síRaba de l'infinitiu, cap al pronom, i si són m& 
d'un, cls pronoms, al darrer d'aquest. Llavors la u de la dcsini.ucia verbal pot 
realitzar dc dues maneres: consewant-se u o tancant-se en 0 .  La primera solució 
6s  considcrada més correcta per les persones que es prcocopen de parlar acura- 
dament, tenguiii o no concixemmts gramaticals. 

Tcnim, doncs: 

Grafia Pronúncia acurada Pronúncia més vulgar 

3) 

4) 

men jar-se mentaraé 

anar-hi enari 
donar-la-me donarleme 
dooar-la'm dooarlém 

tocdr-ho lobar6 
monZore6 
tober6 
mori 
donerlomé 
donerlem 



EI mateix fenomen es produeix respecte de la a de les des inhies  -arn, +u 
do la 4.’ i de la 5.a persones del present d’indicatiu: 

menjau-vos 
agafau-les 

manfagvds 
egefsyl0s 

Encara podria parlar d’altres fets, ben cnriosos, d e  fonktica sintktica, com 
és la rcalització de la e &ona com i en contacte amb certes palatals. Per exemple: 
eülkarsb (aixecur-s0), ealkat (nixecu’t); pcrb seria molt difícil establir regles, i a 
més sempre trobaríem prou variants segons el grau de cultura, procedi-ncia rural 
o urbana del parlant, etc. Així podem observar que persones molt ríistiques pro- 
nrincicn SIPA ixupur), ZiPmá ( g e r d ) ,  ai costat dc les pronúncies més corrents: 
SapA. ZsrmA Tractant-se d’un cstudi fonoibgic com ci prcscnt, crec que nu cal en- 
trar en mks dotalls. 

-Ja hem vist qiic la J i la o es neutralitzen cn o, en posició Btona: ekJste, 

ekostA ( i ~ o s t i i ,  mosfur); i6rmg. forml (fornul, formar). Per6 cal fcr referhcia ai 
tractamcnt rsprcial qric rep la o prothnica r w  certs casos, cn qui. esdevé u. 
Aquests Casos s6n: 

1) En gcncral, s i  la \,ocnl tbnica si!giioit 6s i: kuni (!conill), kuüí (coixí), 
muli (aroli), kuzl  (cusi i cos:r), 

La influi.iici;i ciilta i la castellana poden liavcr dctrrminnt pron excepcions, 
com ara: sofls (Sofkl), ermonlo (Iiiirirwtih), polltlk (politk;); propina i pollde 
(propino, plicii i)  altrrnrn amb prupína I PUIISIO. TainlL tcnim iurmigé (formi- 
guer), p u  walogia anil) iurmíge ( furmipi) .  

J. Vrny (art. cit.) mnicnta un srgon cas, rcfcrint-se a Campos: qnan la o 
va s?giiid;i d‘mi;~ 11 tbnica. I k l s  dos exrinples que cita, kumú i kuslúm (comri, 
costum), noini.s cl primer 4s vilid per a Fclanitx, on diuen koslúm i tambe for- 
iIlne (fortuna), oportú (qm’tú), prokurA (procurur), etc. Crm, doncs, que no hi 
hem de considcrar aplicable aquesta segona rcgla, pcr  tal com no es  compleix en 
p i r i :  m(.s CIISOS q i i c  conti;, ja aihdit, i tamb6 kustúrs (costaru). 

2 )  

Volor forlol&k: de lu e tnncadu i de la o dtoncs.-Tractark primcr dc la sc-  

gona: csscwt (~xcepcionals rls Casos CII quc cl fonema / o /  cs roalitza [n], heni dc 
L O I I ~ ~ ~ I I I ~ ~  1 1 1 ~  consc~rvn el valor fonol6gic enfront del fonrma /I,/,  hrlhuc en posi- 
ci6 Atona. A m&s, 6s possible cst;tblir mla seric dck parclls dc mots que ttnon pcr 
elcmcnt difcrcncial /o/ cnfront de> /u/ cn la dita posició. Vegem-ne uns quants: 



dorl  (dorar, per daurar) kolAde ( cohh ,  'acció de colar') 
dura (durar) kulAda (cuiach, 'caiguda de cul') 

ehorA (acomn; 'traspassar el cor') empolA (en¿ptar, ' p a rda r  en pots') 
ehurá (murar, 'tenir cura') emputA (anzputar, 'tailar') 

Rccordcm, aiximateix, la neutralització de /o/ i / a / .  representades per un 
arxifonema: /O/. 

Mis  problcinhtic 6s cl cas de la e tancada ui posici0 htona. Es neutralitza amb 
la a i així tenim qiic tina rnatcixa cadcna fh ica ,  [sekbtl tan pot rcprcscritar el 
diminutiu dc sac com el dc sec. Perd tambB en posicib htona la e i la e podcn 
esser elciiicnts difercncials contraposats d'algnns parclls de mots com: poret (p 
rcn) i perdi (Paret), empsstA (empastar, 'omplir o coln'ir de pasta') i mnpestA (em- 
pestar, 'infestar dc pesta'). Hem de conclorirc, doncs, qiic la e tancada coiis~rva 
14 valor fonolBgic enfront dc 1;i a. IIom d'advcrtir, niximatcix, cpc aqucsta 6s una 
zona particularmcnt cspinosa de la descripció del sistema v o d i c  fchiitxer. EI 
fet c p : ,  111 posició Atona, la e tancada dc vcgadcs es rcalitzi [ a ]  (obrint i111 catni 
ii  la ririitralització) i de vcgndes rs mantengui [e] eili fa piws:rr si no cirs dcvcni 
trol,er ilavant un punt inc:stabk, del sistema, que scns diilito trobarh Ycquilibri 
anil) el toinps. Mks avrnturat 6s anticipar si 14 mantcnimcnt ocasional dc la e 
taiurda, 1w la &t;i posicii,, 1's farh 1111 fcnoincn gtiicral, o si, al contrari, s'estcn- 
drA la roalitzaci6 (w [e]. coirstitiiint-sc aqricrt so cu la repn~scntacii, d 'uo nrxi- 
f o i ~ c ~ i ~ a  de /c/, /e /  i / a / .  i'crb si 4s perillós dcknr volar la fantasia tractant d'ex- 
plicar OIS socrcts de la histhria, com diu el professor Moll, in6s ho 6s encara quaii 
CIIS arriscaiii a fcr profecies. 


