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om va sorgir la idea
de fer aquest ‘Parau-
la d’Andorra’?
La idea surt del mes

de maig del 2019, quan vaig venir
a Andorra a presentar L’abecé de
Pompeu Fabra, que era un llibre
de l’Any Fabra escrit amb Mònica
Montserrat. Ho vam fer a la bi-
blioteca d’Escaldes-Engordany. I
allà vaig trobar l’Arnau Colomi-
nas i la Lara de Miguel, i em van
explicar el seu projecte, Culturà-
lia, que feia un mes que havia
arrencat. I vam lligar poder fer
una secció d’Andorra. 

I aquí neix el llibre?
El que vam acordar va ser presen-
tar, mitjançant una sèrie de càp-
sules, les 46 paraules que l’Insti-
tut d’Estudis Catalans té previst

incloure en el lèxic estàndard i
que són d’ús gairebé únic a An-
dorra. En fèiem una cada setma-
na. I va ser en acabar que va sor-
gir la possibilitat de fer el llibre. 

La pandèmia els va afectar en el
decurs de la feina?
Realment, no. Aquesta és la grà-
cia de fer les coses de manera di-

gital, que tot i la pandèmia es va
poder fer igualment. Vam poder
complir els terminis de fer una
paraula per setmana. I, un cop es
va acabar el recull de les 46 pa-
raules, després va començar la
idea de passar del butlletí al llibre
i llavors vam marcar-nos Sant Jor-
di del 2021. No ens ha afectat, el
llibre surt quan volíem que sortís.

Què trobarà el lector a ‘Paraula
d’Andorra’?
El lector hi trobarà un recull co-
mentat de paraules pròpies del
Principat. No només descobrirà
paraules que es diuen a Andorra,
sinó que també hi haurà la histò-
ria de les paraules. Totes tenen
una vida darrere i s’explica
aquesta vida.

Què vol dir amb explicar la vida
de les paraules?
Tota paraula té el seu origen i la
casuística i resulta que aquestes
paraules han tingut el vistiplau de
l’Acadèmia de la Llengua per te-
nir accés oficial a la llengua es-
tàndard i que es pugui fer servir
aquest lèxic de proximitat. A més,
fer servir els productes locals, pel
que fa a la llengua, sempre fa que
els parlants augmentin l’autoesti-
ma. 

Ens pot posar algun exemple?
Totes les 46 tenen el seu què.
Moltes pertanyen a un àmbit jurí-
dic administratiu i són especialit-
zades; però d’altres, no. Com per
exemple donja, que és un embo-
tit típic d’Andorra i l’Alt Urgell. Ex-
plicant aquesta paraula, de ma-
nera breu, s’explica com es fa i
aprofitem per referenciar un lli-
bre, Els embotits d’Andorra i l’es-
cudella de Sant Antoni, i fins i tot
em van fer arribar una donja
d’Andorra!

N’hi ha alguna que li hagi cridat
l’atenció?
Clípol, que és com encara s’ano-
mena els autobusos. I ve del nom
d’una empresa, que ja no està ac-
tiva, que es dedicava al servei. 

Faran una presentació?
Avui mateix, a la biblioteca d’Es-
caldes-Engordany, cap a les 8 de
la tarda presentem el llibre. 
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“Tota paraula té el seu
origen i la seva casuística”

>> És l’autor del llibre ‘Paraula d’Andorra’

51 anys. Nascut a Terrassa, exerceix com a professor a la Universitat Autònoma de Barcelona.
L’obra mostra paraules pròpies del Principat i es presenta avui a la biblioteca d’Escaldes-Engordany.
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No us penseu -així d’entrada-, a mi
també em costa trobar els punts de
connexió. Malgrat tot, aquí estem.
A punt de començar el XIII En-
cuentro Empresarial Iberoameri-
cano i, tot seguit, la Cimera Iberoa-
mericana de caps d’estat i de
govern. Dos esdeveniments que

fan aquesta setmana del país el km
0 d’una regió de prop de 700 mi-
lions d’habitants. Soc conscient
que, per a moltes persones, tot el
daltabaix que implica aquesta cele-
bració no té cap sentit perquè cultu-
ralment no ens sentim plenament
identificats ni amb el concepte Ibe-
roamèrica ni amb el paper que his-
tòricament ha jugat Espanya en el
“desenvolupament” de la regió. Més
enllà d’aquesta percepció, val la pe-
na recordar que en som membres

(si més no fins al Pas de la Casa) per
mèrits purament geogràfics, i que,
encara que costi de creure, això té
més avantatges que inconvenients.
Moltes de les nostres preocupa-
cions són comunes i els reptes a as-
solir també. És per això que és tan
important poder trobar espais de
diàleg que ens permetin confegir
maneres conjuntes d’encarar un fu-
tur incert i canviant. Més enllà dels
avantatges del networking -allò tan
nostrat de tenir bones relacions de

veïnatge- hi ha encara un factor més
a tenir en compte, i és el moviment i
impacte econòmic que aquests dos
esdeveniments tenen directament i
indirecta en el país: tant pel que fa a
la contractació de professionals de
casa com a la despesa que els visi-
tants repercutiran en el comerç i
l’hoteleria. Per això, i més enllà de
demostrar que som capaços d’assu-
mir grans reptes organitzatius, com
deia Roberto Carlos, "qui no vol te-
nir 700 milions d’amics?"
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