
EIXIDES D’ALCOVER A MENORCA 

TOM IV (1908-1909) 

Dia 9 i 10. —Hora baxa prenim el vapor de Menorca per desembarcar a 

Ciutadella; però la mar va anar tan alsurada, lo endemà, dia 10, que no poguérem 

desembarcar a n-aquesta ciutat, i haguérem d’anar a Maó, aont arribàrem un poc 

passat la una. Avisat per telegraf, de part del Rdm. Sr. Bisbe d’allà, lo Rt. Mn. Ambròs 

Carabó, Rector de Santa Maria, mos esperava a n-el Moll, i mos ne menà a la Rectoria. 

A l’acte comensàrem l’estudi del llenguatge mahonès, aont [186] mos ajudà Mn. Jaume 

Tutzó amb aquell entusiasme que posa sempre en les coses dels seus amichs. Com el 

temps mos curtetjava, Mn. Tutzó mos posà en comunicació amb una senyora del Castell 

(Vila-Carlos) i Mn. Puig de Sant Lluís. Amb aquella i amb aquest poguérem estudiar 

bellement la pronúncia d’aquexes dues viles, qu’es prou diferent de Maó. 

Dia 11. —Amb un carruatge, llogat per tres dies, devers les vuyt, li estrenyem 

cap Aló (encara qu’escriguen Alaior, tothom li diu Aló), aont arribam a les nou i 

busques. Demanam la Rectoria, mos presentam a n-el Sr. Rector, que mos rep 

amabilíssimament, i posa a la nostra disposició sis o set allots d’onze a dotz’anys, ben 

xaravellos, i amb aquests i ell i altres capellans que van comparexent, estudiam la 

pronúncia d’Aló fins prop de mitj-dia, que, despendintmos agraidíssims d’aquella bona 

gent, mos n’anam a dinar, i, dinats, ¡cap a Mercadal manca gent! Hi arribam demunt 

les dues, i ¡a la Rectoria tot d’una! Hi trobam el Sr. Rector, Mn. Miquel Timoner, que 

forsat mos vol a la Rectoria, aont fa comparèxer onze o dotze allotes de l’Escola 

Pública, i també hi vé la Sra. Mestra, i amb elles, el Sr. Rector, qu’es natural d’Aló, i el 

Sr. Vicari, que hu és de[s] Migjorn Gran (Sant Cristòfol) i va estar de Vicari a Sant 

Climent, un poblet entre Migjorn i Sant Lluís, feym l’estudi de la pronúncia i 

conjugació de[s] Mercadal i de Sant Climent. Aquelles allotes tenien una pronúncia 

molt estillada i totes feyen cara de ben desxondides.  

Dia 12. —A les sis y mitja mos aficam dins el carruatge, i ¡de d’allà cap a 

Fornells! Hi arribam devers les set i quart. Demanam la Rectoria, la mos mostren; i, 

com hi som devora, guayta una dona d’una cinquantena d’anys, molt plaent, i mos diu 

que’l Sr. Rector se’n es anat a Aló, fa cosa d’una hora, i que a la Rectoria no hi ha més 

que son pare, més sort qu’una massa, i una mica de criada, de set o vuyt anys. ¡Ja 

estam ben arretglats! A les hores pensam amb el Mestre de l’Escola Pública. Aquella 



dona mos mostra la casa, i mos diu qu’es un senyor fadrí, qu’està totsol. Hi anam, 

encara dorm, li tocam, respòn, i al cap d’una estona guayta, li esplicam l’objecte que 

mos duya a Fornells, i li demanam per favor si mos dexarà estudiar la pronuncia d’allà 

am los allots de l’escola. Mos diu que am molt de gust, però qu’haurem d’esperar que 

venguen. Dexam el Sr. Mestre que s’acap de vestir i que berén; i, com fa un vent que 

talla i està a punt de ploure, mos arredossam una mica a caaquella dona, qu’es 

pescadora i l’homo seu també, i me conta que les passen tan tristes am lo mal temps 

que reyna. Amb axò li aglapim una bona partida de mots i formes verbals, ben 

interessants, que li surten a forfollons, perque es com un cadellet de molí per rallar. 

Dins una mitj’horeta tornam a ca’l Sr. Mestre, i ja’l trobam berenant, pero’ls allots no 

comparexen. Sortim demunt el portal, i en guipam quatre o cinc que juguen. Els-e 

cridam, vénen, però només tenen sis o set anys, i baden uns ulls com uns salers, axò sí, 

però estàn com esglayats, i no gosen badar boca. Al punt en vénen de més grandets i 

ben trempats per la cosa, que ben promte se fan càrrec de lo que’s tracta; i amb ells 

estudiam a la vela i billo billo la pronúncia i conjugació de Fornells. Les donam les 

gràcies de tot cor i especialment a n-el Sr. Mestre, i ja li copam cap a Mercadal, aont 

som devers les onze y mitja, amb una brusca ben xalesta de tremuntana, civadeta de 

capellà, que diuen. Dinam amb el Sr. Rector; i, despedintmosne a la una, tot donantli 

mil gràcies de la seua fina amabilidat, partim cap a Migjorn Gran (Sant Cristòfol), amb 

una pluja ben espessa i un fret d’allò més xaravello. Arribam demunt les dues a n-

aquesta vila, aont tenim un gran amic, D. Francesc Camps, metge, entusiasta de la 

nostra Obra. Mos rep am paumes d’or; fa venir vuyt o nou allots de l’Escola Pública, 

molt desxondits i entenents, que mos pronuncien tots els mots que volem i mos 

conjuguen tots els verbs que’ls-e demanam. Devers les quatre i mitja tenim l’estudi 

llest, conversam coralment una estona amb el Dr. Camps, fins que mos aficam dins el 

carruatge, i ¡cap a Ferreries manca gent! Hi arribam que fa fosca negra, i justament el 

Sr. Rector es a la festa de Santa Eulària d’Aló, d’ont es natural; però trobam Mn. 

Bartomeu Florit i Janer, que mos fa romandre a ca-seua, i mos cerca sis o set allots i 

allotes d’onze a dotze anys, i mos comparex en Josep Cardona i Fullana, un amic i 

collaborador que tenim aquí. Am tots ells, ulls ben espolsats i vius de potències; feym 

l’estudi de la pronúncia i conjugació de Ferreries, i n’estam llests devers les nou.  

Dia 13. —Llests de feynes i despendintmos d’aquells bons amics i donantlos mil 

gràcies de lo molt que’ns havien aydat, devers les set i mitja tocam soletes cap a 



Ciutadella, aont arribam devers les deu, i mos rep amabilíssimament lo Rdm. e Illm. Sr. 

Bisbe, que mos hostatja a son Palau, i mos diu que qu’allà ont porem estudiar el 

llenguatge ciutadellenc, es a n-els Pares Salesians, que tenen centenars d’allots a llurs 

escoles. Mos hi espitxam am nostre estimadíssim amic i company de causa N’Àngel 

Ruiz Pablo, escriptor de saba i d’empenta. El Rt. Superior, Pare Vinyes, mos fa una 

gran rebuda, i posa a les nostres ordes una vintena de ciutadellencs de deu a dotze 

anys, que fan un cap ben viu, i, ja som partits a demanarlos mots i a ferlos conjugar. 

Contesten rabents, sovint tots d’un cop i tan brunent que sembla una descàrrega de 

fusells am paraules per bales. Mos hi pegam fins a les dotze i mitja, que les dexam anar 

a dinar, i nosaltres feym dos diners de lo metex. Al capvespre hi tornam, i amb una 

horeta queda enllestida la pronúncia i la conjugació ciutadellenca. ¡Vaja quina gent 

més etxerevida aquets ciutadellenquets! Am N’Àngel Ruiz Pablo, qu’es del Castell 

(Vila-Carlos), feym el repel llavò a la pronúncia i conjugació de dita vila; i llavò una 

filla seua i un fill seu, En Josep Ruiz, entusiasta regionalista, me donen una sessió de 

música clàssica (piano i violí) d’allò més alt de punt. En Josep queda constituit 

Corresponsal de l’Obra del Diccionari a Ciutadella, en lloc de son pare, que hu era, 

però que no hi veu de feynes, que li toquen més d’aprop i no li dexen gens de temps 

buyt! 

 

TOM XI (1920) Eixida a Menorca (28-34)  

Dia 15 d’agost prenc lo vaixell cap a Ciutadella, i a forsa d’engrosades hi 

arribam dia 16 devers les deu del matí. Lo M. I. Mn. Marian Joan, Majordom del Rdm. 

Sr. D. Joan Torres, bisbe de Menorca, ja m’esperava an el Moll; i me’n mena an el 

Palau Bisbal per donarm’hi cobri, a on trop Sa Illma que arribava de Maó: li rendesc 

coral i fervent homenatge, agraintli ab tota l’ànima les seues bondats sens nombre 

envers de mi. Me constituesc an el Seminari ab set o vuyt seminaristes ben desxondits i 

llevents i de poca son ferm i envestim la conjugació dels 82 verbs que duya en llista. 

Allò elze ha vingut molt de nou en aquells bons seminaristes perque no n’havíen 

conjugats may de verbs menorquins d’aquella manera. Lluny de cansarse’n hi 

prengueren un gust fora mida. —Cinc dies me passí ab aquells intrèpits seminaristes, 

esclovellant la conjugació ciutadellenca i molts de punts de fonètica i de morfologia. La 

llengua es troba a Ciutadella casi com a Ciutat. Les diferències que hi ha son poca cosa 



ferm. Ciutadella sembla un barri de la Ciutat Mallorquina, però un dels barris més 

senyorívols. 

Dia 22. Estudiada la conjugació ciutadellenca dia 22 de bon matí, ab la 

Diligència d’En Barruga, m’espitx a Ferreries i me reben [29] Mn. Josep Gomila, 

Rector d’allà, son germà Bernadí, Vicari, i lo seminarista, En Miquel Gomila. Lo Sr. 

Rector m’hostatja magníficament a la Rectoria, m’hi té un bon floret de ferreriencs i 

ferrerienques que me conjuguen billo billo els vuytanta dos verbs de la llista, i ja fa 

fosca negre com acabam. Vos assegur que feym una bona dieta. —No se distingeix 

gayre tampoc la conjugació ferrerienca de la de Ciutadella i les diferències que hi ha 

son poca cosa. Resulta un exemplar ben notable del dialecte de Ferreries Madó Eulària 

Piris, qui, a pesar dels seus molts d’anys, aguanta la mestra tot lo sant dia conjugant 

verbs, donantli el sus lo Sr. Rector i En Miquel Gomila.  

Dia 23 de bon matí ab un carretonet m’esquitx an el Migjorn Gran (Sant 

Cristòfol). Lo Rt. Mn. Miquel Timoner, Rector, me vol a totes passades a la Rectoria, i 

m’hi tracta beníssim. Al punt s’entrega ben peus alts l’heroyc Dr. Camps, lo Metge 

d’allà, un dels menorquins més benemèrits de la Pàtria, arqueòleg, historiograf, 

folklorista i llingüista de cap de brot i que, a pesar de córrer entre els xixanta i setanta 

anys, ès una ànima perennalment jove. Pasam fil a l’agulla en lo de la conjugació a 

casa del Dr. Camps mateix, a on compareix lo valent seminarista En Josep Benejam, 

que ab D.ª Catalina i D.ª Joana Camps, dues filles de l’estrenuu Doctor, se posen a 

conjugarme verbs i més verbs menorquins, tal com els usen a Mitjorn Gran, i mos hi 

pegam els dies 23, 24 i el matí de dia 25, i mos ayda també lo Dr. Camps, però cada 

instant ens ha de deixar perque continuament el criden per malalts d’assí i d’allà. —Lo 

dialecte mitjorner en punt a conjugació també ès ben consemblant an el ciutadellenc, 

distingintse per la seua puresa i netedat. Dia 25 tot d’una d’haver dinat ja li envel ab 

un carruatge particular cap a Fornells, a on arrip a mitjàn de cap vespre. Me rep i 

m’acull germanívolment a la Rectoria lo Rt. Mn. Bartomeu Florit, Ecònom d’aquella 

Parròquia, i me té a punt un floret de fornellers i fornelleres de vuyt anys fins en 

catorze i qualcún de desset, tots ells marinerellos, casi totes elles estudiantes ab la Sra. 

Mestra Nacional, tots i totes ab un cap ben viu i ulls ben espolsats.  

Dia 29 vaig collar cap a Sant Lluís. Lo Rector d’allà, Mn. Pere Rosselló, ja 

m’esperava. M’acullí generosament a la Rectoria i ja m’hi tengué un flotó de 



santlluisers tenrals, de nou a tretze anys, uns vilans, altres pagesos, sis entre tots, tan 

xalests, desxondits i de poca vessa, que els acabús an els 82 verbs de la llista; i aquesta 

ès teua i aquesta ès meua i dassa que venga, foren tan el diantre que abans del sol 

pegar capficó a ponent, ja tenguérem conjugats tots aquells verbs. També hi ajudaren 

ferm los notables folkloristes d’allà, Mn. Antoni Orfila i Pons, de Sant Lluís mateix i En 

Gabriel Martí Bella, català, apotecari d’allà, avuy gendre del Dr. Camps de Mitjorn 

Gran. 

Dia 30 prenc el bobiot cap an Es Castell (Vila Carlos), a on trop un manacorí, 

de família molt coneguda de la meua. Mn. Antoni Taverner, Rector d’aquesta vila, que 

me dona sopluig a la Rectoria i m’hi tracta germanívolment, fenthi comparèixer un 

esbartinyol de seminaristes d’allà, tan xaravellos com intelligents, i una tal Beneta 

Prats i Vidal, de 48 anys, nadiua també des Castell, ben trempada p’el llenguatge 

d’allà. Els aboc els 82 verbs de la llista, i ja foren partits conjuga qui conjuga, i férem 

tanta de veta que abans d’ajocarse el sol, ja elze tenguérem tots esclovellats aquells 82 

verbs, com dos i dos fan quatre. I que fas jo a les hores? Prenc comiat d’aquella bona 

gent des Castell donantlos mil gràcies de lo bé que m’havien tractat, i dia 31 m’espitx a 

Maó, a on prenc l’automòvil de Ciutadella, que mos hi arribà demunt les onze ab tota 

sanitat, gràcies a Deu. —Me feu molta de gràcia un empleyat castellà que ab tota la 

seva família havia desembarcat del continent a Mó i venia ab l’automòvil a Ciutadella, 

i l’home estava tot cremat quant a totes les viles que mos aturàvem (Alaior (Aló), es 

Mercadal, Ferreries) sentia parlar tothom en Menorquí, esa endiablada jerga que el 

mismo demonio no entiende. ¡Ja ens aniria bé ferm, a menorquins, mallorquins i 

eyvissencs que el dimoni fos tan mal entenent com certs castellans! El mal ès que mos 

entén massa i mos dona set voltes i mos ho fa anar tot a la biorxa. 

 

Ab aquesta eixida tots els pobles de Menorca havia correguts, repleganthi la 

conjugació d’aquells 82 verbs que duya en llista. Just Sant Climent havia deixat per 

falta absoluta de temps. Lo Rt. Sr. Rector d’allà, mon bon amic, Mn. Miquel Janer, 

m’esperava ab bona devoció, i fins i tot m’envià una llista de formes verbals les que 

més m’interessaven, atenció que li agraesc de tot cor. En porer tornar a Menorca, aniré 

sens falta a Sant Climent a ferhi l’estudi conjugatiu, que aquesta vegada he fet a totes 

les altres poblacions menorquines. I que vos figurau que fiu jo dia 1 de setembre? 



Doncs doní milions de gràcies an el Rdm. Sr. Bisbe de Menorca de tot lo que havia fet 

per mi i per l’Obra del Diccionari i de la Gramàtica, acobitiantme an el seu Palau, 

recomanantme eficaçment an el M. I. Sr. Rector del Seminari i a tots els Rts. Srs. 

Rectors i Ecònoms de la Diòcesi. Que Deu le hi pac an el Rdm. Sr. Bisbe i a tota la 

bona gent que té an el Palau lo molt i re-de-molt que han fet per l’Obra del Diccionari 

CatalàValencià-Balear. També romanguí ben agrait a l’Exm. Sr. Comte de Torre-

Saura, Balle de Ciutadella, per les moltes d’atencions que me dispensa, el raig de 

formes llingüístiques que me digué i la visita ab que m’honrà an el Palau bisbal i an el 

mateix vapor per donarme comiat. Besat l’Anell Pastoral an el Rdm. Sr. Bisbe i donat 

l’a-Deu-siau a tots els altres amics que deixava a Ciutadella, puig an el vaixell, i ¡cap a 

Alcúdia son les feynes! a on arribem d’hora per aglapir el tren de sa Pobla, que me 

deixà a Ciutat a les vuyt del vespre. I això foren les dues eixides de l’any 1917 de que 

per una partida de circunstàncies imprevistes no m’era vengut bé donar conte. 


