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Test on se posa a prova el vostre grau d'arrelament en la civilització mallorquina. No
mos feim responsables per la gent que es senti decebuda després de realitzar el test,
que és merament indicatiu i té cert marge d'error.

. 1 Si xerres per telèfon amb qualcú en castellà, per dir"li que vas allà on és ell diràs...

Ara vengo!
Ahora vengo!
Ahora voy!
Ahora baco!
Voy pa'llà!

. 2 Si te'n vas de viatge, t'enduràs...

Un bocadillo de morcilla!
Dues sobrassades
Una bossa de quelitas
Panades que tenia congelades
50.000 euros per es nins de s'Alfredo's

. 3 Què és un daixò?

Un mabre
Ara m'has dit Pep!
Si no me dius més coses...
Eh?
Un dallò

. 4 Amb ets amics quedes per...

Hé un cahè
Anar a fer una copa
Fer matances
Anar a robar ametlons
Ir a Tito's Cool

. 5 Per Setmana Santa se fan:

Cantar saetas
Anar de caraputxa amb el Sagrado Corazón
Panades i robiols
Robiols
Porfessons

. 6 Quan te trobes qualcú i no t'hi vols entretenir el saludes...

Uep!
Ueep, com anaaam?!
Hola què tal?
Ueeeei guapoooo! (o guapaaaa)
Ei tronco!

. 7 Es procés per fer un pa amb oli és:

Pa, xoriço
Pa, tomàtiga fregada, sal, oli, formatge
Pa, tomàtiga tallada, oli, sal, formatge o cuixot
Pa, tomàtiga tallada, oli, sal, xoriço
Pa, tomàtiga fregada, oli, sal, formatge
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. 8 A sa teva família pots comptar un total de Catalines (i variants), Antònies,

Margalides, Magdalenes i Xisques per nombre de:

0�1
10 o més
2�4
7�9
5�6

. 9 A sa teva família hi pots comptar un total de Joans, Peps, Tomeus, Tonis i Jaumes

per nombre de:

5�6
10 o més
2�4
0�1
7�9

. 10 Fas es reventats de...

amasones
requalif icacions de terrenys
palo
torres
tocs de casco

. 11 En Pep gonella va baratar un ca de bou amb...

un puput felanitxer
10 quilos de sobrassada
un ou de xoriguer
un xalet a Andratx
medio kilo de farlopa

. 12 La millor ocasió per felicitar un amic és...

Quan construeix un camp de golf a Son Bosc
Es seu cumpleanyos
Es seu sant
Quan fa sa cumunió
Cuando se compra un buga y pilla con las churris

. 13 Sa teva primera al@lota se va emprenyar quan la vares anomenar amb l'apel@latiu...

pava
estimada reina dels meus cels
patrona
ai reineta meva...
mamà

. 14 Abans de partir de qualsevol lloc...

Dius "hem de fer un mensament", deixes passar una hora i dius "hauríem de començar a
partir!", passen tres quarts i amolles "bé, mos n'anam...", vas a sa porta, hi xerres una hora més
i després te'n vas a poc a poc continuant sa conversa

Vas a pixar per no gastar aigo de ca teva
Dius: "bé, que és tard i vol ploure... " i te'n vas tranquilKlament
Agafes un poc de menjar per es camí
Dius: "Au idò l'amo! Noltros som partits!", t'aixeques i te'n vas

. 15 Quan beus més suc des que soporta es teu pobre fetge...

agafes un moix
pillas una taja
agafes una merda com un piano
t'emborratxes
t'engates
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