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que tant m’han ensenyat dels registres de la nostra llengua 

 
 
O. PRESENTACIÓ 

 

Al llarg de la història de la lingüística el concepte de llengua s’ha entès i s’ha definit de 

diferents i variades maneres. En la majoria dels casos, aquestes definicions es dedicaven 

només a assenyalar les funcions internes del sistema; les possibilitats, doncs, es reduïen sovint 

a explicar que la llengua era un codi de comunicació format per fonemes, morfemes i 

lexemes. Poques, en canvi, han tingut en consideració una característica primordial: que la 

llengua és un codi íntimament relacionat amb les funcions externes on es desenvolupa 

aquesta, és a dir, amb els factors socials que l’envolta i li dóna sentit. És a partir d’aquestes 

premisses que la sociolingüística ha encertat a definir la llengua com un codi de comunicació 

eminentment social; un codi, per tant, intrínsecament relacionat amb la societat de la qual 

depèn. Per això, la llengua és clarament un producte social, de tal manera que llengua i 

societat són dos elements totalment imbricats, ja que un no pot existir sense l’altre, i 

viceversa. Així, una llengua sense parlants és senzillament un conjunt buit, un element 

cultural sense ús, sense vida; en definitiva, una llengua morta. Dit d’una altra manera, una 

llengua només existeix perquè els parlants la utilitzen, perquè els parlants necessiten un codi 

que acomplesca, entre altres, funcions com la cohesió i la identificació dels seus usuaris, i 

també un codi amb el qual poder comunicar-se. A més a més, volem afegir en aquest punt 

que, des d’aquesta perspectiva, està equivocat qui creu que la llengua és sols un codi neutre, 

que sols serveix com a mitjà de comunicació. Només cal tenir en compte i traure a col·lació 

les relacions intraorganismes i les interorganismes que proposa el sociolingüista anglès 

M.A.K. Halliday, segons el qual, la llengua permet el nostre desenvolupament intel·lectual i 

també el nostre procés de socialització. Tots dos processos estan connectats i van paral·lels en 

la seua evolució. A més, aquest darrer procés de la socialització és el que ens permet 

bàsicament entrar a formar part d’una determinada comunitat lingüística.  
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Així mateix, la sociolingüística de la variació defineix la llengua com un sistema variable i 

heterogèniament dinàmic. D’aquesta descripció podem deduir una de les propietats que la 

sociolingüística assigna a la llengua: la de la ductilitat, és a dir, qualsevol sistema lingüístic 

conté una sèrie de mecanismes interns que li permet adaptar-se a qualsevol entorn extern i 

acoblar-se a les característiques socials. Així, la llengua reflectirà i evidenciarà en cada 

moment i en cada lloc la interacció dels factors socials en l’estructura lingüística. De tal 

manera que la llengua ens serveix de mostra perfecta de la idiosincràsia cultural de cada lloc, 

si entenen el concepte cultura amb un sentit ben ampli. Aquesta perspectiva és compartida 

tant per l’etnolingüística com per la sociolingüística, dues disciplines convergents que han 

vingut a subratllar la importància de les relacions entre llengua i cultura.  

 

És, doncs, des d’aquests plantejaments que volem emprendre aquest treball, amb l’objectiu de 

poder demostrar com els elements culturals del món mariner, originats i desenvolupats per les 

relacions socials dels pescadors santapolers, queden projectats en la parla de la comunitat 

lingüística conformada pels habitants de Santa Pola, tant si estan relacionats amb les feines de 

la mar com si no, o dit d’una altra manera, tan si són mariners com terrassans. Cal dir, 

d’antuvi, que aquests elements etnogràfics dels mariners d’aquesta vila marinera 

protagonitzen –o millor dit, protagonitzaven– bona part de la vida social d’aquest poble. No 

debades, l’economia local s’ha basat al llarg dels segles en la pesca i en les indústries 

derivades d’aquesta. Una activitat, però, que en els darrers decennis ha anat perdent terreny 

econòmic a favor del turisme. Malgrat açò, la parla de Santa Pola encara ens proporciona un 

bon recull d’exemples culturals, la majoria dels quals solen ser lèxics, tant de paraules com 

d’expressions, en què comprovem la interrelació entre el context antropològic i comunicatiu 

desenvolupat pels mariners i el lèxic utilitzat pels parlants d’aquesta vila, que és el mateix que 

dir la interrelació entre l’etnografia i la parla local.  

 

 

1. INTRODUCCIÓ TEÒRICA 

 

Tot i les poques atencions que les disciplines anteriors a la sociolingüística van dispensar a les 

relacions entre llengua i societat, aquestes, en canvi, ja apareixen proposades en el món 

hel·lènic. Així, primerament Plató i a continuació Aristòtil ja es plantejaven qüestions com la 
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possible etimologia o l’arbitrarietat del signe lingüístic, i per tant la convenció social de les 

paraules. Després hem d’esperar al segle de les llums per a tornar a veure-hi plantejada, d’una 

forma concloent, aquesta oblidada relació. Així, des de l’àmbit de la filosofia del llenguatge 

desenvolupat principalment a Alemanya, fou, en primer lloc, Herder qui va exposar la 

hipòtesi segons la qual una nació té la visió del món que li imposa l’organització de la 

llengua. A partir d’aquesta teoria va poder treballar una sèrie de plantejaments que la 

lingüística encara no s’havia formulat fins aleshores: 

1.- En primer lloc, la relació llengua-història del poble. La llengua representa el 

dipòsit on es conserva tot el bagatge cultural, social, històric, etc. de les generacions 

passades i que han de rebre les futures.  

2.- En segon lloc, hi ha la relació llengua-coneixement del món. Coneixem el món 

gràcies a la llengua perquè pensem com parlem i parlem com pensem.  

3.- La tercera relació és llengua-ideologia. Com adquirim el coneixement gràcies a la 

llengua, són les paraules les que ens ensenyen a pensar, per tant hi ha una sèrie de 

conceptes que existeixen perquè hi ha paraules que les designen. 

 

En segon lloc i un poc més tard, durant el romanticisme alemany, les hipòtesis plantejades per 

Herder són portades a l’extrem pel lingüista Humboldt. Per a aquest aristòcrata erudit i 

coneixedor de més de 30 llengües, segons els seus biògrafs, la llengua expressa i modela 

l’esperit del poble, és la seua teoria sobre la forma interior del llenguatge. Per a ell, la llengua 

conforma el pensament; per això proposa que a distintes llengües, tindríem distintes 

mentalitats.  Els eixos que radicalitza Humboldt sobre les teories anteriors són: 

1.- La llengua té una forma interior pròpia que organitza el món, independentment 

d’aquest. La llengua crea la representació del nostre món i sense la llengua, el món, 

encara que existesca, seria simplement un caos. 

2.- Mentre Herder sempre parlava de comunitat lingüística, ell es refereix a la nació. 

La llengua fa el poble i el poble fa la llengua, hi ha una relació recíproca, per tant la 

llengua és l’esperit d'aquest poble i d'una nació. 

3.- El concepte de forma de pensament d’una col·lectivitat és substituït pel concepte 

d’esperit de la nació. Les característiques físiques i la mentalitat dels pobles es 

reflecteixen en la llengua, en la seua forma interior.  
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D’altra banda, per a filòsofs com Kant, per exemple, l’individu és anterior al procés 

cognoscitiu i, per tant, la llengua articula el coneixement; el pensament és el llenguatge 

mateix i sense aquest no podríem pensar. Finalment, i ara des de l’àmbit de l’etnografia, 

tenim uns antropòlegs que treballen a Amèrica amb unes metodologies científiques diferents 

a les utilitzades pels europeus. Per exemple, ells investiguen empíricament i no fan filosofia 

del llenguatge, estudien llengües molt diferents i de pobles primitius i de pocs parlants i no 

llengües modernes de la gran civilització i molt desenvolupades com les europees. En aquest 

sentit, hem d’apuntar que, tot i que la majoria d’etnolingüistes americans coneixien molt per 

damunt les teories de Humboldt, van coincidir força amb les propostes dels filòsofs del 

llenguatge europeus.  

 

Amb aquests plantejaments, doncs, podem afirmar que la investigació etnolingüística s’enceta 

a l’altra banda de l’Atlàntic amb els mateixos objectius però amb metodologies diferents, els 

antropòlegs americans iniciaran una nova línia d’investigació a partir de l’estudi de l’ésser 

humà en relació amb els aspectes socials i lingüístics. A partir d’aquests axiomes apareixen 

els treballs de F. Boàs, capdavanter en els estudis antropolingüístics i iniciador de les anàlisis 

antropològiques amb les llengües ameríndies. Després continuà E. Sapir qui, conjuntament 

amb el seu deixeble B. L. Whorf, foren els qui desenvoluparen la hipòtesi Sapir-Whorf, que 

es basava en el principi del determinisme lingüístic i en la teoria de la relativitat lingüística. 

El principi del determinisme estableix que la llengua té la capacitat de determinar el 

pensament, és a dir, l’estructura de la llengua codifica la ment. En segon lloc, la teoria de la 

relativitat lingüística, desenvolupada a mitjan segle XX, defensa que per mitja de la llengua 

coneixem el món, i és per tant aquesta la que ens proporciona una determinada visió del món. 

El canvi d’una llengua a una altra no respon a un simple mecanicisme de traducció. És 

gairebé impossible transmetre d’una llengua a una altra tot el valor semàntic d’un determinat 

mot i menys d’un determinat text. Per això és ja un axioma que, tot i la possible traducció de 

diferents llengües, sempre hi ha matisos que ens deixem pel camí i dels quals normalment la 

gent no n’és de conscient. És aleshores quan podem concloure que amb llengües diferents, hi 

ha mons diferents.  

 

Tot plegat podem veure com els filòsofs del llenguatge dels segles anteriors, els sociòlegs, els 

antropòlegs i els lingüistes del segle XX arriben tots a convergir en una mateixa disciplina: la 

sociolingüística. Aquesta disciplina posa de relleu i basa els seus plantejaments teòrics i 
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epistemològics a partir de l’axioma de la relació inherent entre llengua i societat. És aquesta 

disciplina la que ens possibilita una visió més clara del que és l’acte comunicatiu. D’aquesta 

manera, l’estudi de la sociologia que s’encarrega d’analitzar la repercussió de la llengua sobre 

els diferents grups socials, de l’etnografia, i més concretament a partir de l’etnografia de la 

comunicació, i de la lingüística, que corrobora les interaccions dels factors socials sobre 

l’estructura interna, s’arriba a una concepció de la llengua diferent a les plantejades per la 

lingüística anterior a la segona meitat del segle XX. En aquest cas, és la interdisciplinarietat 

l’element fonamental en què es basa la sociolingüística, tal i com podem veure al gràfic 

següent on exposem els trets diferencials entre la lingüística tradicional i aquesta nova 

disciplina.  

 
CAMP 

D’ESTUDI 
OBJECTIUS DISCIPLINA FUNCIONS 

Lingüística Estructura: 
- fonema 
- morfemes   
- lexemes 

Autònoma  Mitjà de comunicació 

 
    L 
     
    L 
     
    E 
     
    N 
     
    G 
     
    U 
     
    A 

Sociolingüística Relació: Llengua 
i societat 

Interdisciplinària: 
- lingüística 
- antropolingüística 
- sociologia 
- neurolingüística  
- psicolingüística 
-  etc. 

- Mitjà de comunicació 
- Referent cultural  
- Identifica  
- Cohesiona 
- Biodiversitat 
- etc. 

 
 
 
2.  ESTUDI LINGÜÍSTIC 
 
2.1 Introducció 
 
Aquest apartat el dedicarem a exposar un recull lèxic com també un repàs succint als 

elements culturals utilitzats pels parlants de Santa Pola que, tot i que siga reduït, ens servirà 

com a mostra perquè ens il·lustre la teoria etnolingüística ja comentada. Així observarem com 

la creació lèxica per part dels catalanoparlants de Santa Pola tindrà en compte, en la majoria 

de vegades, la relació entre la part antropològica del món cultural creat per l’activitat 

marinera i la seua implicació en la varietat lingüística local. Aquesta interrelació es manifesta 
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en la llengua, i fonamentalment en el nivell lèxic, és a dir, en el nivell lingüístic més sensible 

a tot aquest tipus d’influències. El mateix E. Sapir ja va defensar que els factors externs 

únicament repercutien en el nivell lèxic, tot i que el seu deixeble B. L. Whorf també estenia 

aquesta relació als altres nivells lingüístics.  

 

D’antuvi, cal dir també que, en realitat, la nostra llengua també està plena, en general, de 

mots i d’expressions del camp semàntic mariner, tal i com correspon a una societat totalment 

relacionada històricament amb la mar Mediterrània i a la cultura marinera que se’n desprèn. 

Per això, deixem al marge exemples com ‘anar a pique’, ‘enfonsar-se’, ‘va vent en popa’ etc. 

expressions comunes que podem trobar en tots els parlars dels territoris de llengua catalana. 

És voluntat d’aquest treball, en canvi, aproximar-nos només a aquells mots i expressions, i 

que són, si fa no fa, elements lèxics genuïns de la parla santapolera. Aquests elements que 

hem enregistrat en la varietat local provenen del camp del lèxic comú i també del camp de 

l’onomàstica local, tant de la parcel·la de l’antroponímia –concretament la malnonímia– com 

de la toponímia.   

 

Tenint en compte tots aquests pressupòsits: que tenim un lloc concret, Santa Pola, amb una 

comunitat lingüística formada per catalanoparlants santapolers i, un món cultural referencial, 

el dels mariners, podem plantejar des de l’antropolingüística com les característiques del món 

cultural apareixen impreses en les característiques dialectals de la seua parla. Per això, 

l’objectiu en el nostre treball serà demostrar que la llengua dels santapolers és l’espill on 

podem veure perfectament reflectides totes les propietats culturals del seu context social, 

concretades en tres camps: el lèxic, l’onomàstica i la cultura popular, tal i com hem desplegat 

en el gràfic següent. 
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2.2 El lèxic 
 
És en aquest apartat on trobem un major nombre d’exemples. Com ja hem assenyalat abans, 

no és tracta de la creació de nous mots, sinó de nous referents, que és el mateix que dir de 

noves accepcions. En aquest cas l’element afectat semànticament pot ser una paraula o tota 

una expressió, locució o frase feta. Aquesta creació de nous referents, tant per a paraules com 

per a expressions, pot estar provocat semànticament per tres possibilitats: 

a) Trasllats. En aquest apartat, hi incloem els mots que han rebut un nou referent en la 

parla dels santapolers. Són els mots que a partir d’un trasllat semàntic del referent que 

tenia el mot originari i que pertanyia al món mariner, se n’aconsegueix un altre de nou 

b) Metàfores. Una altra possibilitat en la creació de nous referents és l’ús del sentit 

figuratiu o metafòric que moltes paraules acaben tenint en un nou context. 

c) Comparacions. A l’hora de la generació de moltes comparacions, sempre tenim 

present el referent del món mariner, que és el més pròxim per a molts santapolers. En 

aquestes estructures sempre trobem un primer element referit a una qualitat humana 

que és comparat amb un segon que prové del camp semàntic de la mar 

 

SANTA POLA

ANTROPOLOGIA 
(món mariner) 

 

antropolingüística

LÈXIC 
(paraules, 

expressions 
 i refranys) 

ONOMÀSTICA 
(malnoms, toponímia 

associacions i 
parentiu) 

CULTURA POPULAR
(cançons, versos i 

rondalles) 

LLENGUA 
(català) 



 8

a) Paraules.  

 

Com ja he esmentat adés, l’aparició de nous referents en les paraules apareix amb les formes 

següents: 

 

a.1) Trasllats. En aquest apartat trobem un bon percentatge de mots que es refereixen a 

qualitats o a accions de persones. Així un grup de persones conforma una ‘molada’, i 

quan aquest grup de persones o de coses és de poca vàlua es transforma en ‘morralla’. 

Quan algú espera el resultat d’un treball, d’un negoci, etc. pregunta per la ‘pesquera’, 

‘com ha anat la pesquera?’ preguntem. Quan una persona vol formar part d’algun 

col·lectiu, empresa o grup, aleshores és perquè vol ‘enrolar-se’ o ‘embarcar-se’, aquest 

últim mot pot explicar perquè els santapolers no ‘pugen’ al cotxe sinó que ‘s’hi 

embarquen’. A la paraula ‘embarcació’ li enregistrem diverses accepcions. Ja sabem 

que una bona embarcació és fonamental per a desenvolupar un treball que és 

considerat prou perillós, per això quan trobem alguna cosa de bona qualitat –una casa, 

un cotxe, etc.– és una bona ‘embarcació’. També, fins i tot, quan trobem una dona 

físicament ben proporcionada, ja que és considerada també com una bona 

‘embarcació’. Si ens referim a accions que podem realitzar, utilitzarem el mot ‘arriar’ 

quan volem soltar alguna cosa, que és equivalent també al verb ‘amollar’, o el verb 

‘salpar’, en lloc d’anar-se’n. I quan voregem un camí o un barranc, també podem 

utilitzar el verb ‘barbejar’ amb el mateix significat que té en la mar, vorejar una 

barbada, el conjunt de pedres sotaiguades. D’altra banda, podem afegir-hi també que 

per a molts santapolers els adverbis situacionals no són ‘esquerra’, ‘dreta’, etc. sinó 

que més aviat utilitzen les locucions ‘a bavor’, ‘a estribord’, ‘a la via’, a més dels 

situacionals ja coneguts de ‘davant’ i ‘darrere’ per les locucions ‘a proa’ i ‘a popa’, 

respectivament. En alguns casos, trobem la introducció d’un castellanisme, ‘balde’, 

que substitueix el mot genuí de la nostra llengua, ‘poal’. En altres, tenim la 

cohabitació de dos termes, per exemple tenim el mot ‘llit’ i també ‘catre’, o el mot 

‘matalaf’ al costat de ‘màrfega’.  

 

a.2) Metàfores. En podrien ser exemples en la varietat santapolera els casos següents. 

Del mot ‘anxova’ hem creat el verb ‘anxovar-se’ amb el significat de quedar-se bla o 

tou abans d’entrar en son, ja que les anxoves que es conserven amb aigua i sal 
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assoleixen aquesta qualitat. D’altra banda, les qualitats de les persones també les 

expressen mitjançant mots com ‘sarnatxo’ amb el significat de ‘ximple, beneit’. Hi ha 

una categoria econòmica i gastronòmica entre els peixos, per això els mariners 

coneixen el valor de la ‘melva’, mot que és també utilitzat quan volem ressaltar el 

valor d’una persona, sobretot quan són fadrines i candidates per a un possible 

nuviatge, ‘és una bona melveta’. El lloc on les parelles solen anar, normalment amb 

vehicle, per a festejar és anomenat com el ‘caladero’, lloc d’encontre de les 

embarcacions per a aconseguir un producte. I per què no parlar del mot ‘mamola’, mot 

d’una multitud de significats i que, possiblement, fou introduït en la parla local pels 

mariners. Es tracta, doncs, d’un castellanisme provinent, segurament, de l’andalús i 

que és utilitzat també en l’espanyol sud-americà. D’aquest mot hem fet també 

l’adjectiu ‘mamolós’, amb el significat de ‘persona poc destra’.  Finalment, voldria 

comentar el terme ‘assorrat’, referit a una persona que té molta febre i, per tant, quan 

té reduïda les seues capacitats físiques. Antigament, el llast que utilitzaven moltes 

embarcacions era la ‘sorra’ que els mariners trobaven a la platja. Aquest trasllat 

figuratiu serveix ara per a les persones. D’aquesta manera podem aclarir també temes 

com el de la unitat de la llengua catalana; ens referim a les bajanades que solten 

alguns quan diferencien el valencià perquè sols utilitza el terme ‘arena’ mentre que el 

de ‘sorra’ és desconegut per aquí. 

 

a.3) Comparacions. En aquest cas també empren aquestes estructures per a referir-se a 

trets de les persones. Així, en la parla local enregistrem exemples com ‘boca de rap’ 

per a assenyalar-ne la grandària, o ‘ulls de bròtola’ per als ulls sobresortits. El mot 

‘cove’ ens serveix per a assenyalar la grandària de l’òrgan sexual femení en 

l’expressió ‘la té com un cove’, i quan trobem un xiquet molt àgil i inquiet, en diem 

que és ‘com una rascassa’, un peix viu i ràpid. En canvi, si la persona està prima, 

sempre es diu ‘està sec com un bacallà’. 

 

b) Expressions 

 

En segon lloc, dins d’aquest camp lèxic, trobem també un conjunt d’expressions i locucions 

la referència dels quals és, com sempre, tret del camp semàntic dels mariners. Igualment, 

diferenciem les expressions en els diversos grups que hem comentat anteriorment: 
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b.1) Trasllats. Entre aquest conjunt de mots descobrim un grup significatiu que fa 

referència al camp meteorològic utilitzat pels mariners. Així veiem que quan un 

assumpte o negoci funciona és perquè la cosa va ‘vent en popa’, en canvi quan 

presenta alguna dificultat, és perquè aquest tema ens ‘ve de proa’, ja que potser que  

algú estiga en una ‘mala ratxa’ i, per tant, haurà d’esperar a una època de ‘calma 

blanca’ i que torne una altra vegada la ‘calma xitxa’. D’altra banda, quan volem 

rebutjar algú ja tenim l’expressió per a recomanar-li que ‘escampe la boira’, o també 

que ‘agarre el petate’ i se’n vaja. Si volem recobrar la seua amistat, haurem, aleshores, 

de ‘fer-li la ronsa’, perquè els malentesos ‘lien o emboliquen el palangre’ i després ‘a 

final de correguda’ és més difícil resoldre els problemes, i això passa perquè hi ha 

amics de poca categoria, ‘de pa i peixet’. Per un altre costat, hi ha gent que se’n va a 

córrer d’una punta a l’altra del passeig, o ‘de xicote a xicote’, altres se’n van a ‘fer la 

milla’ si és que no ‘agarren fang’, altres se’n van caminant i mentre  van a comprar, 

van a ‘fer el costo’, que no sempre trobes el que vols, però si compres algun producte 

dels que buscaves, ja no ‘has fet porra’.  

 

b.2) Metàfores. Quan els ànims estan alterats, sempre solem dir ‘quina llevantada’ o 

per aquí veig que fa molta ‘maror’. Quan els problemes ‘toquen fondo’ i no hi ha 

solució, el millor és dir-li a l’altre que ‘vaja i sure’, perquè si t’ofereix alguna cosa li 

has de dir que ‘i un ham!’. 

 

b.3) Comparacions. La qualitat del plat típic de la gastronomia local es comprova quan 

te’l comparen amb els que ‘fan a bordo’, per això hi ha calderos normals i ‘calderos de 

barca’. Unes altres comparacions les tenim quan el xiquet està ‘fet un gànguil’ de prim 

o està ‘fet una boia’, en cas contrari.   

 

c) Refranys.  

 

En un tercer apartat, hem recollit els refranys de la parla santapolera relacionats amb el món 

mariner. Així, si no saps posar remei o solució als problemes és perquè ‘no t’alcança la 

patronia’, ja que tu eres de l’opinió que ‘A Laratx, si no és manant, no hi vaig’, o perquè 

enganyes a la gent i “en terra, un transatlàntic; en la mar, un llaüt”. I és que si no tens bones 
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relacions amb els teus amics és perquè “no bogues a una”,  i com hi ha amics pesats, que no 

t’abandonen mai, podem dir que “s’apeguen com una lapa”.  

 

És curiós ressaltar també la relació del valor dels peixos amb els familiars. Si has de regalar 

peix, ja saps “al vell, sorell” i “a la sogra, boga”. Aquest darrer refrany encara s’ha estès 

d’una altra forma més contundent: “Boga, per a fotre a la sogra”. 

  

 

 

2.3 L’onomàstica 

  

Aquest és un altre camp on podem descobrir els efectes dels factors antropolingüístics 

exposats en aquest treball. En aquest cas concret, la creació de noms propis torna a tindre com 

a referent el món mariner, sempre present i bàsic en la vida dels santapolers. Com en l’altre 

cas, també volem precisar que la creació onomàstica no es refereix a l’aparició d’un mot nou, 

sinó al fet d’atorgar-li a un mot ja existent un nou referent, un significat nou. Així, en aquest 

camp diferenciarem dos grups, la malnonímia utilitzada pels santapolers, també els elements 

mariners que s’hi han incorporat a la toponímia i les relacions de parentiu establertes entre els 

mariners. 

  

a) Malnonímia.  

 

En aquest apartat volem ressaltar l’ús d’elements relacionats amb la mar aplicats als noms de 

persones: 

a.1) Gentilici. Hem de començar, en primer lloc, pel gentilici diguem ‘no oficial’ amb 

què són coneguts els habitants de Santa Pola. Tots sabem que els santapolers i les 

santapoleres són anomenats com a ‘boguetes pudentes’ pels il·licitans. Resulta 

interessant comprovar que el referent que utilitzen els no santapolers és el nom d’un 

peix, al marge de la voluntat sarcàstica –normal en tots els malnoms– per a comparar-

los amb un peix de poca qualitat i que es troba en un estat pestífer. 

a.2) Malnoms. En segon lloc, cal ressaltar com a l’hora de la creació d’un bon nombre 

de malnoms que porten els santapolers el referent ha estat o bé els peixos o bé els 

aparells i altres instruments dels mariners. 
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- Així, la semblança o les qualitats d’alguns peixos han servit per atorgar als 

santapolers els malnoms següents: Abaejo, Boga, Congra, Déntol, Mal-peix, 

Malarmat, Molara, Mollet de roca, Morrueta, Raspalló, Mussola, etc. 

- I de la mateixa manera, s’han buscat les comparacions amb els estris utilitzats 

pels mariners per crear malnoms com: Bigorrello, Falutx, Fiscot, Tartanet, o 

noms d’ofici com el de la Velera, etc. 

 

b) Toponímia.  

 

Aquest món referencial de la mar es reflecteix igualment en la toponímia, en els casos que 

exposem a continuació: 

 

b.1) Carrers amb noms de tipus de pesca. Els carrers del barri Mare de Déu de Loreto, 

conegut popularment pel Calvari, no portaven nom des que es va inaugurar aquest 

barri el 1964 i sols tenien, de manera provisional, un numeral per a identificar-los. 

Després, a partir dels anys 80, es decidí la denominació dels seus carrers amb noms 

relacionats amb els tipus de pesca. D’aquesta manera trobem avui dia els carrers 

Almadrava, Nanses, Tremalls, Curricà, etc. És, per tant, una altra forma d’assignar 

noms a uns determinats carrers a partir del món referencial local.  

b.2) Carrers de ciutats marineres. Caldria assenyalar també com aquesta activitat 

marinera ha provocat també contactes i enllaços amb altres poblacions molt visitades i 

conegudes pels mariners santapolers. Per això, a partir dels anys 60, a més d’aparèixer 

el carrer Calamar, com un homenatge al mol·lusc que va ocasionar bones rendes a 

l’economia local, tenim també els carrers de Ceuta, Melilla o Tetuan, bases i ports 

freqüentats pels mariners locals.  

b.3) Carrers de pescadors locals. En últim lloc, hem d'assenyalar també un altre tipus 

de referència del món mariner en la toponímia urbana. Així, a partir de la creació del 

barri de les Cases Barates, un barri construït després de la guerra d’Espanya per la 

confraria de Pescadors per a habitatges dels mariners, els nous carrers que es van 

traçar en aquell indret van rebre noms de personatges locals relacionats amb la mar. 

Per això trobem el carrer Francisco Marina (Quico Pano), el carrer Rafael Carteta, 

carrer Vicente Salinas, o de mariners il·lustres com carrer de l’Almirall Antequera o 
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carrer Alcalá Galiano, o també hagiotopònims relacionats amb aquest sector industrial 

com el carrer Sant Pere, patró dels mariners. 

 

c) Associacions 

 

En tercer lloc, incloem en aquest apartat d’onomàstica el nom d’algunes associacions locals. 

Ens referim als noms de l’Associació Cultural l’Antina o la Colla de Dolçainers i Tabalades 

el Freu, dues agrupacions, cultural i musical, respectivament, que a l’hora de triar un nom van 

ser seduïdes també pel món mariner del  context cultural d’on naixen. 

 

d) Parentiu  

 

Finalment, volem fer referència a les relacions de parentiu establertes entre els mariners, ja 

que cal assenyalar que entre ells tots són ‘cosins’ o ‘primos’, ‘nebots’ i ‘tios’, però amb les 

especificitats següents condicionades per l’edat. Quan els mariners comparteixen una mateixa 

edat, més o menys, entre ells solen tractar-se de ‘cosins’ o també amb el castellanisme 

equivalent de ‘primo’, però quan entre ells hi ha una distància considerable en l’edat, 

aleshores el major serà tractat com el ‘tio’, mentre que el menut serà el seu ‘nebot’. 

  

2.4 La cultura popular 

 

En darrer lloc, reservem aquest últim apartat per anotar dues qüestions que se situen a cavall 

entre la cultural i els elements lingüístics que hem volgut aportar en aquest treball. Per una 

banda volem assenyalar la incidència d’aquest món mariner en els tres casos següents referits 

al  folklore i la música popular 

 

a) Cançons populars 

 

D’aquesta manera, apuntarem que existeix en moltes poblacions valencianes una cançó 

popular en què una persona perd les espardenyes i tem que el seu pare se n’assabente. Les 

versions dels diferents pobles coincideixen en una estructura de la mateixa cançó, però 

cada poble situa l’esmentada pèrdua en llocs diferents. En molts llocs el fet ocorre en una 
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sèquia, o al costat d’un garrofer com a Elx, però a Santa Pola, en canvi, havia de ser en un 

indret relacionat amb el món mariner, és a dir, ‘a la popa del llaüt’ 

 

Al costat de la sèquia/ Al costat del garrofer/ A la popa del llaüt 

m’he deixat les espardenyes. 

Ai, mare, no li ho diga al pare, 

que jo tornaré per elles. 

  

b) Versos 

 

El segon exemple fa referència a una mena d’hipercorrecció en uns versets. És prou difosa pel 

País Valencià l’estrofa que cantem a algú, sobretot si és un infant, quan es fa una ferida. 

Aleshores se li diu allò de: 

 

Cura, cura, matadura 

rabo de gat 

ja s’ha curat. 

 

Hem d’afegir que el mot ‘matadura’ és totalment normatiu i fa referència a una ‘nafra’. En 

canvi, sembla que aquest mot ha desaparegut del parlar local, és desconegut i per tant l’han 

desplaçat per un altre mot que, tot i que no té res a veure amb el context, conté un significat  

conegut. El mot introduït és el de ‘saladura’ les implicacions amb el lèxic mariner del qual no 

cal explicar, per una banda, i amb el qual se segueix mantenint la rima, per l’altra. Per això, la 

versió d’aquests versets en boca dels santapolers és la següent: 

 

Cura, cura, saladura 

rabo i gat 

ja s’ha curat. 

 

c) Rondalla 

 

El tercer i darrer exemple, el tenim en la rondalla del galfí i el raspalló, un animal de certa 

envergadura enfront d’un peixet de reduïdes dimensions, que hem recollit en el bagatge 
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cultural de molts homes de la mar i que segueix la mateixa temàtica que un altre conte força 

conegut per tots. Es tracta d’una adaptació, si fa no fa, de la llebre i la tortuga traslladada al 

món referencial mariner local, ja que trobem aquesta mateixa rondalla al Campello amb una 

versió diferent. En síntesi, la rondalla conta que un raspalló desafià  un galfí per comprovar 

qui era més veloç i nadava més ràpidament. El galfí se sentí molt indignat per aquell repte 

proposat per un animalet que no tenia comparació amb la figura tan estilitzada com la seua. 

La seua proposta era, doncs, realment una provocació per al galfí, per això de seguida 

acordaren disputar una cursa per a veure-hi qui guanyava, i descartar així tots els possibles 

dubtes. Així, quan es van disposar a iniciar la cursa, en el mateix moment que es va donar 

l’eixida, el raspalló s’agafà de l’aleta dorsal del mamífer. Durant la cursa, el galfí es girava de 

tant en tant per comprovar la distància que mantenia amb aquell peixet malcarat. Ell, tot 

ufanós, comprovava com la distància augmentava, ja que sempre que es girava no el veia. Per 

això va decidir aturar-se immediatament i girar-se, moment que aprofità el raspalló per a 

deslliurar-se de l’aleta i passar uns metres més endavant. Així, quan el galfí preguntà 

irònicament: “Raspalló, on ets?”, creient que l’havia deixat tant lluny que ni el sentiria, el 

peixet li contestà: “Ja fa més de mitja hora que sóc aquí davant”.  

 

  

3. CONCLUSIÓ 

 

Poc podem aportar a les conclusions que no hàgem dit al llarg del treball. Creem que queda 

clarament demostrada la teoria exposada al llarg d’aquest treball, segons la qual es compleix 

el principi etnolingüístic de la interrelació entre el món cultural d’un lloc i la seua llengua. I, a 

més a més, podem comprovar la ductilitat de la llengua, una característica que ens permet 

observar els trets culturals de cada comunitat lingüística. De retruc, també podem argumentar 

per a desfer la creença –malintencionada o no– segons la qual la llengua és sols un mitjà de 

comunicació, sinó que també podem defensar que és també l’element identificador d’una 

comunitat, ja que no trobarem un altre factor social que identifique tant una comunitat com la 

llengua. I són aquestes disquisicions les que volem aprofitar per a plantejar una reflexió. Els 

defensors de la diversitat cultural i lingüística estem preocupats pels cants de sirena que des 

de diversos mitjans es llancen en els darrers decennis. Ens referim concretament a la idea de 

la globalització, del pensament únic, de l’homogeneïtzació lingüística que es pretén 

aconseguir amb l’anglès. Les llengües no són mai neutres, i els parlants de les llengües ja 
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sabeu que tenen ideologia. Alerta, doncs, amb la fal·làcia del model monolingüe anglès que 

molts, ingènuament, proposen per a tot el món. No es tracta de compartir un codi de 

comunicació comú per a tots com a solució màgica davant la terrible situació babèlica actual, 

sinó que es pretén una clonació ideològica, una aculturació; en definitiva, una assimilació 

lingüística i cultural. Si s’esdevinguera aquesta situació, ens atrevim a pronosticar que ens 

trobaríem davant de la major catàstrofe cultural humana de tots els temps. Perdríem les 

llengües, les visions del món, les cultures, i les diferents identitats de cada poble. I, ja sabeu, 

un poble sense identitat, no és un poble. 
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