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I N T R O D U C C I Ó
El treball que teniu en les vostres mans, Jo també parla de sa, és una unitat didàc-
tica que té la finalitat de donar a conéixer la modalitat lingüística valenciana de 
Tàrbena (Marina Baixa), coneguda popularment com a tarbener o parlar de sa, i en 
àmbits acadèmics, com a salat o mallorquí de Tàrbena.

Aquesta variant local forma part d’un subdialecte valencià que s’ha definit com 
a valencià mallorquí,1 resultat del repoblament amb famílies balears d’unes quan-
tes localitats valencianes en el segle xvii. El tarbener presentaria els elements 
dialectals més destacats d’aquest subdialecte. La difusió escolar del tarbener a 
través d’aquesta publicació emparada per l’AVL suposa un reconeixement del seu 
valor com a patrimoni cultural de tots els valencians i espera poder contribuir a la 
seua dignificació i reforçament.

S’ha d’advertir que la revalorització del parlar salat tarbener s’ha d’entendre 
dins d’una consciència de la unitat de la nostra llengua. Un model lingüístic local 
ha de saber trobar el seu espai al costat dels models dels àmbits generals. Amb 
tot, com mostrarem en aquest treball, alguns dels elements més locals del tar-
bener són precisament els que l’agermanen amb les modalitats balears i les del 
català salat, com una prova més de l’evidència de la unitat de la llengua catalana. 
Per altra banda s’ha de deixar constància que no es potencien els elements lin-
güístics locals presents en el nivell col·loquial que es consideren no normatius. En 
aquest cas, la forma reflectida té un caràcter normatiu, llevat de casos especials 
que s’expliquen en el capítol 3 i que tenen un interés dialectal.

La unitat didàctica ha estat distribuïda en tres seccions, dedicades a presen-
tar: (1) el marc geogràfic de Tàrbena; (2) l’origen dels articles es, sa —la caracte-
rística més important del tarbener— i la seua trajectòria històrica fins a arribar 
al Regne de València; i (3) els elements més importants que defineixen el parlar 
de sa.

En treball està redactat en una versió culta del tarbener i va acompanyat en 
el tercer apartat de mostres literàries d’aquesta modalitat, procedents de la tra-
dició oral o de la creació dels mateixos usuaris. S’adreça en principi als alumnes 
de Primària i del primer cicle de Secundària, però està obert a tots els públics 
interessats amb el seu caràcter divulgatiu i d’introducció.

Finalment, volem expressar el nostre agraïment al suport de l'AVL en el present 
projecte i, així mateix, a l'Ajuntament de Tàrbena i a Àngela-Rosa Menages, Vicent 
Ortega, Rafael Garay (fotografies), Mario A. Català, Maria Isabel Guardiola, Vicent 
Beltran, Helena Molines, Antoni Mas, Pura Pasqual, Lluís X. Flores i Sergi Segura, 
que, amb la seua ajuda i les seues aportacions, han contribuït a fer-lo possible.

1 A la darrera classificació de les modalitats lingüístiques valencianes: Beltran-Segura, 2017.
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Notes sobre la pronúncia del parlar tarbener
Representar per escrit una modalitat col·loquial de la llengua suposa una inter-
venció en què es tracta de posar en equilibri les normes ortogràfiques vigents 
i la realitat fonètica del parlar. Generalment hom cerca no trair les convencions 
ortogràfiques, sobretot si la finalitat és de divulgació dins d’un àmbit escolar, com 
és en el cas nostre.2 És per això que tot seguit es donaran unes breus indicacions 
sobre la pronunciació popular de Tàrbena, que en gran part coincideix amb la 
característica de bona part de pobles immediats, sobretot de la Marina Alta.

La característica més destacada és la variació de les vocals a i e àtones res-
pecte a l’escrit com a resultat de l’antiga vocal neutra [Ə], que de manera residual 
encara es manté en determinats contextos fònics.

Així, a banda de les realitzacions inicials [a]n- o [a]s-, característiques de la 
major part del valencià (com ara [a]ntendre o [a]scoltar), hi ha les més comarcals 
[a]star i [a]ncara, i sobretot la [a] de determinades partícules àtones, com els arti-
cles: [a]s carrer, [a]s carrers, [a]l cel; les preposicions: [a]n o els pronoms: [a]m diu, 
[a]s pentina, [a]l veig, [a]n tinc, h[au] sé, fins i tot en tarbener en les combinacions 
dels pronoms en la forma plena davant de verb: m[a] la dona, t[a]’l posa, s[a]’n va. 
Hi ha també e → a en altres formes, com: s[a]rà, s[a]ria… r[a]capte, r[a]dó, r[a]dol, 
v[a]í, el Nostr[a] Senyor.

Hi ha el canvi sistemàtic a → e en un bon nombre de paraules, com ara d[e]vant, 
d[e]munt, d[e]rrere, d[e]vall, cad[e], d[e]uet, ll[e]gosta, Llogu[e]ret, r[e]ca(da), 
sobr[e]ssa(da).

En els enllaços fonètics entre de i una paraula que comença per a-, es perd la 
a. Així, es diu de·cí, de·quí, de·questa… en lloc de d’ací, d’aquí, d’aquesta…

El pronom de primera persona jo es pronuncia [iò], amb la mateixa vocal 
oberta de porta o açò.

No es pronuncia la i que s’escriu en el grup ix. Com ara, això, aqueix sonen 
a[ ʃ]ò, aque[ʃ].

No sona la r davant de la s dels plurals. Com ara, flors, carrers, cànters, que 
sonen flòs, carrés, càntes.

En els contactes de paraules, les consonants finals -p, -t, -c s’assimilen a les 
consonants que les segueixen i es pronuncien geminades: cap tort → cat tort, cap 
gros → cag gros, et veu → ev veu, et cau → ec cau, et posa → ep posa, poc temps → pot 
temps, cuc verd → cuv verd…

2 En el capítol 3, es marquen amb un asterisc les paraules usuals al parlar tarbener que són variants no nor-
matives de formes d’àmbit general, o almenys, que no són presents en el Diccionari normatiu valencià de 
l’AVL o en el Diccionari de la llengua catalana de l’IEC. Són formes pròpies del registre col·loquial.
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Q U A D E R N  D I D À C T I C .  J O  T A M B É  P A R L A  D E  S ACONEGUEM TÀRBENA unitat 1
F I X E M - N O S

L L E G I M
Metre a metre el viatger ha arribat a una altura superior als cinc-cents. Ha 
caminat per una tresquera mig trencada que no l’ha deixat descansar en cap 
moment, sempre cap amunt. Al final apareix Tàrbena, que era amagada darrere 
dels penyals, agafada amb angúnia a les roques en un difícil equilibri; s’aboca, 
atrevida i sense vertigen, al tancat barranc que l’aïlla i a les fragositats del qual 
es donen cita els regalls de muntanya que gesten les clares aigües de l’Algar. Des 
de la seua elevada posició pot palpar, de vegades, els núvols de cotó que envolten 
els cingles. És una visió agradable que recorda el sabor agredolç de l’ametlló.

Darrere les finestres de les cases, velles i deslluïdes, s’hi deixen veure cares 
femenines, colorades pel vent de muntanya; d’altres, a les portes, contemplen 
el pas cansat de qui acaba d’arribar. Quasi tots responen, molt atentament, a 
les salutacions que vaig repartint en la seua pròpia llengua. I arribem a l’hostal 
del poble, que s’anuncia a totes les pedres útils del camí i que reuneix un bon 
nombre de parroquians, els quals, a més de menjar i beure, busquen la conversa.

Envoltat de l’agradable ambient de l’hostal, m’assec, en taula rodona, amb 
un grup de coneixedors d’històries molt anteriors del seu temps, d’altres de més 
noves i és possible que d’alguna de futura i tot: de tot això prendrem nota i més 
tard ja veurem el que arriba a les pàgines del llibre.

Bernat Capó, Espigolant pel rostoll morisc, 1980

Aqueix poble que es veu en sa fotografia és Tàrbena. Com és? De què té forma? Què vos recorda?

Vocabulari
ametló (galló d’ametla)
cingle (tallat de penyes, 
precipici)
fragositat (referit a un  
terreny abrupte)
parroquià (client)
regall (barranc)
tresquera (camí)
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R A O N E M  U N  P O C
• En Bernat Capó és un escriptor valencià que va nàixer a Benissa. Es seu 

llibre Espigolant pel rostoll morisc parla d’una visita que va fer a uns quants 
pobles per parlar amb persones velles. Observeu en un mapa es recorregut 
des pobles on va anar: Benissa, Senija, Llíber, Xaló, Alcalalí, Murla, Castells, 
Famorca, Benimassot, Gorga, Benilloba, Benasau, Confrides, l’Abdet, Beni-
fato, Beniardà, el Castell de Guadalest, Bolulla, Tàrbena i Parcent. Quantes 
comarques va recórrer?

• Com descriu Tàrbena? On pareix que està situada?
• Quines paraules utilitza en sa seua descripció? Com és s’entorn de Tàrbena?
 •  Noms:  

✓ cingles 
✓…

 •  Adjectius:  
✓ trencada 
✓…

• De quin riu de la Marina Baixa es parla? Per què?
• Podríeu trobar quines comparacions fa aquest autor en sa seua descripció?
• Quan parlem també fem servir moltes voltes comparacions; com ara, «està 

més roig que una tomaca». Podríeu relacionar ses comparacions que hi ha 
davall? En coneixeu més?
 guapo cuc
 groc maça
 pelat safrà 
 sord porc
 malcriat sol

• Què diu en Bernat Capó de ses persones que va encontrar pes carrer?
• Quina activitat va fer en Bernat Capó quan va vindre a Tàrbena?

◉ On està Tàrbena? En quina comarca?
◉ Quines poblacions té més prop?
◉ Com és es seu paisatge?
◉ Podríeu dir es nom d’algun element que es 

pot trobar en es seu paisatge?
◉ Què coneixeu d’aqueix poble? Per què és 

conegut?

Q U È  S A B E M  D E … ?
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Relleu

Sella Altea

Finestrat

Confrides

Benidorm

Polop

Tàrbena

Orxeta

Benimantell

la Nucia

la Vila Joiosa

Bolulla

Callosa
d'en Sarrià

Beniardá

l'Alfàs
del Pi

Benifato
el Castell 

de Guadalest

T E M A  D E  H U I
On està Tàrbena?

Tàrbena està situada al sud de la Comunitat Valenciana (o País Valencià). Forma 
part de sa comarca de la Marina Baixa. Es seu terme fita amb dos pobles de la 
Marina Baixa: Callosa d’en Sarrià i Bolulla, i amb sis de la Marina Alta: Castell de 
Castells, la Vall de Laguar, Benigembla, Parcent, Alcalalí i Xaló.

Com és es poble?
Es poble de Tàrbena es troba situat en una altura des d’on pot veure’s la mar i una 
part de la Marina Baixa, en s’aiguavessant nord des tossal de ses Vinyes, entre sa 
Muntanyeta i es tossalet d’en Miquelet Monjo.

Es centre des poble és la Plaça, que es pot reconéixer pes campanar. En 
aquesta part es troben es edificis més destacats: la sala de l’Ajuntament, l’esglé-
sia. És sa part de més moviment, perquè s’hi concentren activitats diverses: eco-
nòmiques, festives, culturals, religioses…

En un extrem hi ha la Placeta Vella, que era es centre des poble més vell. Es 
diu «placeta vella» perquè a s’època des moriscos hi havia aquí sa mesquita i la 
plaça. Després es construí aquí sa primera església.

En un altre extrem hi ha el Llogaret [pr. Llogueret], que és un barri que en un 
primer moment estava separat des poble.

Es poble més vell va créixer i va ocupar s’espai d’un barranc que naixia a sa 
Font Santa i passava per sa Font des Garrofer fins a arribar an es Lliset des Salt.

Es carrer més llarg és es carrer de sa Font, que va anar creixent seguint es 
camí vell que anava de Tàrbena a València. Es nom de «carrer de sa Font» ve 
perquè en aquest carrer hi ha sa Font d’Enmig, que és una font que estava enmig 

COMARQUES  
VALENCIANES

LA MARINA  
BAIXA

LA MARINA  
BAIXA
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CONEGUEM TÀRBENA 1
des dos pobles que formaven es poble antic de Tàr-
bena: es poble que hi ha ara i el Poble de Dalt, que va 
desaparéixer.

Contemporàniament es poble s’ha anat escampant 
per sa carretera, pes Planet i pel Calvari. Si vos fixeu en 
sa fotografia, voreu que ses cases d’aquesta part nova 
tenen una forma diferent: són cases de pisos o xalets. En 
canvi, ses cases tradicionals són normalment habitades 
a sa planta baixa i tenen una o dos plantes (cambres).

Com és s’entorn des poble?
Coneixem com a relleu es accidents geogràfics que hi 
ha en es nostre entorn. Un accident geogràfic seria 
qualsevol element que destaca en un paisatge i que té 
sempre unes mateixes característiques: una muntanya, 
una vall, un pla, un riu, una platja, un golf…

Es terme de Tàrbena ocupa una superfície de 31,7 km2. 
És un poble de muntanya. Destaca dins de la Marina 
Baixa, perquè té una altura sobre es nivell de la mar 
de 560 metres i en algun punt pot arribar a fer devora 
1.000  metres. Això fa que ses muntanyes des nostre 
terme destaquen de lluny, i per altra banda, des de Tàr-
bena hi ha vistes panoràmiques espectaculars d’una 
bona part de la Marina, sempre amb la mar al fons. Fins i 
tot, en dies molt clars, es pot vore s’illa d’Eivissa des des 
punts més alts.

Què és una muntanya?
Una muntanya és una elevació natural important. En una muntanya distingim 
aquestes parts:
• Es cim. És sa part més alta.
• Sa carena. És sa part superior, de perfil horitzontal, sa línia on s’unixen es 

dos aiguavessants.
• Es aiguavessants. Són ses parts que tenen més pendent, per on davallen 

ses aigües quan plou. Per anomenar sa pendent hi ha sa paraula ampit.
• Es peu. És sa part més baixa de sa muntanya, es començament.

Ses muntanyes s’anivellen formant serralades. Es important s’orientació que 
tinguen respecte es sol, en aquest sentit distingim:
•   Sa solana. És s’aiguavessant d’una muntanya encarat al sud. Aquesta part té 

una major exposició de sol, més secor, menys humitat.
•  S’ombria. És s’aiguavessant encarat al nord. És sa part on tupa menys es sol. 

Hi ha més humitat. Sa vegetació és més densa i rica.
Es terreny des terme de Tàrbena es caracteritza pes desnivell. De fet, ses fites 

des seu terme estan formades moltes voltes per muntanyes. Potser aqueixa cir-
cumstància d’aïllament ha marcat un poc es seu caràcter particular, qui sap.

TÀ R B E N A

el Calvari

sa Font 
Santa

el Llogaret
la Placeta 
Vella

es Planet

el Poble 
de Dalt
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Albirec

Beniplà

Benissalim

Bijauca

Binarreal Binortell

Canilles

Casivanyes

Coll de Rates

el Rafalet

es Bancal
Llarg

es Buscarró
es Correnou

es Coll
de sa Creu

es Coscollar

es Figueral

es Fondo des Pou

es Gal·lero

es Massilcamp

es Matapoll

es Pouet
de ses Peres

es Serral

es Vilatge
Garx

l’Albicà

l’Hort

l’Om

la Murta

la Soloja

Parelles
Picassàries

s’Esmoladora

sa Falzia

sa Foia
des Gavatx

sa Foia

sa Foia
d’en Soler

sa Foia
Església

sa Foia
Fonda

sa Font Blanca

sa Font des Olbis
sa Mallada Plana

sa Mallada

sa Muntanya

sa Pujada
d’en Bossa 

sa Torre

Sacos

Santa Bàrbera
ses Ombries

ses Vinyes

.
.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.
.

.

.
sa Muntanyeta

Penya de
Coll de Rates

PE
N

YE
S 

D
E 

S’
O

M
BR

IA

 P
EN

YA
 G

R
A

N

SA SOLANA DE BIJAUCA

SA SOLANA DE PARELLES

S’O
M

BRIA DES AVEN
CS

SA SOLANA DE PICASSÀRIESes Crestall

Penyes de l’Albicà

es Penyol Roig

sa Caseta des Moros

el Somo

ses Cordelleres

sa Muntanya

ses Vinyes

Penyó d’en Sifre

Tossal Groc

es Portitxol

Tossal de Parelles

Tossalet d’en Micalet Monjo

es Trompellot

Tossalet Redó

es Lliset des Salt

A banda d’aquestes muntanyes des des terme 
de Tàrbena, poden vore’s unes quantes serres 
importants com Bèrnia, Xortà, Aitana o Serrella, 
o muntanyes com el Puigcampana. Fins i tot, s’illa 
de Benidorm, que s’anomena popularment sa 
penya des Bacallar.

Com es pot dir també muntanya?
A part de sa paraula muntanya, per referir-nos a 
una elevació de terreny es fan servir altres parau-
les, com ara, tossal, penya, penyó, penyol (o 
pinyol), lloma, morro, altet, aspre, crestall, ser-
ral, que tenen a voltes significats especials.

Com ara, es serral, es morro i sa lloma són 
muntanyes de forma allargada. Sa paraula penya 
fa destacar més sa massa de pedra; igual que roca 
o cantal, però en unitats menors. Es cordó i sa 
cordellera són alineacions de roques o penyes.

Vegeu en sa il·lustració ses formacions de muntanyes més importants des terme de Tàrbena.
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CONEGUEM TÀRBENA 1
Què són es bancals?

Per treure profit an es nostre terme tan accidentat, es nostres avantpassats cons-
truïren bancals, a ses vessants de ses muntanyes. Es bancals són sostinguts 
per unes parets de pedra seca que es diuen màrgens, que poden ser d’extensió 
diversa. Es bancals més estrets es diuen coetes.

A banda de construir-los, es màrgens s’han de mantindre nets i s’han de repa-
rar de ses solsides o escagassades: despreniments per efecte de sa pluja o altres 
agents, com s’acció des porcs javalins [pr. jovelins] que els assolen. Si són esfon-
draments parcials es diuen esportells.

Sa imatge característica des paisatge de Tàrbena són es bancals. Una foia o 
un fondo és una escala de bancals que es forma a s’aiguavessant d’una muntanya 
o en una pendent.

Ses muntanyes són formes vives
Ses muntanyes s’han format per plegaments de ses capes que formen sa super-
fície de la Terra. Imagineu aqueix procés amb dos cartolines que pressionàreu 
una contra s’altra. Ses muntanyes de sa nostra comarca formen part d’un sistema 
muntanyenc molt extens que comença a Andalusia i continua per davall de la mar 
fins a ses illes Balears. Es diu ses Serralades Bètiques.

Ses formes de ses muntanyes han anat evolucionant per efecte de s’erosió. 
S’erosió és es desgast que produïxen diferents agents, com ara s’aigua, es gel, es 
vent o es canvis de temperatura, durant segles. A voltes es agents són artificials, 
per diverses activitats humanes com pedreres, carreteres, urbanitzacions…

S’aigua de pluja s’obri pas en davallar pes aiguavessants i obri barrancs 
(canals). A voltes pren unes altres direccions: ha desgastat ses roques formant 
avencs (pous naturals, cavitats de parets verticals) o ha creat túnels i galeries 
dins ses penyes: coves. Ses cavitats més poc fondes són ses sopalmes, que solen 
estar formades per una roca que ix o s’avança sobre un espai buit.

Abancalaments en  
es terme de Tàrbena
◀
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Penya des Agüelos
▼

Pany antic amb es seu forat 
de sa clau característic ▼

Es Forat de sa Clau
▼

Moltes voltes ses formes originals des ses muntanyes, de ses penyes o d’altres 
elements naturals han despert sa imaginació de ses persones i les han anome-
nades amb noms de coses que els recordaven. Com ara, hi ha dos penyes cone-
gudes com es Agüelos [pr. uelos], que recorden es cap d’un vell i d’una vella. I hi 
ha una obertura en una penya que es diu es Forat de sa Clau, perquè recorda es 
forat de s’espany de ses portes antigues per posar-hi sa clau.

I mos diuen faeners.  
Diuen que es "güelo " fa cordell 

i sa "güela " fa calça.

Mos diuen "es Güelos " perquè  
des de fa milanta anys tots mos han 

conegut ací dalt ses penyes.
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CONEGUEM TÀRBENA 1

▲
 Riu Algar

Sa vall de Tàrbena
Una vall és un terreny que hi ha entre muntanyes. És un espai més baix i 
per aquí transcorren ses aigües des rius i des barrancs.
• Riu. Un riu és un corrent d’aigua continu que desemboca a la mar.
• Barranc. És un corrent d’aigua estacional: canalitza s’aigua que 

s’arreplega quan plou torrencialment (quan fa un temporal o plou 
molt). Però aqueix curs té una durada curta. Sa major part de l’any 
es barrancs estan secs. Un barranc de menor importància es diu un 
barrancó o un barranquet.
A la Marina Baixa es riu més important és es riu Algar, que naix en es 

terme de Tàrbena, on rep es nom de riu de Sacos. És un riu de recorregut 
molt curt, desemboca a Altea. Té com a afluents més importants es riu 
de Bolulla i es riu de Guadalest, a més d’uns quants barrancs. Comença 
a dir-se Algar quan passa per Algar (terme de Callosa), que es un paratge 
de molta bellesa i de gran atracció turística.

Es riu de Sacos es forma en una part des terme de Tàrbena devora 
ses penyes de s’Ombria a partir de ses aigües de molts de barrancs. Es 
més importants són es de Coll de Rates, l’Om, sa Falzia, Binarreal, i es de 
sa Foia Església. Fins i tot arreplega ses aigües que venen des terme de 
Xaló i cauen pes Regall, barranc que degota entre sa penya Bèrnia i sa 
penya Gran. Però es terme de Tàrbena forma unes altres valls més menu-
des, on es creen altres barrancs que desemboquen en es riu de Bolulla, 
que és afluent des riu Algar.

Riu de Sacos després d’un 
temporal
▼

Vall des riu Algar
▼

Beniardà

Benimantell

riu de Guadalest

riu de Bolulla

riu Algar

riu de Sacos

Serra d'Aitana Callosa  
d'en Sarrià

Xirles

Ponotx

el Puigcampana

Bolulla

Tàrbena penyes de 
s'Ombria

serra de 
Bèrnia

Altea la 
Vella

Altea

l'Alfàs del Pi

Polop

la Nucia

el Castell  
de Guadalest
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1. Descobriu en aquesta sopa de lletres deu pobles de la Marina Baixa:

Q U E N C A L L E S
J A P L E M L P O L
O I H M V E O Q L D
T C S C N L S W G G
A U M A O M A L I A
R N I P T R T R Q S
B A D R A I N E B O
N L U A F M O L P L
O H P P I T G L R L
R S Q E N A U E N A
X I R L E S I U L C
E V I L B X T L M F
T A X I O I U B O X
A J U N T L Ç Z C G
R P L E O A X F S M
B O L B A L T U R A

2. Imagineu-vos que heu d’anar des vostre poble a València. Quin camí 
prendreu? Per quines comarques passareu?

3. Dibuixa sa forma des terme des vostre poble i escriu noms de pobles 
que hi haja al nord (N), al sud (S), a l’est (E) i a l’oest (O).

4. Un plànol representa de forma plana ses coses que hi ha en un espai 
vistes des de dalt. Representeu es plànol de sa vostra habitació, amb es 
mobles i objectes importants que hi ha dins.

5. En aquest capítol heu sentit paraules ben interessants. ¿Recordeu quin 
significat tenien?

• aiguavessant  
  

• fita  
  

• cambra  
  

• carena  
  

A C T I V I T A T S
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CONEGUEM TÀRBENA 1
6. Es noms propis des elements d’un lloc es diuen topònims. Fixeu-vos en 

aquesta mostra des terme de Tàrbena i classifiqueu-los segons vulguen 
dir:

sa Solana de Parelles, sa penya Gran, ses Foietes, es Morro d’en Serra, 
s’avenc des Frares, es penyó d’en Sifre, es Fondo des Pou, es tossal 

Redó, es Regall, s’aspre d’en Guillem, es Güelos, es Pinyol Roig, sa Foia 
des Pi, es Crestall, sa cova des Vell, es barranc de Binarreal.

muntanya desnivell corrent d’aigua cavitat

7. Per ses muntanyes sempre hi ha hagut molta vida, i com més grans són 
ses persones més coneixen aqueixa riquesa natural que tenim devora. I 
vosaltres, quins exemples coneixeu de…?

Arbres i arbusts: carrasca…

Plantes: timonet…

Mamífers: gat sarvatx…

Ocells: pitet roget…

Insectes: formiga…

Rèptils: sarvatxo…

8. Es terme de molts de pobles s’ha omplit d’urbanitzacions. Això ha afec-
tat s’entorn natural i sa manera de viure d’aqueixos pobles. Imagineu 
quins aspectes positius i/o negatius trobeu que hi pot haver.

9. Abans la gent s’alimentava sobretot d’allò que collia (verdura, fruita, 
blat, oli…) o criava (gallines, conills, endians…), i solament havia de 
comprar allò que no tenia. Ara ho comprem pràcticament tot. Quins 
avantatges o inconvenients trobeu que té sa manera de viure d’ara?

10. ¿Totes ses coses que mengem són bones per sa nostra salut? En què 
consistix una dieta saludable?

11. Quan heu anat al camp o a una muntanya, a què hi heu anat? (a buscar 
esclata-sangs, a fer una excursió, a buscar caragols…)
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S I  V O L E M  S A B E R  M É S
Hem vist que es topònims són noms propis que anomenen es llocs o 
es elements d’un lloc, com rius, muntanyes, carrers, com ara València, 
es Bancal Llarg, Xúquer, Bèrnia, carrer de sa Font.

A través des topònims podem saber moltes coses des nostre poble. 
Com ara, cada moment històric ha anat deixant senyals que podem estudi-
ar en es noms des llocs. De s’època des musulmans han quedat noms que 
moltes voltes podem reconéixer perquè comencen per Al- o Beni-, Bin, com 
ara Albaida o Benifato.

També podem saber moltes coses de com vivien es nostres avantpas-
sats, com ara es oficis o ses activitats que feien. Per exemple, relacionat amb 
l’agricultura podem trobar es noms des productes que es produïen en un 
lloc. Així, es Figueral seria sa part on hi ha moltes figueres, o sa Foia de 
s’Ordi serien uns bancals on es sembrava ordi. Relacionat amb la rama-
deria hi ha com ara sa paraula mallada, que moltes voltes anomena un lloc 
alt on s’arreplegaven ses cabres per dormir de nit buscant sa frescor. Un 
olbi era un objecte perquè hi poguera beure es bestiar (abeurador).

Vegeu atentament aquest mapa, on trobareu alguns des noms de ses 
partides de Tàrbena. Sabríeu endevinar quines tenen un origen àrab? Re-
coneixeu ses que anomenen elements de la naturalesa: arbres, plantes…?  
Quines recorden es treball des pastors o des llauradors?

Albirec

Beniplà

Benissalim

Bijauca

Binarreal Binortell

Canilles

Casivanyes

Coll de Rates

el Rafalet

es Bancal
Llarg

es Buscarró
es Correnou

es Coll
de sa Creu

es Coscollar

es Figueral

es Fondo des Pou

es Gal·lero

es Massilcamp

es Matapoll

es Pouet
de ses Peres

es Serral

es Vilatge
Garx

l’Albicà

l’Hort

l’Om

la Murta

la Soloja

Parelles
Picassàries

s’Esmoladora

sa Falzia

sa Foia
des Gavatx

sa Foia

sa Foia
d’en Soler

sa Foia
Església

sa Foia
Fonda

sa Font Blanca

sa Font des Olbis
sa Mallada Plana

sa Mallada

sa Muntanya

sa Pujada
d’en Bossa 

sa Torre

Sacos

Santa Bàrbera
ses Ombries

ses Vinyes

.
.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.
.

.

.
sa Muntanyeta

Penya de
Coll de Rates

PE
N

YE
S 

D
E 

S’
O

M
BR

IA

 P
EN

YA
 G

R
A

N

SA SOLANA DE BIJAUCA

SA SOLANA DE PARELLES

S’O
M

BRIA DES AVEN
CS

SA SOLANA DE PICASSÀRIESes Crestall

Penyes de l’Albicà

es Penyol Roig

sa Caseta des Moros

el Somo

ses Cordelleres

sa Muntanya

ses Vinyes

Penyó d’en Sifre

Tossal Groc

es Portitxol

Tossal de Parelles

Tossalet d’en Micalet Monjo

es Trompellot

Tossalet Redó

es Lliset des Salt

Q U È  H E M  A P R É S ?

◉ Tàrbena és un poble amb un relleu 
muntanyenc.

◉ Tossal, lloma i morro són paraules 
que tenen es mateix significat que 
muntanya.

◉ Una solana és sa part d’una 
muntanya encarada an es sol; en 
canvi, a s’ombria es sol no pega.

◉ S’erosió és es desgast que 
produïxen agents com sa pluja o 
es vent sobre ses muntanyes, ses 
roques, es sòl.

◉ Un avenc té un sentit vertical i una 
cova, horitzontal.

◉ Un bancal és un sistema que 
aprofita es terreny en desnivell.

◉ Es riu Algar és es riu més 
important de la Marina Baixa.
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CONEGUEM TÀRBENA 1
Hi ha fets que s’han quedat marcats en es noms des llocs. Això vol dir que es 

topònims a voltes tenen una història darrere que es coneix. Ara vos parlarem d’un 
nom d’aquestos noms: es Lliset des Salt.

Barranc de sa Partida (o de sa Font des Garrofer) ▼ Es lliset des Salt ▼

Marina Baixa,  
accident geogràfic,  

aiguavessant, solana,  
tossal, marge, bancal, foia,  

erosió, avenc, mallada,  
es Forat de sa Clau,  

la Placeta Vella, l’Albicà,  
riu de Sacos.

Es Lliset des Salt
Es Lliset des Salt està entre sa Muntanyeta i es tossal de ses Vinyes, mirant a 
la Murta. Per aquí cau, quan ha fet un temporal, s’aigua que du es barranc que 
ve de sa Font des Garrofer i sa Partida.

És un tallat de penyes, que forma com una paret llisa, que aborrona d’alta. 
I es diu així per un succeït que va passar aquí fa temps i que recordava un his-
toriador descendent de Tàrbena, l’Adolf Salvà.

En aquell temps Tàrbena s’anomenava la Vall de Tàrbena, i estava dividida 
en dos pobles. Es poble d’ara era es poble de baix. Però també hi havia es poble 
de dalt, que es va quedar sense habitants. Es diu encara el Poble de Dalt (pro-
nunciat el Pobledalt).

Diu que un bon dia es va presentar un llop al Poble de Dalt. Abans encara hi 
havia llops per ses nostres serres. Era un diumenge a la vesprada. I clar, tota la 
gent, espantada, el va acaçar a pedrades i a ucs: «Que ve es llop! Que ve es llop!» 
I es llop va tirar pes camí avall i va arribar an es poble de baix.

En aquell temps la Placeta Vella era es centre des poble, i la gent estava pas-
sant la vesprada allà, passejant, tocant música i ballant, perquè aquí fa un bon 
solet i un bon estar, sobretot d’hivern. I es llop diu que va passar per enmig de 
tots, corrent com una centella. I clar, tots es varen posar a acaçar-lo.

I es pobre llop, tan perdut es va vore, que va pegar cap avall, pes barranc que 
passa per sa Partida cap avall. I com no tenia una altra escapatòria, va botar 
pes tallat de penyes que cau a la Murta, que des d’aquell dia es va dir es Salt des 
Llop, recordant es salt que va fer aqueix llop. Ara es diu es Lliset des Salt.

• Representeu en forma de còmic aquesta història. Podeu buscar un final 
alternatiu i inventar-vos un nom diferent.

P A R A U L E S  
Q U E  J A  

E M  S O N E N
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Q U A D E R N  D I D À C T I C .  J O  T A M B É  P A R L A  D E  S APER QUÈ DE SA? unitat 2
F I X E M - N O S

L L E G I M
LA MARIA: Em diuen Maria. Tinc dotze anys. Faig de criadeta a Xàbia, a casa 
d’uns senyors molt rics i molt remirats. Jo vivia a Benitalfa, a la Vall de Tàr-
bena. Varen passar moltes coses que no entenc. El rei va manar que mos n’anà-
rem d’aquesta terra, perquè diu que donàvem nosa. I va haver una rebolica. Es 
des meu poble i d’altres de prop vàrem protestar i vàrem lluitar per quedar-nos, 
però no es va poder solucionar res. Al final, an es meus pares i an es germans 
grans, els embarcaren i els enviaren a Àfrica. Jo no vaig poder anar amb ells: 
a mi, com a altres xiquets moriscos, em feren quedar ací a la força; però en un 
altre poble, no en es meu. I no he sabut res més de sa meua família.

Me’n recorda molt de Tàrbena i de sa meua gent. Jo aidava ma mare en una 
horteta que teníem a Benissalim i quan tornàvem a casa, sempre dúiem una 
canterelleta d’aigua.

Era tan fresqueta i bona! No sé si encara deu estar aqueixa font.
Ara ha vingut gent forastera a viure en es meu poble i potser ho han mudat 

tot. Tot deu estar llançat a perdre.

LA FRANCINA: Em diuen Francina. Tinc dotze anys. Vaig nàixer a Santa 
Margalida, un poble de s’illa de Mallorca. Sa meua família vingué a viure a Tàr-
bena. Molta de gent de Mallorca s’ha embarcat també com nosaltres per venir 

Detall d’una 
pintura d'en 
Gabriel Puig 
Roda (1894). 
Museu de Belles 
Arts de Castelló

▶

Mireu amb atenció aquesta pintura. Què trobeu que representa? Fixeu-vos bé  
en ses persones. Què fan? Penseu que estan contents? Per què?
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a València. Mon pare, amb sa terra que tenia, just podia mantenir sa casada de 
família que érem i havia de fer de jornaler. D’ençà que estem ací podem respirar 
millor.

Però, sabeu una cosa? A la primeria, a mi açò no m’agradava gens ni miqueta. 
Quin terme més costerut! Tan pla que era es meu poble! Però ací estem bé. 
Quasi tota sa meua família va venir ací i tinc es cosins escampats ben prop: a 
Castells, a Xaló, a la Vall d’Ebo..., i mos aidem i mos visitem molt. Estem ben a 
gust i no trobem a faltar Mallorca, perquè tot aquest redol de pobles és com si 
estigueres allà. Per tots es pobles hi ha mallorquins i hi ha es mateixos costums 
d’allà: som pagesos i matem es porc i fem sobrassades com allà.

He sentit dir que, abans, en aquest poble hi havia moros; però que varen fer-
los fora. Diuen que alguns es varen poder quedar amagats en coves, però pareix 
que no és cert.

R A O N E M  U N  P O C
• No podem sentir sa veu des nostres avantpassats, però hem volgut 

imaginar-nos com devien sentir-se es nostres antecessors moriscos (moros) i 
mallorquins a través de ses paraules de dos xiquetes que ben bé podien ser 
rebesàvies nostres. Llegiu-ho i penseu si es varen arribar a conéixer. Per què?

• On vivien abans? On viuen ara?
• Per quina raó se n’anaren d’on vivien sa família de la Maria i de la Francina? 

Varen millorar sa seua vida?
• Què recorda la Maria de quan era menuda?
• Quina relació tenen amb sa seua família? Per què?
• Moltes voltes, ses novel·les ens fan possible reviure un poc es fets del passat 

com si els visquérem. Vos recomanem alguns llibres molt interessants que 
relaten històries passades en es temps de la Maria i de la Francina: El cavall 
verd (Joaquín Borrell), L’últim muetzí (Rafael Escobar), Sortilegi d’amor (Teresa 
Brosseta), Les veus de la vall (Rafael Escobar).

• Però ses emigracions, es èxodes, no són fets del passat. Busqueu informació 
sobre situacions d’ara que siguen paregudes.

◉ Què és una migració? Quines raons hi ha perquè ses 
persones muden es lloc de residència?

◉ Coneixeu exemples de llengües transportades d’uns llocs  
a altres?

◉ Quin origen té sa nostra llengua? Quines altres llengües 
tenen es mateix origen?

◉ On va nàixer es parlar de sa? Com va arribar fins a Tàrbena?
◉ On es parla de sa?

Q U È  S A B E M  D E … ?

Vista de Santa Margalida ▲
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T E M A  D E  H U I
Sa llengua, es llegat més important de Roma

Des romans hem heretat coses que encara estan ben vives a sa nostra cultura. Com ara, 
sa nostra llengua deriva de sa llengua que parlaven es romans, es llatí.

Després de molt de segles, es llatí va anar evolucionant i es va convertir en ses llen-
gües romàniques, que són, entre d’altres, s’italià, es francés, es castellà, es portugués, 
es romanés, s’occità, a banda de sa nostra: es català/valencià. Encara que en origen són 
europees, algunes d’aqueixes llengües s’han escampat a altres continents i les parlen o 
coneixen molts de milions de persones.

Es català va nàixer en es territori que hui es coneix com a Catalunya. Quan el rei 
Jaume I va conquistar es regnes de Mallorca i de València en el segle xiii es català va 
començar a parlar-se en aqueixos territoris. Tradicionalment es valencians hem ano-
menat sa nostra llengua valencià, però sense perdre mai de vista quin és es seu origen.

Ses llengües romàniques tenen molta semblança
Ses llengües romàniques tenen com a origen es llatí, per això, encara que siguen dife-
rents, tenen alamon de paraules que es semblen, sobretot per escrit. Això fa que siguen 
bones d’entendre per nosaltres, perquè hi podem reconéixer coses de sa nostra llengua.

Com ara, si comparem ses paraules que signifiquen «temps», podrem vore que totes 
deriven de sa paraula llatina tempus i totes sonen molt paregut. Podríem dir que una 
mateixa paraula es diu de maneres diferents:

llatí català occità romanés friülà castellà portugués Italià francés sard

tempus temps temps timp timp tiempo tempo tempo temps tempus

Es articles determinats es, sa i el, la
En llatí no existien es articles. També a sa nostra llengua, en ocasions no cal posar s’arti-
cle davant des noms. Com ara quan diem: «Me’n vaig a escola» o en uns quants refranys: 
«Gos que lladra no mossega».

Torre de Sant Josep  
(la Vila Joiosa),  
un monument funerari romà ▶

▲ Jaume I
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PER QUÈ DE SA? 2
En canvi, totes ses llengües romàniques tenen articles. Es articles varen deri-

var de dos paraules des llatí: ille o ipse. De sa paraula ille-illa han derivat es 
articles el, la, i de sa paraula ipse-ipsa han derivat es articles es, sa, que són es 
propis des parlar de sa o salat. Sa major part de ses llengües romàniques varen 
prendre es articles que venien de ille; en canvi, es articles des sard provenen des 
llatí ipse. En català i en occità trobem ses dos formes.

◀  Un escrit en defensa 
de sa llengua sarda: 
«Parlem en sa nostra 
llengua»

◀ Una mateixa 
frase dita en tres 
llengues que 
parlen de sa: 
occità, català i 
sard

Com va arribar es parlar de sa a ses illes Balears
En es català més antic eren corrents es articles derivats de ipse-ipsa per tot es ter-
ritori. A partir del segle xii, es triaren es articles derivats de ille-illa com a propis 
de s’escriptura i comencen a tindre sa categoria de «literaris» i «cults». En canvi, 
es derivats de ipse-ipsa quedaren com a propis només de sa parla, i comencen a 
considerar-se «vulgars».

En el segle xiii es conquistaren València i Mallorca an es musulmans. La majoria 
de gent que anà a poblar ses illes Balears parlaven de sa. Procedien sobretot de 
sa banda oriental de Catalunya. En canvi, la majoria des que vingueren a poblar 
València eren de sa banda occidental, per això no s’escampà ací es parlar de sa.

A ses illes Balears es parlar de sa es va conservar i s’ha tornat una caracterís-
tica pròpia, mentres que a Catalunya va anar perdent-se cada volta més. S’ha 
reduït només a uns pocs pobles de devora la mar, com ara Cadaqués. A Catalu-
nya es parlar «de sa» es diu parlar salat, i es qui parlen d’aqueixa manera es diu 
que salen.

So peis es  
fòrça bòn

Su pische est  
bonu meda

Es peix és  
molt bo
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Una prova que es parlar de sa era abans una manera de parlar general en català, i no 
una cosa de pocs, és es nom d’uns quants pobles de Catalunya. Són localitats on ara no 
es parla de sa però que antigament sí que ho devien fer, com ho demostren ses paraules 
antigues amb «sa» des noms. Com ara, Sant Joan Despí, Sant Jordi Desvalls, Sant Feliu 
Sasserra o Sant Climent Sescebes. O fins i tot muntanyes, com Collserola o puig Sesolles.

També són un bon testimoni sa forma d’uns quants cognoms, que podem trobar 
escampats pertot, inclús a València. Com ara, són molt coneguts Espí, Esplà, Sapena, 
Saporta, Satorre, Savall o Sevila, que hem d’entendre com a «es pi», «es pla», «sa pena» 
(pena vol dir «penya»), «sa porta», «sa torre», «sa vall» i «sa vila».

Com va arribar es parlar de sa a Tàrbena?
A partir del segle xiii, quan el rei Jaume I va conquistar el Regne de València, convivien 
en aquest territori cristians, musulmans i jueus. Cada grup tenia sa seua llengua, cos-
tums i religió. Es musulmans s’anomenaven en un primer moment mudèjars, i després 
moriscos.

L’any 1609 es va decretar una orde d’expulsió des moriscos. A la Marina, habitaven 
a la majoria de pobles, i Tàrbena era un de tants. Es moriscos varen ser enviats al nord 
d’Àfrica i en conseqüència varen quedar molt de pobles sense habitants.

Vista de Cadaqués
▶

Expulsió des moriscos 
al port de Dénia, 

quadre pintat per  
en Vicent Mestre  

al segle xvii
▶

▲  Cartell de Begur, amb un lema en salat
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PER QUÈ DE SA? 2

segle XIII

segle XVII

◀  Sobrassades fetes a 
casa, una herència  
cultural mallorquina

Davant aqueixa situació, va caldre que tornara gent an aqueixos pobles 
(repoblació). Però, com que no hi havia prou gent a València disposta a 
mudar-se a habitar es pobles des moriscos, vingueren emigrants de fora del 
Regne de València.

Vingueren molt de famílies de ses illes Balears com a repobladors, sobretot 
de Mallorca, però també d’Eivissa i Menorca. Gràcies a ells va ser possible que 
tornaren a nàixer molt de pobles que s’havien despoblat, situats sobretot a la 
Marina, la Safor i el Comtat.

Amb s’arribada d’emigrants de ses Illes s’introduïren en el Regne de 
València moltes característiques des parlar des mallorquins, entre elles, 
es parlar de sa, que es conserva a Tàrbena i és un senyal d’identitat 
molt important.

Pollença

Alaró

Llucmajor

ArtàSanta Margalida

Manacor

ILLA DE MALLORCA
Viles on nasqueren els repobladors de Tàrbena

Illa de Mallorca
Viles on nasqueren es repobladors de Tàrbena

Es viatge des parlar de sa
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1. Poseu dins d’un redolet es noms de ses llengües romàniques:

iber portugués occità
francés anglés turc
alemany rus basc
sard romanés albanés
hongarés txec italià

2. Marqueu en un mapa mut d’Europa s’espai on es parlen ses diferents 
llengües romàniques que hi ha en s’exercici 1. Digueu quines falten.

3. Trieu sa resposta correcta:
a) Ses llengües romàniques procedixen des (romanés / llatí).
b) S’occità és una llengua que es parla a (França / el Regne Unit).
c) En sard sa forma de s’article ve des llatí (ille-illa, ipse-ipsa).
d) Es parlar «salat» és (es «parlar de sa» / una manera de parlar graciosa).
e)  A Catalunya medieval es parlar «de sa» predominava a sa banda (occi-

dental / oriental).
f ) Es parlar «de sa» de Mallorca prové (de Catalunya / de Sardenya).
g)  Al Regne de València convisqueren musulmans i cristians (fins a l’any 

1609 / fins que arribà el rei Jaume I).
h)  Es repobladors mallorquins vingueren (solament a Tàrbena / a uns 

quants pobles, sobretot de la Marina i el Comtat).

4. Busqueu per internet noms de pobles de Catalunya on s’hagen conser-
vat es articles es, sa (com Sant Feliu Sasserra). Quants n’heu trobat? ¿Hi 
ha alguna comarca on n’hi ha més?

✓  

 

 

 

 

 

5. Escenifiqueu es parlaments de la Maria i de la Francina que hem vist en 
es començament de sa unitat. Es altres podeu fer-los preguntes.

A C T I V I T A T S
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PER QUÈ DE SA? 2
S I  V O L E M  S A B E R  M É S

Hem vist que es parlar de sa o salat es conserva en alguns pobles catalans de ses 
comarques de l’Empordà i la Selva situats devora la mar, molt bonics i turístics. D’un 
d’ells, Tossa, sentirem sa recepta des cim i tomba, un menjar característic d’aqueix 
poble. Ens l’explicarà la Montserrat Nadal, que va participar en es programa Cuines 
a la TV3: http://www.ccma.cat/tv3/cuines/recepta/cim-i-tomba/6211/

Hem de estar molt atents per poder respondre aquestes preguntes i fer una 
mica de màster xef.

1. Quins són es ingredients que calen per fer es cim i tomba?
2.  Quins passos s’han de seguir per fer aquest plat? (Com ara, posar s’oli a sa 

paella.)
3. Què vol dir fumet, trumfos, congre, tall?
Per conéixer un poc com es parla a ses illes Balears, sentirem una cançó de 

Nadal de Menorca. Primerament la llegirem seguint sa versió que va arreplegar a 
Ferreries en Francesc Camps i Mercadal (1986 [1918]: 54-55). Antigament es cantava 
a sa visita des betlems. Podem sentir-la amb sa versió des grup mallorquí Música 
Nostra amb sa veu tan dolça de la Miquelina Lladó, millor si tenim es seu CD Canta 
Nadal o bé penjada [https://www.youtube.com/watch?v=V744mBbTNYw].

Toca tambal. 
Toca, Pasqual. 
Toca, Regina. 
Tot són festes d’alegria, 
ses de Pasco i de Nadal.
Jo som es pastor més gros, 
qui venc per entre ses murtes 
amb ses faldes curtes curtes 
i es mostatxos plens d’arròs.
Toca tambal...

Jo qui som es quart pastor, 
que no tenc més que una coca, 
i me la llev de sa boca 
per donar-la al sant Minyó.
Toca tambal...

Veritat que fa moltes ganes de cantar? Vos heu fixat en sa manera de dir ses 
coses des menorquí? Sabríeu dir com es diu...?

Jo sóc:  
Jo tinc:  
Jo em lleva (en valencià general, em lleve):  
Pasqua:  
es Jesuset:  
tabal:  
bigot:  
més gran:   

◉ Ses llengües romàni-
ques venen des llatí.

◉ Es català/valencià és 
una llengua romànica, 
com es castellà o es 
francés.

◉ Es català s’escampà des 
de Catalunya a Mallorca 
i a València.

◉ Molt antigament es par-
lava de sa per tot Cata-
lunya.

◉ Ara es parla de sa o 
salat a Tàrbena, a ses 
illes Balears (Mallorca, 
Menorca, Eivissa, For-
mentera) i en alguns 
pobles de Catalunya 
(com Cadaqués).

◉ Es parlar de sa de 
Tàrbena té un origen 
mallorquí.

◉ Es moriscos varen ser 
expulsats de València 
l’any 1609.

Iber, llengua romànica, 
sard, ipse, salat, literari, 

morisc, expulsió, emigració, 
repoblació, identitat, 

Tossa.

P A R A U L E S  
Q U E  J A  

E M  S O N E N

Q U È  H E M  A P R É S ?
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Q U A D E R N  D I D À C T I C .  J O  T A M B É  P A R L A  D E  S ACOM ES DIU DE SA? unitat 3
F I X E M - N O S

L L E G I M

Es conte des Secorrat1

Això era una volta una família que tenia molt de xiquets i no tenia prou cadires 
per assentar-se tots. I es més xicotet, l’assentaven dins sa fornal, damunt des 
ferros i un mauranet. I com estava tan adins, una volta de tantes es va secorrar.

I quan anava pes poble, estava secorrat, i tots: —Ai, es Secorrat! Ai, es Secor-
rat!

I per fi es va quedar es Secorrat. I ell, clar, estava avorrit que tots li digueren 
es Secorrat.

I un dia, anant pes poble, pes afores, diu que es va encontrar el Nostre Senyor 
i sant Pere, que es veu que anaven a donar una volta pel món. I només el varen 
vore diuen:

—Ai, això és es Secorrat! Escolta, no tens falta de res? Si tens falta d’alguna 
cosa, demana-la, que la tindràs.

I ell diu: —Ai, jo sí que tinc falta de coses, sí. Jo voldria una baralla de cartes 
que sempre que juga que guanya. I una cadira que, quan m’assenta, ningú em 
puga fer alçar; que no tinc cadira, i m’assenta a on m’assenta sempre em fan 
fugir. I també voldria una figuera que fera figues d’hivern i d’estiu, tot l’any. Però 
que per collir-les m’hagen de demanar permís a mi, i si no, es qui puja, que no 
puga baixar. Ah, i voldria també cent anys més de vida —tot això va dir.

1 Es conte que ací llegiu va ser contat per la Maria Ripoll Pont (Tàrbena, març de 1992). No repre-
senta exactament es registre col·loquial tarbener, sinó una versió estàndard. Amb tot, s’han 
mantingut alguns elements no normatius, que apareixen en cursiva.

Senyal de toponímia    
de Tàrbena ▶

En aquest senyal d’informació es poden llegir uns noms propis. Reconeixeu sa llengua 
en què estan escrits? Quins articles tenen? On trobeu que pot estar feta sa fotografia?
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I resulta que ell, jugava a cartes i guanyava sempre. I com que sempre gua-
nyava, es va fer ben ric i es va tirar a la bona vida.

Es va tirar a la bona vida i després, quan es va arrimar an es cent anys, ja no 
volia morir-se, perquè, clar, tan bé vivia.

—No, no, no. Ell saps què faré? Abans d’arribar as cent anys, agarraré i 
m’ompliré casa de menjar.

Vinga comprar farina! I oli. I també va comprar una bota de vi. Saps? Va 
comprar una quantitat de coses per poder viure. I es va obrar un forn enmig de 
casa, i un pou, a fi de tindre de tot per poder tancar sa porta i no eixir, i perquè 
la mort no li entrara.

I quan ja feia es cent anys, un dia estant almorzant se li presenta la mort i li 
diu:

—Ai, ja m’has entrat! —diu—. I jo ho tinc tot tancat!
Diu: —No vàrem quedar que volies cent anys de vida? Doncs es cent anys ja 

han passat. Jo he entrat pes foradet de s’espany.
Diu: —Això no m’ho crec jo! Tan gran com eres tu, passar pes foradet de s’es-

pany?
Diu: —Jo clar que passa pes foradet de s’espany!
I ell estava bevent vi dins d’una carabasseta i li diu: —I llavors, dins d’aquesta 

carabasseta, no entraries?
Diu: —També!
Diu: —A vore!
I en un punt es posa dins sa carabasseta. I ell domés es va esperar que ell 

entrara, li posa es tap.
Li posa es tap, i au, se la va endur a sa vora de la mar, allà a la platja, a col-

gar-la d’arena. I aixina la mort ja no podia tornar: estava allà colgada.
I varen passar almenys cent anys més, que ell va disfrutar prou de la vida. I 

allà que estava colgada sa carabasseta, resulta que abans era un lloc que sempre 
hi havia bona mar i es barcos passaven bé, però encabant, sempre feia maror i 
hi havia accidents. I es mariners, quan es feien a la mar, sempre que passaven 
per allà, s’havien de girar. I després de tant de voltes varen dir:

—Havíem de vore ací què hi ha. Perquè ací sempre estava la mar bona. Com 
és possible?

I un dia es mariners varen dir: —Açò ho hem d’escarbar.
I es varen posar a cavar devora la mar, amb pales i ganxos, i cavaven. I quan 

un de tants li pega una ganxada a sa carabassa, sa carabassa es va trencar i la 
mort va eixir. I tots es qui treballaven, diu que tots fugien de vore aquell animal 
tan gran que havia eixit de dins d’allà. I aquell, va anar directament a buscar es 
Secorrat.

Se’n va i diu: —Ara sí que no m’enganyaràs ja. Ara vinc per tu.
Li diu: —Doncs jo ara estic avorrit de viure. Tant d’anys de viure, ja no sé ni 

què he de fer. Ara almorzarem i després mos n’anirem, que jo ja estic cansat de 
viure.

I ell la mort li diu: —Jo no vull assentar-me a almorzar.
Diu: —No et vols assentar?
Diu: —No.
Diu: —Doncs jo sí que vull assentar-me a almorzar.
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I en això, a la mort li va agarrar pixera i li diu:
—Jo vull pixar.
—Doncs ves as corral!
I quan entra an es corral, es veu sa figuera que tenia tota carregada de figues, i era 

d’hivern.
I la mort, quan va anar a pixar i es va vore aquella figuera tan carregada i d’hivern, 

li va cridar l’atenció, i diu:
—Ai, quantes figues!
I va pujar dalt a menjar-se ses figues. I clar, com aquella figuera, es qui pujava dalt 

ja no podia baixar si abans no li demanava permís an es Secorrat, la mort ja no podia 
baixar. I com tardava tardava, es Secorrat diu:

—Ui, ja està a sa figuera!
I al cap d’un temps:
—Secorrat! Secorrat!
—Què vols, tant de Secorrat?
Diu: —Què vull? —diu—, que no puc baixar.
—Qui t’ha pujat?
Diu: —Ai! Qui? Jo.
—Doncs ara baixe’t.
Diu: —Ai, que no puc baixar.
Diu: —Bo. Doncs jo et baixaré. Però saps per què? Perquè ja estic avorrit de viure; si 

no, et quedaries aquí dalt.
Hala!, el va baixar; diu:
—Ara mos n’anem.
—Tu a on vols anar, al cel o a l’infern? Jo tinc igual.
Diu: —Doncs mone primer a l’infern, que hi va gent més divertida —i se’n van cap 

a l’infern.
Se’n van cap a l’infern. I es veu que només arriben allà, es dimonis comencen vinga 

tionades a ells; i aquells, vinga cabrioles perquè no els·a cremaren! I vinga tionades 
cap a ells!

I per fi es Secorrat:
—Ja està bé! No? Què tant de furgar? —diu—. Ara podríem fer una partida de cartes.
I diu es dimoni:
—Ai, matros ací no tenim cartes.
—Doncs jo en duc —i es posen a jugar.
I es posen a jugar, i clar, com sa baralla de cartes aquella sempre guanyava, los va 

guanyar a tots es diners que tenien. I quan ja no els·a quedava res, es varen jugar onze 
ànimes condemnades. I els·a va deixar nets:

—Doncs mira. Saps què? Ara mos n’anem! —i se’n van.
I endesprés va anar al cel. Ja el tens fora de l’infern!
Se’n van cap al cel i toquen sa porta. Toquen sa porta i los ix sant Pere amb un 

manoll de claus, i diu:
—Qui és?
—La mort i es Secorrat i onze ànimes condemnades.
I sant Pere va anar a demanar parer al Nostre Senyor perquè no sabia si deixar-los 

entrar o no. I diu el Nostre Senyor:
—Saps què has de fer? Deixa entrar ses onze ànimes. I es altres, els arrees.
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COM ES DIU DE SA? 3

I fa un badallet xicotet a sa porta, perquè ses ànimes diu que eren més bones 
de passar i no calia tan obert. I es posa a comptar ses ànimes. Les tocava en una 
en una i elles anaven entrant dins del cel: —Una!, dos!, tres!...

I quan sant Pere estava enfundat comptant, es Secorrat li passa p’enmig de 
ses cames, per baix, i entra dins del cel i s’assenta a sa cadira de sant Pere.

I quan ja havia comptat ses ànimes, sant Pere diu:
—Hala, ara tanca sa porta! —pensant-se que s’havia deixat fora es Secorrat.
I quan entra, es veu es Secorrat que estava dins del cel, i diu:
—Ai! Per a on has entrat?
Diu: —P’enmig ses cames!
Diu: —Doncs fuig de sa meua cadira!
—Jo no! —diu—. A mi el Nostre Senyor em va dir que ningú em podia fer 

alçar.
I el Nostre Senyor es va presentar allà i li va dir:
—I és veritat! I ara, Pere, o assente’t en terra o veges què fas.
I mira, i sant Pere encara està assentat en terra. I conte enfora, ves en bona 

hora. I conte contat, per la ximenera ha volat.

R A O N E M  U N  P O C
• Coneixeu es significat de ses paraules d’aquest conte? Sabeu què vol dir fer-

ros, mauranet, secorrar, bota, carabasseta, pala, ganxo, tió, tionada, badall, 
manoll? Què vol dir estar enfundat?

• Un malnom o sobrenom és un nom que es treu a una persona sense que 
siga es seu nom de veritat. En es conte apareix «es Secorrat», coneixeu altres 
sobrenoms?

• Aquest conte mostra personatges i elements relacionats amb sa religió catò-
lica, com ara sant Pere. Quins altres heu trobat?

• Quines coses demana es Secorrat an el Nostre Senyor? Vosaltres què li hau-
ríeu demanat?

• Quantes voltes es Secorrat enganya la mort? Com ho fa

▼ Carabasseta

◀ Mauranet i ferros
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E S C R I V I M
Un conte és un text narratiu, o siga, un text on es conta una història breu. Solen ser fets 
passats; per això hi trobarem paraules que tenen a vore amb es pas del temps (abans, 
després, llavors, més tard, en acabant) o verbs en passat (caminava, hi havia, va trobar, 
vàrem comprar). En es contes populars hi ha elements molt característics:

✓ Fórmules per començar sa història (Això era una volta...) i per acabar (Conte con-
tat, per la ximenera ha voltat. Conte enfora, ves en bona hora).

✓ Paraules que reproduïxen sons (onomatopeies): Pom!, Tec! Xof! i paraules dites 
amb força i que expressen estats d’ànim (exclamacions): Ai!, Ui!, Jo no! No, no, 
no!

✓ Intervencions parlades des personatges (diàlegs):
—Ai! Per a on has entrat?
Diu: —P’enmig ses cames!
Diu: —Doncs fuig de sa meua cadira!

• Escriviu un conte en què teniu s’oportunitat de demanar tres desitjos i expliqueu què 
passa després. (Poden ser desitjos mal pensats que després tinguen conseqüències 
que no esperàveu.)

• Com era es Secorrat? Feu una descripció d’aquest personatge (caràcter/físic/roba). 
Recordeu que descriure és donar explicacions de com són ses coses, ses persones, 
es animals... Sobretot s’hi utilitzen adjectius (sa casa era vella, hi havia una dona alta 
amb unes ulleres blaves). A continuació teniu dos exemples de descripcions diferents: 
d’unes persones i d’un animal. Si voleu, podeu llegir-los sencers dins sa pàgina següent: 
https://altarbani.wixsite.com/festadesparlardesa, on hi ha es escrits que s’han presen-
tat en es Concurs Literari en Tarbener. Adolf Salvà.

Una quadrilla de gent tapada fins a ses celles eixien d’un metler. I tota sa quadrilla 
vàrem arrancar a córrer per amagar-nos. Pareixia un ritual com es d’una boda. 
S’ha de reconéixer que era prou espectacular. Tots duien uns tratges de colors amb 
brillants: eren llargs, amb lletres daurades estrangeres. No sabia què posava, però 
em cridava molt l’atenció tots aquells colors. Només podia mirar es colors: rojos, 
groguencs, carabassa... Em vaig sentir atreta cap a ells, necessitava observar-los 
de més prop, aixina que vaig eixir a vore-ho. [...] Em vaig capficar en sa dona que 
duia es tratge més extravagant. Era una xica jove, d’uns vint anys. Tenia es ulls 
verds i arredolinats.

Reme Pastor, accèssit 5a categoria. Concurs 2016.

Es meu gat és atigrat, de color taronja i blanc, de talla mitjana. Té un puntet negre 
en es rabet i el té tort. De jove era molt pellequet i li agradava escapar-se. Un dia es 
va quedar tancat en es garatge d’en Juanito, es pintor, i no parava de meular.

Àngela Mas, accèssit 1a categoria. Concurs 2017.
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COM ES DIU DE SA? 3
T E M A  D E  H U I
Es parlar de sa

A totes ses llengües hi ha variacions en sa manera de parlar. S’anomenen dialectes 
ses variants que tenen ses llengües, que moltes voltes depenen des diferents llocs 
on es parla una mateixa llengua. Per això, dins de sa nostra llengua podem parlar 
de català, valencià, balear, rossellonés, alguerés..., que es corresponen an es 
diferents territoris on es parla.

Es parlar de Tàrbena és una modalitat dialectal especial que forma part des 
valencià. A Tàrbena es coneix com a tarbener o parlar de sa, però en es llibres 
sol anomenar-se més com a salat o mallorquí de Tàrbena. Es nom de parlar 
salat s’explica perquè coincidix amb alguns pobles catalans en s’ús de s’article 
es, sa, que a Catalunya es diu que salen o parlen salat. Es nom de mallorquí li ve 
perquè deriva des parlar des mallorquins que vingueren a València fa 400 anys. En 
tarbener, es qui parla valencià general es diu que parla de la.

Com és es parlar de sa?
En general, sa manera de parlar de Tàrbena és valencià; però té algunes caracte-
rístiques d’origen mallorquí que li donen un caràcter particular. En moltes coses 
té ressemblança amb es parlar d’alguns pobles de la Marina Alta, sobretot de 
Xaló, Llíber o Pedreguer, encara que té elements propis, com vorem.

Es articles
Sa característica més destacada des parlar de sa o tarbener són es articles deter-
minats, que expliquen es nom de «parlar de sa»:

masculí femení

singular es [pr. as], s’ sa, s’

plural es [pr. as] ses

Com ara: es cap, s’ull, sa cella, s’orella, es braços, ses mans.
És important que no confonguem mai s’article sa amb es possessiu sa («sa 

seua») que posem davant de poques paraules com mare, güela («iaia») o casa. 
Així, sa mare pot significar «sa seua mare»; i sa casa, «sa seua casa».

També hi havia en tarbener es articles masculins antics so (singular) i sos (plu-
ral), que ara s’utilitzen molt poc. Tenen es mateix valor que es, i només es diuen 
darrere de amb. Com ara: Ha passat amb so cotxe (ara es diu més: amb es).

S’article masculí pot tindre una forma especial quan es troba darrere d’una 
preposició (a, de, per) i darrere sa forma ca («casa»). Són ses formes contractes:

es (singular) es (plural)

a as as

de des des

per pes pes

ca cas cas
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Per exemple:

Se’n va as carrer. Baix des llit. Açò és pes xiquet. És a cas cosí.

Una a + es pot fer as, però generalment es diu sense contreure, amb una n 
enmig, que escrivim en es (si volem dir «estar en un lloc») o an es (si volem donar 
a entendre direcció a un lloc o a una persona) [pr. an as]. Aqueixa forma an s’usa 
també davant d’altres paraules: an en (Toni), an aquesta, an això...

Per exemple:

Viu as pisos nous / Viu en es pisos nous.
Vaig as poble. Ho donarà as fills. / Vaig an es poble. Ho donarà an es fills.

Recordeu que a l’hora d’escriure desapareix sa forma contracta si sa paraula 
que seguix està en singular i comença per vocal.

Per exemple:

També ella vol anar a s’excursió. No han eixit de s’examen encara.
Passarem per s’escola d’en Jaume. Han arribat a ca s’anglesa.

Parlar amb el rei no és parlar amb sa gerra
No totes ses paraules es diuen amb es articles es, sa. Segons davant de quines 
paraules, sol dir-se el, la i no es, sa. Ja ho heu vist en es conte des Secorrat: el cel, 
la mar, la mort... Vos mostrarem es casos més importants on parlant de sa es diu 
el, la; però és sa pràctica sa cosa que més ensenya:

✓ Coses grans i úniques: el cel, la Terra, el món, la mar, el desert.
✓ Personatges religiosos: el Nostre Senyor, la Mare de Déu, el dimoni.
✓ Grans autoritats: el rei, la reina, el papa, el president del Govern.
✓ Personatges importants en un poble: l’alcalde, el retor, el metge, el mes-

tre, la mestra.
✓ Paraules que volen dir parentesc: el pare, la mare, el güelo, la güela, el 

iaio, la iaia, el tio, la tia, el tete, la tata.
✓ Edificis o llocs importants: l’ajuntament (o la sala), l’església, la plaça, el 

cementeri, la presó, el mercat, l’institut, la universitat.

La mar i el desert, uns exemples de paraules que no es diuen amb article salat
▼
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✓ Transports: el port, l’aeroport, el moll, l’estació, el tren.
✓ Espectacles o actes festius: el cine, el teatre, la fira, la provessó, la 

revetla.
✓ Mitjans de comunicació: la premsa, la televisió (però sa ràdio).
✓ Quantitats: la mitat, el doble, el triple, la majoria.
✓ Paraules relacionades amb la religió: el calvari, la sagristia, la trona, el 

pal·li, la custòdia.
✓ Ses parts del dia: el dia, la nit, el matí, la vesprada.
✓ Ses estacions: l’hivern, la primavera, l’estiu.
✓ Sa paraula any: l’any, l’any 10, tot l’any, l’any qui ve.
✓ Ses hores, es números: la 1, les 2 i quart... el 15... el 9 d’Octubre...
✓ Organismes, equips, partits, societats, sigles: el València, el Barça, el 

Madrid, el PSOE, el PP, la UE, l’ONU...
✓ Paraules que signifiquen idees importants: la veritat, la mort, la vida, la 

pau, la guerra, la salut.
✓ Punts cardinals: el nord, l’oest...
✓ Altres paraules: el cor, el pit, el cos, la gent, el temps, la boda...
✓ Apareix en es noms d’algunes partides des nostre terme (generalment són 

noms que es coneixien abans que vingueren es mallorquins): el Llogaret, 
el Poble de Dalt, l’Albicà, el Rafalet, la Murta, l’Hort, l’Om, el Cocoll, el 
Somo.

✓ Es diu en es noms de lloc de fora des nostre terme: la Marina, la Ribera, 
l’Alfàs del Pi, la Vila, l’Havana, el Marroc, l’Argentina...

✓ Apareix dins d’expressions: a la una, a la plena, al vol, al cap de, a l’ins-
tant, a l’hora mateix, a la primeria, a la força, al punt, a la francesa, fer 
l’adormit, fer el guilopo, fer el sord...

És important de saber que una mateixa paraula que es diu amb la pot dir-se 
amb sa si es diu en plural o si es dona informació d’aqueixa paraula. Com ara, es 
diu «A la nit vindré», però «Totes ses nits vinc» (plural) o «sa nit de Nadal» (es dona 
a entendre que és aqueixa nit en particular). Amb es possessius totes ses paraules 
duen es, sa: es meu cor, sa meua vida...

Aquest ús que fem a Tàrbena des dos articles a l’hora de parlar (es, sa i el, la) 
no és una característica particular tarbenera, ja que es retroba tant en es «parlar 
salat» de Catalunya (com ara a Cadaqués) com a ses illes Balears. Encara que hi 
ha molt de punts en què coincidixen, en es diferents parlars sa distribució des 
articles a voltes és diferent. Vegeu uns quants exemples de mostra:

Tàrbena Mallorca Eivissa Cadaqués

el cel el cel el cel el cel

es sol es sol es sol el sol

l’hivern s’hivern s’hivern l’hivern

el cor es cor el cor el cor

s’aigua s’aigua s’aigua l’aigua

la plaça sa plaça la /sa plaça sa plaça
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Altres característiques des tarbener
Encara que es tarbener deriva des mallorquí i encara té característiques que 
tenen aquesta procedència, bàsicament és un parlar valencià. Es pot vore de 
seguida en sa pronunciació; però ho mostrarem comparant unes quantes parau-
les mallorquines i valencianes davall, on es veu que es tarbener coincidix amb ses 
formes valencianes:

mallorquí valencià

al·lot
nina

ca
moixa

doblers
cercar

horabaixa
mirall

xic
xiqueta

gos
gata

diners
buscar

vesprada
espill

Per influència des mallorquí, a Tàrbena es diu s’article personal, que posem 
sempre davant des noms propis (en, la, l’). Com ara: en Jaume, la Carme, l’Albert, 
l’Àngela.

Quan s’unix a ses preposicions, s’article en no sempre crea formes contractes, 
o almanco no sempre es marquen per escrit. Fixeu-vos bé:

a + en → an en (no *an): An en Fran li fa mal un queixal.
de + en → d’en (no *den): Aqueix anorac blau és d’en Felip.
per + en → p’en (no *pen): El guardarem p’en Mateu.
ca + en → can: Hui soparem a can Joan.

A Mallorca sa forma d’aquestos articles és en, na, n’ (com ara: en Tomeu, na 
Joana, n’Antoni, n’Aina). A Tàrbena es conserven un poc modificats i coincidixen 
amb sa manera amb què es diuen ara a una part de Catalunya.

Per influència des mallorquí, a Tàrbena es conserven es demostratius en una 
forma que recorda es català antic i literari, diferents des valencians este, eixe:

+ proximitat – proximitat llunyania

m. sing. aquest aqueix aquell

f. sing. aquesta aqueixa aquella

m. pl. aquestos aqueixos aquells

f. pl. aquestes aqueixes aquelles

Sa forma masculina sol pronunciar-se generalment aquet. Encara que, davant 
de ses paraules començades per vocal, es parlants més grans conserven sa forma 
aquest, un costum que hauríem d’imitar tots: aquest ull, aquest home.

En es conte hem vist: «Dins d’aquesta carabasseta, no entraries?». Un refrany 
tarbener fa: «Per aqueix viatge no calien aqueixes alforges», que vol dir que a voltes 
no caldria haver-se esforçat tant per una cosa que després no ha donat un bon 
resultat.

Aquest és un bon 
amagatall. Jo d 'ací  

ja no em meneja

Què fas aquí dins, 
pelleco? Ix-me de seguida 
d 'aqueixa gerra o em trec  

s 'espardenya!!
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També per influència mallorquina es conserva en tarbener ses formes més 

antigues des adverbis de lloc (i es desconeixen ses variants ahí, allí: sa primera, 
un castellanisme):

+ proximitat – proximitat llunyania

ací aquí allà

Per exemple, hem vist en es conte: «Doncs jo et baixaré [de sa figuera], si no, 
et quedaries aquí dalt».

Com en mallorquí, es diu sa paraula ell quan es volen destacar ses coses que 
es diuen. Com ara: Si ell jo t’arreplega! (amenaçant algú, de broma o no), Ell vos 
fareu d’or! (com volent dir que algú guanya alamon de diners o en pot guanyar), Ell 
que prompte te’n vas! (per demostrar que estem estranyats que algú se’n vol anar).

Com en mallorquí, sa forma els es pronuncia [als·a]. Com ara: Demà jo els [pr. 
als·a] vull donar això. Els [pr. als·a] diré que no.

Ses partícules de quantitat molt de i quant de no solen dir-se en plural. Per 
exemple: Hi ha molt de carrers i molt de cases. Quant de carrers i quant de cases 
veus? Hauria de ser: molts de, moltes de, quants de, quantes de.

En tarbener, seguint es model mallorquí, no es practica sa distinció entre per 
i per a, i es fa servir per a tots es usos. Com ara: Això és per tu, Es sopar és pes socis, 
Vull sa coca per demà, No aprofites ni per tallar ceba (i no per a).

En es verbs, es tarbener ha perdut ses formes més particulars de Mallorca. 
Com ara, encara a la primeria del segle xx hi havia tarbeners que deien entrau!, 
per entreu!, com a Mallorca (i en valencià antic). Encara alguna cançó ho recorda:

Xiquetes, filau, filau, 
que sa camisa s’enriu, 
i si no l’apedaçau, 
no la dureu a l’estiu.

Una forma verbal molt característica des parlar tarbener és sa terminació en 
-a des present des verbs en -ar:

tarbener valencià general

jo parla, ell parla jo parle, ell parla

volen que jo parla volen que jo parle

volen que ell parla volen que ell parle

Aquestes formes tarbeneres en -a deriven de sa pronunciació que feien es 
mallorquins de ses formes en -e. Es mallorquins diuen «jo parl», però antigament, 
a l’hora d’escriure, usaven també ses mateixes formes que en valencià («jo parle»; 
escrit a voltes «jo parla»). Com ara, en un document mallorquí de l’any 1686 lle-
gim: «Deixa [jo] a Ramon Nicolau, mon germà, una caixa de pi bona».2 En alguns 
pobles valencians del nord també es diu «jo parla» (com ara, l’Alcora), però per 
unes altres raons.

2  Miralles, 2006: 121.
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És també característic des tarbener sa terminació en -e de ses formes verbals de ter-
cera persona quan es parla de vosté, que no es confon mai amb sa de tercera persona:

ell, ella parla era parlava sabia siga cantara fora

vosté parle ere parlave sabie sigue cantare fore

Per exemple: Vosté sempre parle molt bé. Quan vosté ere més jove. Vege què vol. Si 
vosté ho tinguere a punt.

Són característiques de Tàrbena ses formes d’imperfet cavia, correvia, crevia, trevia, 
vegia, en lloc de ses més generals (i normatives) queia, corria, creia, treia, veia.

En es imperatius, en tarbener es pronuncia amb -e final s’acabament des verbs aca-
bats en -ar. Com ara; alce’t, gire’t, pose’t (i no alça’t, gira’t, posa’t). Hem llegit en es conte: 
«I ara, Pere, o assente’t en terra o veges què fas».

Per influència mallorquina, es participi des verb despertar es fa despert. Com ara: 
M’he despert a les cinc.

Paraules tarbeneres
En tarbener es diuen unes quantes paraules (o variants de paraules) que s’acosten més 
an es mallorquí que an es valencià general. Algunes es diuen també en altres pobles 
veïns:

tarbener valencià general

ampit en ample, anit passada  
(pr. animpassà), coa, degotís, 
dissabte de festes, *esguitxar, 
espitjar, ganjol, grill, *guiterra, 

maleit, melicotó, meular, nedar, 
rentar, *secorrar, sembrar, treure

de bat a bat, anit, cua, estalactita,  
vespra de festes, esguitar, 

espentar, lliri blau, galló (de 
taronja), guitarra, enfadat, 

bresquilla, maular, nadar, llavar, 
socarrar, plantar, traure

 Ufana (font que  
brolla quan plou 
molt), paraula d’origen 
mallorquí ▼



39

COM ES DIU DE SA? 3
A voltes a Tàrbena s’han conservat paraules antigues, que en principi no eren 

particulars de cap de banda, com ara: aidar («ajudar»), alamon («molt»), grases 
(«escalons [de l’església]»), simple («mans»).

Algunes paraules (o variants de paraules) caracteritzen es tarbener perquè es 
diuen solament en aquest poble o a voltes en molt pocs:

tarbener valencià general

*astanit, *barabanda, *barginja, 
carrota, dauet (pr. deuet), *espany, 

estrel, fornal, *gurrunella, indià 
(pr. endià), mollerica, mullado, 

parrús, porrona, rateta voladora, 
*segrintana, *valladeta, xofa

esta nit, barana, albargina, 
carlota, vorera, pany, estrela, 

llar, oroneta, titot, molla (de pa), 
espencat, franja (de cabells), 

botija, rata penada, sargantana, 
costera, rosa (de dacsa)

Però amb es pas del temps moltes formes han anat deixant-se de dir i s’han 
mudat per altres formes que ara estan més escampades i són més conegudes. 
Però encara hi ha memòria que s’havien dit a Tàrbena fins a la primeria del 
segle xx i que caracteritzaven es parlar tarbener d’abans. Per exemple:

tarbener antic tarbener actual

adaça!, agut, ase, ave(s)ar-se, 
beneit, davallar (pr. devallar), 

estudi, mancar, somera, vermell

dus!, espavilat, burro, 
ensenyar-se, bovo, baixar, 

habitació, faltar, burra, roig

Però sa llengua evoluciona encara més. Ara mateix hi ha sa tendència de 
mudar moltes formes pròpies per una versió castellana, encara que hi ha gent que 
encara manté vives ses de tota la vida. Hauríem de dir sempre aqueixes formes 
nostres. Per exemple: arracades [pr. recades], combrombo (cogombre), baran-
dat, estar esbalaït, fer un ba, fornal/racó des foc, parrús, pegar una repolsa, 
portamonedes, regiró, torcaboques, vedriola, xinglot (i no, pendientes, pepino, 
tabic, estar a quadros, pegar un bessito, ximenera, flequillo, pegar un puro, mone-
dero, susto, servilleta, hutxa, hipo).

S’emigració a Algèria aportà an es tarbener paraules d’origen francés, com 
bric (rajola), carrota (carlota), desbrullar-se (apanyar-se) o velloseta (mineta).
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1. Busqueu en es conte exemples de paraules que duguen es, sa i exemples de 
paraules que duguen el, la i expliqueu de quina classe serien ses des segon 
tipus.

2. Poseu s’article determinat an aquestes paraules:

    món     esquena     veritat     pont
    llibreta     alcalde     sabata     hivern
    ou     document     front     mare
    església     cullera     cor     blat
    bossa     mar     oli     estrel

3. Completeu ses frases posant sa forma contracta que calga (as, an es, en es, a 
s’, des, de s’, de l’, pes, per s’, cas, cal, ca s’, ca l’):

• Demà aniré a           meus tios. (ca)
• Arribaré           cantó i tornaré. (a)
• No crec que això siga           meu amic. (de)
• Això és           teu fill. (per)
• Aqueix abric és           amic de l’Anna. (de)
• S’autobús no passa           hotel. (per)
• Estava           terrat solejant-se. (en / a)
• Passaré           teu costat. (per)
• Prompte arribarem a           Andreu. (ca)
• Ara estan           escola de música. (a)

4. Completeu ses frases amb sa forma antiga d’article (so, sos):

• Ha vingut amb     cotxe.
• Ho ha mesurat amb     regle.
• Ha passat amb     pantalons apedaçats.
• Ves alerta amb     fumar!
• Beca amb     ulls tancats.

5. Què és cada cosa? Com es diu a Tàrbena?

A C T I V I T A T S
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6. Completeu ses frases amb aquestes formes verbals segons es sistema 

tarbener: balla, balle, cansa, canse, cantava, cantave, era, ere.

a) A festes jo         a la plaça fins que em         .
b) Vosté encara       a Cap d’Any? Veritat que no es       ?
c) Vosté també         en es cor de l’església?
d) Ella         en una coral juvenil i encabant s’ho va deixar.
e)          vosté sa que em va acomanar unes sabates?
f ) En Tomeu no         gens amic des meu cosí.

7. Ara un poc més difícil. Com es dirien aquestes frases en tarbener?

a) Esta d’ací és Antònia i eixe d’ahí és Pep.
b) Trobe que no voldran que els ajude més.
c) Vosté quan era menut a quins jocs jugava?
d) Anit el teu gat maulava molt i m’ha despertat tres voltes.
e) Llava’t les mans i no m’esguites.
f ) Quin esglai, em pensava que vos havien espentat per la barana!

8. Com es diria ben dit?

a) Es obrers han fet un forat en es tabic.
b) Ella perd es monedero i ara em pega un puro a mi.
c) Tens hipo?
d) No has acabat de parar taula: falten ses servilletes i es tenedors.

◉ Es català, com totes ses llengües, té dialectes o maneres dife-
rents de parlar.

◉ A Tàrbena es parla un valencià amb característiques especials, 
ses més importants provenen de Mallorca.

◉ Es parlar de Tàrbena es diu tarbener, parlar de sa o salat.
◉ Es considera «mallorquí» es parlar tarbener pes seu origen.
◉ Es articles es, sa són sa característica més important des  

tarbener.
◉ No es posa es, sa davant de totes ses paraules. Es diu es sol 

però el cel.
◉ Es tarbener té moltes característiques comunes amb altres 

pobles de la Marina, com Xaló o Pedreguer.
◉ Es tarbener no sempre s’ha parlat igual: com tots es dialectes 

i llengües, ha evolucionat, oblidant paraules i prenent-ne de 
noves.

Q U È  H E M  A P R É S ?

Vista panoràmica de Tàrbena ▲
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S I  V O L E M  S A B E R  M É S
Sa llengua popular pot ser alamon rica i creativa. A l’hora d’expressar ses idees no es 
conforma amb una paraula domés, i a voltes fa servir paraules que tenen un sentit 
figurat, això vol dir que donen a entendre una cosa diferent d’allò que volen dir normal-
ment, com fent un joc.

Com ara, per dir que un és molt menjador, es pot dir també que és un buc, o que és 
cavall de bona barra, o que és de pa i panet com el tio Canet... I a un que és un bovo 
li solen dir noms relacionats amb plantes o flors, com ara, badoc, ganjol, macloca, 
bacora, pàmpol, tronxo, bajoca, moniato, bleda, tomaca...

Vos parlarem de ses frases fetes. Ses frases fetes són expressions que es diuen tra-
dicionalment, i que, de manera figurada, donen a entendre accions que fem o estats. 
Vos en donarem una mostra perquè les reconegueu:

Agarrar una pepa. Fer-se molt malalt.
Agarrar xibeques. Estar molt dèbil, tant per sa cansera com per sa fam.
Anar a la seua. Es diu d’un que no fa cas de ningú i fa ses coses com li convé.
Anar de grapes. Caminar amb ses dos mans i es dos peus tocant en terra.
Anar en campaneta pes poble. Ser motiu de comentaris.
Anar-se’n amb so cap baix l’ala. Ser derrotat, retirar-se vençut i humiliat.
Anar-se’n ensense dir «Peret, si vols córrer». Anar-se’n sense dir adéu.
Aplanar ses coques. Facilitar ses coses a una altra persona, malcriar.
Córrer l’andola. No quedar-se quet a casa.
Deixar a mitja palla. No donar prou recapte. Quedar a mitjan fer una cosa perquè 
falten es materials o perquè falten diners.
Dir es nom des porc. Dir-li a una persona paraules insultants i feridores.
Donar-ne per pomes. Donar molta faena, importunar.
Eixir amb es caragol bufant. Eixir vencedor d’una situació.
Eixir amb sa palla as cul. Quedar malament en una situació.
Entendre’s figues per llanternes. No entendre o sentir bé ses coses.
Estar alt de barret. Estar maleit, estar malhumorat.
Estar empallissat. Estar malalt.
Estar pentinat per ses gallines. Anar despentinat.
Estar que talles claus. Estar molt maleit, estar enrabiat.
Fer cara. Quedar malament.
Fer colp. Fer gràcia.
Fer emmalar (o malar). Fer màgia. Tindre poders màgics.
Fer escoltets (o escoltons). Parlar fluixet a s’orella d’algú per no ser sentit.
Fer la llemuga. Ser molt espaiós a l’hora de menjar o de fer faena.
Fer la pell. Morir-se.
Fer sa des conill. No acudir a una cita.
Fer un tenall. Destrossar.
Gitar-se amb ses gallines. Gitar-se molt enjorn.
Guanyar-se ses garrofes. Guanyar-se la vida.
Necessitar un forn i un molí. Ser molt menjador.
No alçar es gat des rabo. Ser un inepte, un covard.
No alçar palleta. No anar avant una persona (en una faena, en una malaltia).
No donar es braç a tòrcer. Ser inflexible, no mudar de parer.
No vore la pols. Es diu quan no es veu algú des de fa temps.

▲
Pentinat per 
ses gallines
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Obrir es esperits. Alegrar.
Pegar en es vedat. Es diu des menjar que se’n va en direcció cap a sa glotis.
Pegar una brialada. Presumir.
Pegar una repolsa. Fer-se maleit amb algú, renyar.
Pillar amb ses pedretes curtes. Pillar o sorprendre algú.
Posar s’os. Es diu per atemorir algú quan va per primera volta a un lloc.
Posar-se s’albardà.3 Vestir-se molt mudats per una ocasió extraordinària.
Quedar-se ensense empots ni engüents.4 Quedar-se sense res, arruïnat.
Saber a on s’ajoca el dimoni. Estar molt espavilat, saber molt.
Senyar-se amb sa mà dreta. Encertar en una acció que hem decidit fer.
Ser can Pixa. Es diu d’una casa on hi ha un gran desgavell.
Tindre bona barreta (o barrona). Ser molt menjador.
Tindre bugada. Estar un molt aqueferat, molt ocupat.
Tindre conilló mogut. Dur avant i d’amagat un projecte.
Tindre qüerns (s’ha de llegir qüens). Ser ric.
Tindre sa paella pes mànec. Dominar una situació.
Tirar es burro per sa finestra. Fer un gasto extraordinari, sobretot amb motiu  
d’una celebració o festa.
Tocar es testets. Importunar algú.
Tocar l’estora. Pegar (es diu sobretot com a advertència an es xiquets).
Vore bellumes. Estar molt torbat, sobretot per sa fam.
Vore’s amb ses tres pedretes. Vore’s perdut, en una situació molt difícil.

1. Moltes d’aquestes expressions contenen paraules que recorden coses que ara no són molt habi-
tuals. Tracteu d’investigar es significat de ajocar-se (i joquer), albardà (per albarda), barret, brial, 
bugada, estora, llanterna, pallissa, qüern, test, ungüent, xibeca.

2. Què volen dir aquestes expressions? (Trieu sa resposta bona.)
a) No et vegem la pols (eres molt net / fa temps que no et vegem / ho fas tot d’amagat)
b) Es va vore amb ses tres pedretes (es va vore perduda / va vore un senyal de tres pedretes en un 

camí / li va pegar malament es dinar)
c) No em toques es testets! (no em provoques / no em toques ses plantes / no cal que escures)
d) Sa meua cosina es gita amb ses gallines (té una habitació molt desordenada / li agrada dormir 

en es corral / es gita molt enjorn)
e) Mos ha fet sa des conill (ha fet conill fregit amb all / ha pegat a fugir / no ha acudit a una cita)
f ) Los va dir es nom des porc (los va fer riure / va dir-los que an es porc li deien Negret / va insul-

tar-los)
g) No va poder vindre, estava empallissada (malalta / amagada dalt sa pallissa / li havien pegat)
h) Aquella dona fa emmalar (està malalta / te mal geni / té poders màgics)
i) Ell ahir vos posàreu s’albardà, ell! (vàreu fer el burro / vos vàreu vestir molt entonats / vos posà-

reu sa roba d’abric)
3. Vos proposem un joc. Representeu amb dibuixos algunes frases fetes i tracteu que es companys 

les endevinen.
4. Vos han posat mai s’os? Conteu sa vostra experiència quan heu visitat un altre poble o un altre país.
5. Escriviu una història a partir d’una de ses frases fetes que has llegit.

3  Albardà és sa manera antiga de dir albarda, pròpia de Mallorca i Eivissa (DCVB).
4  Ses formes normatives són sense, pot, ungüent.

mauranet, tionada,  
dialecte, salar,  

aqueix d’aquí, jo parla, 
vosté parle, degotís, ganjol, 
esguitxar, grill, aidar, maleit, 

dauet, desbrullar-se,  
somera, frase feta, qüerns, 

agarrar xibeques

P A R A U L E S  
Q U E  J A  

E M  S O N E N
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