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Societat Andorrana de Ciències

I. Primera part. Marc metodològic

I.1. L’estudi del català modern: estat de la qüestió
L’estudi històric del català en la seva vessant interna (és a
dir, en la descripció gramatical) es caracteritza pel bon
coneixement que en tenim en diverses èpoques.1 Però hi
ha relativament pocs treballs que descriuen com era el
català modern, és a dir, del segle XVI a mitjan segle XIX.2

Quins són els motius del desinterès per l’estudi gramati-
cal de l’Edat Moderna? Un seguit de fets poden haver
propiciat aquesta situació:
a) És una època de poca florida literària en català (tradi-
cionalment, d’aquesta època se n’ha dit Decadència, si
bé molts historiadors de la llengua i de la literatura consi-
deren que cal bandejar tal denominació). Segurament,
això va lligat al fet que la llengua espanyola viu la seva
màxima espledor literària (en paral·lel a l’auge polític de
Castella).
b) El català és perseguit políticament, tant a França com
a Espanya. Això fa que minvi la producció escrita en cata-
là, tant literària com administrativa, i que aquesta llen-
gua no sigui present als centres acadèmics i científics.

Imatge 1. Interdicció oficial de la llengua
catalana (1700), emesa pel rei de Fran-
ça, una de les primeres mostres de la per-
secució política del català.

Imatge 2. Decret de nova planta del
Principat de Catalunya (1716), que
abolia l’estat català. Tota la legislació
espanyola posterior seria lesiva per a
la llengua catalana.

Notes
1- En efecte, es coneix prou bé l’e-
volució del llatí al català (segles VI-
IX), amb obres com la Gramàtica
històrica catalana de Francesc de
Borja i Moll; la Gramàtica històrica
d’Antoni Badia i Margarit; el Diccio-
nari etimològic i complementari de
la llengua catalana de Joan Coromi-
nes; etc. També es coneix com era el
català medieval, sobretot a partir del
moment en què la llengua accedeix
a l’escriptura (segles XII-XV). En
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c) El llatí és cada cop menys usat als centres docents, i les
llengües modernes i amb suport estatal (ço és, francès,
alemany, espanyol, anglès, etc.) esdevindran les llengües
acadèmiques i de cultura. Aquest fenomen té lloc sobre-
tot a partir de principis del segle XIX. El català havia per-
dut els seus estats poc abans (Decret de nova planta,
Tractat dels Pirineus, etc.) i per tant no hi havia un poder
polític que pogués introduir el català a les escoles.3

d) El català medieval permet saber com evoluciona el llatí
tardà fins al català, de manera que atreu enormement
l’interès dels historiadors lingüístics. Això pot haver fet
que no prestessin tanta atenció als altres períodes.
e) La manca de textos de l’època transcrits dificultava
l’estudi de la llengua moderna.4

Amb tot, la realitat andorrana és diferent en aquests parà-
metres:
a) El segle XVIII és una època de producció textual d’alt
nivell a Andorra. En aquesta centúria apareixen dues
obres magnes de caràcter legal i historiogràfic: el Manu-
al digest i del Politar andorrà. Cal tenir present que les
Valls d’Andorra no estaven sotmeses ni a la Corona espa-
nyola ni a la Corona francesa i, per tant, no hi havia per-
secució del català i les autoritats continuaven emprant-
lo. En aquest sentit, és interessant destacar que, també
al segle XVIII (i, com a allargassament, la primeria del segle
XIX), a l’illa de Menorca es produeix una florida literària i
acadèmica important, coincidint amb el domini britànic
sobre l’illa, un règim molt més permissiu amb la cultura i
la llengua local del que ho eren les corones francesa i
espanyola.5

b) Molts textos andorrans dels segles XVII i XVIII s’han tras-
crit modernament; i, pel que fa als no transcrits, és fàcil
accedir-hi perquè estan custodiats a l’Arxiu Nacional
d’Andorra.

aquest cas, a més de les obres esmen-
tades hi ha el Diccionari català-valen-
cià-balear de Mossèn Alcover i Fran-
cesc de Borja Moll (que incorpora
reculls lexicogràfics inèdits, com el de
Julià-Bernat Alart per al Rosselló); el
Vocabulari del català medieval de
Lluís Faraudo de Saint-Germain (que
va romandre inèdit i avui es pot con-
sultar per internet); la Gramàtica del
català antic, en elaboració, sota la
direcció de Josep Martines, Vicent
Martines i Manuel Pérez Saldanya; els
treballs de Philip D. Rasico, Germà
Colon, Josep Moran i altres autors;
etc. Finalment, també es coneix el
català d’avui (de finals del segle XIX a
principis del segle XXI). Com a mos-
tra d’obres i aplicacions que analit-
zen o permeten analitzar aquest perí-
ode tenim l’Atles lingüístic del domini
català, dirigit per Joan Veny; la
Gramàtica del català contemporani,
feta per un equip liderat per Joan
Solà; els treballs de l’Observatori de
Neologia de la Universitat Pompeu
Fabra, sota el lideratge de M. Teresa
Cabré i Castellví i Mercè Lorente; o el
corpus textual informatitzat del català
contemporani, gestionat per l’Insti-
tut d’Estudis Catalans.
2- Els estudis sobre l’època més relle-
vants són: “Aportacions de les edi-
cions de textos al coneixement de la
llengua catalana dels segles XVI, XVII
i XVIII”, de Joaquim Martí Mestre
(Catalan Review, XIII/1-2, 1999, pàg.
117-134); el Diccionari històric del
valencià col·loquial (segles XVII, XVIII
i XIX) del mateix autor (València: Uni-
versitat de València, 2006); “El regis-
tre juridicoadministratiu català al
segle XVII. L’obra de Josep Llop”, del
mateix autor (Revista de Llengua i
Dret, 47, 2007, pàg. 113-141); “Estu-
di lingüístic del Manual Digest d’An-
toni Fiter i Rossell”, de Josep Moran,
publicat dins Estudis d’història de la
llengua catalana (Barcelona: Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat,
2004, pàg. 121-129); La llengua cata-
lana a Eivissa al segle XVII. “Reals or -
dinacions de la Universitat d’Eivissa”
(1663). Introducció, estudi lingüístic i
transcripció, de Marià Torres (Eivissa:
Mediterrània, 1993); La llengua
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Davant d’això, era pertinent fer un treball de descripció
del català parlat a Andorra als segles XVII i XVIII. El treball
va ser becat pel Govern d’Andorra amb l’ajut de recerca
lingüística Lídia Armengol Vila.

I.2. Objectius
Els objectius del treball són tres:
1- Fer la descripció del parlar andorrà dels segles XVII i
XVIII. En tots els nivells: fonètica (dins les limitacions del
mètode), morfologia, sintaxi i vocabulari (incloent-hi, en
aquest darrer nivell, les expressions fixades). Aquest era,
com és lògic, l’objectiu essencial del treball.
2- Contribuir a la descripció del català de l’Edat Moder-
na. La raó és que, com s’ha vist, el català modern està
relativament poc estudiat. Un treball descriptiu sobre el
parlar andorrà de l’època ajuda a omplir, ni que sigui par-
cialment, aquest buit.
3- Oferir als estudiosos un material que permeti establir
comparances entre el parlar andorrà de fa 300 anys i el
parlar andorrà d’avui. Aquesta comparació es pot fer
amb facilitat, ja que actualment disposem de força mate-
rial que permet conèixer com és el català parlat a Andor-
ra durant el segle XX.6

Encara que el tercer objectiu sembli secundari, no ho és
tant. Cal tenir present que Andorra ha experimentat

Imatges 3 i 4. Portada de les edicions modernes del Manual digest i del Politar
andorrà, fetes a final del segle XX. Les edicions modernes permeten al públic
general accedir a aquestes dues obres cabdals en la història d’Andorra.

catalana durant el segle XVII, segons
documents de l’Arxiu de l’Ajunta-
ment de les Borges Blanques de
Roser Ripollés i de la Fragua (les Bor-
ges Blanques: Ajuntament de les
Borges Blanques, 1999); “Construc-
cions de llenguatge administratiu
municipal del segle XVII al País Valen-
cià”, de Ferran Fabregat, Antoni
López Quiles i Vicent S. Olmos
(Revista de Llengua i Dret, 11, 1988,
pàg. 157-190); El valencià al segle
XVIII. Edició i estudi de textos admi-
nistratius de les comarques del nord
de Castelló [2 volums], d’Andreu Bel-
tran (Castelló de la Plana: Societat
Castellonenca de Cultura, 1998); i els
treballs sobre antroponímia rosse-
llonesa del segle XVIII fets per Joan
Peytaví. 
3- Per a més informació sobre aquest
procés que va tenir lloc a tot Euro-
pa, vegeu: “Llengua, gramàtica i
ensenyament en el tombant del
segle XVIII al XIX”, de Jordi Ginebra
(Randa, 31, 1992, pàg. 65-79); les
pàg. 29-30 de Pompeu Fabra. Vida i
obra, de Jordi Ginebra i Joan Solà
(Barcelona: Teide, 2007); la pàg. 107
de La llengua silenciada. Una histò-
ria del català, del cinccents al vuit-
cents, d’August Rafanell (Barcelona:
Empúries, 1999); la tesi doctoral La
gramática española y su enseñanza
en la segunda mitad del siglo XVIII y
principios del XIX (1768-1815) de M.
José García Folgado (València: Uni-
versitat de València, 2005); “Presen-
tació del Vocabulario Menorquín-
Castellano de Joan Benejam”,
d’Àngel Mifsud (Publicacions des
Born [Menorca], 9, 2001, pàg. 125-
134); “Justificaciones de la lexico-
grafía gallega en sus inicios”, de M.
Dolores Sánchez (dins Actas del II
Congreso Internacional de la Socie-
dad Española de Historiografía Lin-
güística, a cura de Marina Maquie-
ria, Madrid: Arco/Libros, 2001, pàg.
847-855).
4- Avui dia això ja està bastant resolt,
perquè hi ha força transcripcions,
com les de Joan Peytaví per als
segles XVII i XVIII al Rosselló, o les
de la Fundació Noguera.
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grans canvis socials durant tot el segle XX, i això implica
també grans canvis lingüístics. Un parell d’exemples per-
meten il·lustrar-ho. La pronúncia tradicional del topònim
Andorra és amb o oberta. Però el país ha rebut una quan-
titat ingent de professionals provinents de Catalunya, i
per això avui no és gens estrany sentir el nom del país
amb o tancada. L’explicació també val per a Engolasters.
Tot i que els andorrans ho pronuncien sense dir la r (i de
fet en documents antics es troba escrit Engolastés), hi ha
gent d’origen castellanoparlant, ja arrelada al país, que
pronuncia la r d’aquest topònim; i és que en espanyol
aquesta lletra es pronuncia en totes les posicions.

Imatges 5 i 6. A l’esquerra, fotografia d’Andorra la Vella de la primera meitat del
segle XX. A la dreta, l’espectacular piràmide del centre termolúdic de Caldea
(Escaldes-Engordany). Són dues icones que reflecteixen bé l’evolució d’Andorra
en menys d’un segle: d’una societat rural i tancada a una societat avançada i
oberta. Aquesta evolució ha tingut repercussions sociolingüístiques (reculada del
francès, penetració forta del castellà i del portuguès, etc.) i intralingüístiques, ja
que els trets típicament andorrans també han sofert canvis (extensió del tracte de
vostè en comptes de vós, penetració del subjuntiu propi del català central, etc.).
[Font: fons fotogràfic de Xavier Rull.]

No s’han tingut en compte els noms propis (és a dir, topò-
nims —els noms de lloc— i antropònims —els noms de
persona—). Val a dir, però, que ja s’han fet estudis sobre
antroponímia de l’època.7 Igualment, hi ha prou docu-
mentació per a un treball de toponímia, ja que els docu-
ments que s’han consultat contenen força noms de lloc i,
a més, hi ha l’Atles cartogràfic de les Valls d’Andorra

5- Hi ha algun autor que considera
que l’aparició de la Gramática y apo-
logía de la llengua cathalana de
Josep Pau Ballot (publicada vers
1814-1815) s’explica perquè, en
aquell moment (concretament, des
del 1810), Napoleó havia annexat a
França el Principat de Catalunya —
incloent-hi Andorra i excloent-ne
Aran—, i les autoritats franceses van
restablir l’oficialitat del català, pre-
sumiblement amb l’objectiu de
posar-se a favor seu la població cata-
lana. Un dels arguments que donen
suport a aquesta explicació és que,
quan Catalunya va tornar al domini
hispànic (1814), Ballot va elaborar
tractats gramaticals per al castellà.
Per a més informació sobre aquesta
qüestió, vegeu La llengua silencia-
da. Una història del català, del cinc-
cents al vuitcents, d’August Rafanell
(Barcelona: Empúries, 1999, pàg.
119); “La cultura catalana entre el
neoclassicisme i el romanticisme”,
de Joan Mas i Vives (dins Joan Ramis
i Josep M. Quadrado. De la Il·lustra-
ció al Romanticisme, edició a cura de
Josefina Salord i Maria Paredes, Bar-
celona / Maó / Palma: Publicacions
de l’Abadia de Montserrat / Institut
Menorquí d’Estudis / Universitat de
les Illes Balears, 1999, pàg. 12-13).
6- Tenim, com a descripcions lingüís-
tiques, els treballs fets per Lídia
Rabassa (Universitat de Tolosa), pre-
cisament de tipus evolutiu sociolin-
güístic, en què s’analitza sobretot la
morfologia verbal; l’obra La llengua
catalana a Andorra. Estudi dialec-
tològic dels seus parlars rurals de
Manel Riera (Barcelona: Centre de
Barcelona de l’Institut d’Estudis
Andorrans, 1992); l’article “Afinitats
lexicals entre els parlars andorrans i
pallaresos” del mateix autor (dins
Jornades de la Secció Filològica de
l’Institut d’Estudis Catalans a Andor -
ra, Barcelona / Andorra la Vella: Ins-
titut d’Estudis Catalans, 1996); l’es-
tudi El parlar d’Andorra de Rosalia
Pantebre (Andorra la Vella: Centre
de la Cultura Catalana, 1997); l’Atles
lingüístic del domini català, esmen-
tat adés; els treballs del Grup de
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(1692-1976) editat per Cinta Pujal (Andorra la Vella:
Govern d’Andorra, Ministeri de Turisme i Cultura, Arxiu
Històric Nacional, 1999), un recull de mapes antics d’An-
dorra que consigna la toponímia andorrana tal com s’es-
crivia a final del segle XVII i durant els segles XVIII, XIX i bona
part del XX.

Recerca en Llengua Catalana de la
Universitat d’Andorra, centrats en
l’estudi dels neologismes que apa-
reixen a la premsa andorrana; etc.
Però, a més, disposem d’enregistra-
ments i transcripcions orals del segle
XX: el llibre Dones d’Andorra d’A-
delaida Garcia Puy i Montserrat Ron-
chera (Andorra la Vella: Crèdit
Andorra / Gala, 2006); el llibre Estu-
di del folklore andorrà en el seu con-
text. La guerra d’Andorra amb els
Estats Units i altres mostres de fol-
klore, de Carme Oriol (Barcelona:
Alta Fulla, 1997); els treballs de
toponímia menor d’Ordino; el mate-
rial fonogràfic de l’Arxiu Etnogràfic
d’Andorra; etc.
7- Vegeu els treballs següents: Els
noms de bateig a Andorra al segle
XVII, de Montserrat Palau Martí
(Andorra la Vella: Conselleria d’Edu-
cació i Cultura del Govern d’Andor -
ra, 1989); La parròquia d’Ordino al
segle XVIII. Població i mentalitats,
de Martina Camiade (Perpinyà: Cen-
tre de Perpinyà de l’Institut d’Estu-
dis Andorrans [«Quaderns d’Histò-
ria», 1], 1987); El Consell General
(1692-1979). Recull cronològic dels
patricis andorrans, de Lídia Armen-
gol, Manuel Mas i Antoni Morell
(Andor ra la Vella: Consell General,
1979).
8- El document en qüestió és una
acta d’un judici sobre la fugida de la
muller d’en Planell i el seu amant,
del juliol i agost del 1421. Aquesta
acta ha sigut transcrita per Susanna
Vela al Diplomatari de la Vall d’An-
dorra. Segle XV (Andorra la Vella:
Govern d’Andorra, 2002).
9- Precisament per tal d’evitar lec-
tures errònies, el poble de la Cer-
danya d’on presumiblement proce-
dia aquest bisbe avui s’escriu Urtx.
La raó d’aquesta grafia és que l’es-
criptura no ha de comportar un risc
d’alteració de la pronúncia del topò-
nim.
10- Així, en la transcripció moderna
hi ha un den que en realitat és deu
(del verb deure). Al manuscrit origi-
nal apareix escrit de manera que pot
interpretar-se de les dues maneres;
però el context sintàctic no deixa

I.3. Mètode
El mètode emprat per a l’elaboració del treball és el bui-
datge de textos de l’època (segles XVII i XVIII). La raó és
que els textos produïts en cada època reflecteixen els
trets lingüístics del moment. Aquest mètode és usual en
la descripció de la llengua antiga; en efecte, només lle-
gint textos medievals podem saber com era el català
medieval. Però també és usual en l’estudi d’èpoques
menys allunyades. Així, gràcies a les obres de teatre de
Juli Vallmitjana (autor que va viure del 1873 al 1937)
podem fer-nos una idea de com era el català parlat als
barris populars de Barcelona de principis del segle XX (els
castellanismes, les estructures sintàctiques, les paraules
provinents del caló, etc.). Igualment, el buidatge de mis-
satges a internet (xats, fòrums, xarxes socials, etc.), on la

Imatge 7. Portada de l’Atles cartogràfic de les Valls d’Andorra 1692-1976. Aques-
ta obra reprodueix mapes d’Andorra de final del segle XVII i de tot el segle XVIII (i
de més endavant), on es pot veure la toponímia andorrana tal com s’escrivia ales-
hores.



237
La recerca en llengua catalana i Andorra

gent intercanvia informació de manera espontània, pot
ajudar a veure com és el català d’avui.
Cal dir, però, que aquest mètode no és exempt de pro-
blemes. En primer lloc, amb la lectura de textos escrits és
difícil d’estudiar la fonètica. En efecte, el vocabulari, les
construccions, l’ús de les preposicions, etc., queden molt
ben reflectits en un escrit; però la presència d’una deter-
minada lletra no sempre pot interpretar-se correctament
en clau fonètica. Hi ha trets fonètics que sí que es poden
detectar a través dels escrits. Així, quan un barceloní del
segle XIX escriu patit en comptes de petit, o un mallorquí
escriu patitat en comptes de petitet, tenim un reflex de
la vocal neutra (o schwa). En els documents andorrans
estudiats s’observa —com veurem— una absència de la r
final o de la t final quan va precedida de n: són elements
fonètics fàcilment detectables a través de l’escriptura.
Però, com és lògic, molts altres trets fonètics no es poden
detectar a través dels escrits.
En segon lloc hi ha les convencions gràfiques pròpies del
codi escrit, que sovint invisibilitzen els trets de la parla,
no tan sols fonètics —com hem apuntat adés— sinó
també d’altra mena. Aquest inconvenient es dóna sobre-
tot en l’escriptura actual (avui les llengües tenen una orto-
grafia fixada), però antigament també hi havia algunes
convencions gràfiques que poden interferir en l’estudi.
Com a exemple, tenim que, en el català del segle XIX,
generalment s’escrivia ab; però Pompeu Fabra, a final
del segle XIX (a la primeria de la seva carrera com a gra-
màtic), ja es plantejava si no s’havia d’escriure am (final-
ment, com se sap, s’acabaria escrivint amb, en un equili-
bri entre la forma històrica i la forma oral actual). Això vol
dir que, durant la segona meitat del segle XIX, en català ja
es deia am; però els escrits del moment contenen ab, i
no podria ser que algú encara ho digués així o podria ser
un mer costum gràfic heretat de les èpoques en què es
deia ab (o totes dues coses).
En tercer lloc, hi ha l’existència de convencions estilísti-
ques pròpies del llenguatge administratiu no presents en
la parla. Els textos legals i administratius emesos per notaris,

lloc a dubtes, i es pot afirmar que es
tracta d’una forma de present del
verb deure.
11- Els exemples apareixen tal com
s’han transcrit a les obres que s’han
consultat, llevat dels documents no
transcrits prèviament, que es repro-
dueixen tal qual. Això fa que hi hagi
diferències en l’ús d’accents (per
exemple, ý).
12- Segurament cal llegir jornal, jor-
naler, etc., i no pas jornall, jornaller,
ja que en aquest document surt
escrit A lla vista de Santcogesma (per
a la vista), ordene la Terra y voll (per
ordene la Terra i vol), etc.
13- Josep Moran, en el seu estudi
sobre el Manual digest del 2004
(pàg. 122), porta altres casos de
vacil·lació en aquesta obra: probín-
cias, bescomptat, llivertat, etc.
14- Això passa en altres camps, i si el
lector fa una mica de memòria com-
provarà que, en oracions o en
expressions de salutació, comiat,
agraïment, etc., en què intervé Déu,
aquest fenomen és corrent. Per
exemple, l’expressió de comiat
adéu-siau (avui reduïda gairebé sem-
pre a adéu —o fins i tot déu— però
també, en el llenguatge col·loquial,
a siau) conté una forma de subjuntiu
del verb ser que avui no es diu: siau
(avui seria sigueu). Una altra expres-
sió de salutació és Déu vos guard!,
on, a més de la forma arcaïtzant vos
(avui en molts parlars és us en aques-
ta posició) hi surt un morfema ø de
subjuntiu (avui diríem Déu us guar-
di!). El morfema ø de subjuntiu es
manté en altres expressions fixades:
Déu t’ho pac! com a fórmula d’agraï-
ment (avui diríem Déu t’ho pagui),
Déu n’hi do com a expressió de sor-
presa per la gran quantitat d’ele-
ments que hi ha (avui diríem Déu n’hi
doni), etc. Finalment, en oracions de
la religió catòlica hi trobem expres-
sions com Déu vos salve Maria, amb
un morfema -e de subjuntiu (avui dirí-
em Déu us salvi Maria). En resum, és
d’allò més normal que, en determi-
nats àmbits, es mantinguin fossilitza-
des solucions morfològiques que fa
temps s’han deixat de dir.



238
Q u a r t s  d e b a t s  d e  r e c e r c a  

advocats, capellans, juristes, etc., com ara missives de to
administratiu o testaments, contenen fórmules fixades
que, amb el pas del temps, deixen de dir-se; però que, per
la natura conservadora d’aquesta mena de documents,
continuen emprant-se en l’escriptura. En aquest sentit,
l’historiador pot trobar-se una expressió en un document
que ja no es deia en el moment que es va redactar.
En definitiva, hom ha d’interpretar bé el que hi ha escrit i
saber veure quan es troba davant una convenció gràfica
o estilística que no reflecteix un tret lingüístic oral. Així,
per exemple, quan en un mateix document andorrà del
segle XV llegim E yo, testimoni, vagh-li respondre que no
ho podie fer [...]. E yo, testimoni, vay-li donar I reall ab
que compràs vi e pa si no n’avie pastat, les grafies vagh i
vay presumiblement representen la mateixa pronúncia
(segurament com ara: vaig), malgrat la representació grà-
fica dispar. O, si al mateix document hi llegim E lo dit Ber-
nat va-li menassar que el li trenquarie la porta, o que e
va·s colguar ab los infants, les formes trenquarie i colguar
han de llegir-se com avui (trencarie i colgar), car la u hi és
per mimetisme amb grafies com que o qui, on no sona.8

Semblantment, quan en documents antics andorrans hi
veiem escrit la Mazana, cal interpretar que es pronuncia-
va la Matsana, ja que la grafia z s’utilitzava —bé que no
sistemàticament— per a la pronúncia africada ts, que és
com devia sonar el nom d’aquesta població a l’alta Edat
Mitjana (en llatí era illa Mattiana). En definitiva, cal saber
llegir bé els documents antics per tal d’evitar errors, com
ha passat amb el nom del bisbe Pere d’Urg (signatari dels
Pariatges de 1278 i 1288), que en realitat s’ha de llegir
Pere d’Urtx i no, com diuen avui molts andorrans apli-
cant-hi l’ortografia fabriana, Pere d’Urc. La raó és que el
so africat prepalatal tx en posició final, quan està relacio-
nat amb un so sonor (tipus boig/boja o passeig/passe-
jar), en català tradicionalment s’ha escrit amb g (pug per
puig; o vegeu l’exemple vagh, citat adés), a cops afegint-
hi una t (retg per reig; vegeu el cognom Orobitg) o, més
sovint, una i (royg, roig; aquesta grafia és la que va fixar
Pompeu Fabra).9

15- Lars Martin Pohle, al seu estudi
sobre la delinqüència a Andorra
entre 1600 i 1640, transcriu un
moguts del temor que no els esca-
pessin en un document judicial de
devers 1624 (pàg. 158), amb el mor-
fema -i; però sembla un error.
16- “Estudi lingüístic del Manual
Digest d’Antoni Fiter i Rossell”,
publicat dins Estudis d’història de la
llengua catalana (Barcelona: Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat,
2004.
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I.4. Documents consultats
Els documents buidats per a la realització d’aquest tre-
ball són:

Segle XVII
- Documents originals conservats a l’Arxiu Nacional d’An-
dorra (actes comunals, actes judicials, testaments, can-
çons populars, etc.).
- L’aplec Diplomatari de la vall d’Andorra. Segle XVII, edi-
tat per Domènec Bascompte, aleshores tècnic de l’Arxiu
Nacional d’Andorra (Andorra la Vella: Govern d’Andorra,
1997).
- Fragments de documents reproduïts a l’estudi Perquè
ara —gràcies a Déu— hi ha justícia. Un estudi sobre la
delinqüència a Andorra als anys 1600-1640, de Lars Mar-
tin Pohle (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Mont-
serrat, 2008).

Segle XVIII
- Documents originals conservats a l’Arxiu Nacional d’An-
dorra (com en el segle anterior).
- El Manual digest de las valls neutras de Andorra (1748),
d’Antoni Fiter i Rossell. S’ha consultat la transcripció de
l’edició moderna feta per Lídia Armengol i altres (Andor-
ra la Vella: Consell General, 1987), si bé confrontant-la
amb el text original —que es reprodueix en facsímil al
mateix llibre— per tal de verificar casos dubtosos o pos-
sibles errors en la transcripció.10

- El Politar andorrà (1763), de mossèn Antoni Puig, basat
en l’anterior. S’ha consultat la transcripció de l’edició
moderna feta per Lídia Armengol, Manuel Mas i Antoni
Morell (Andorra la Vella: Conselleria d’Educació i Cultu-
ra, 1983).
- Documents reproduïts al treball de Joan Riera i Simó
Una singular carta de gràcia andorrana de l’any 1712
(Andorra la Vella: [s. n.], 1980).
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II. SEGONA PART. MOSTRA D’ALGUNS TRETS11

II.1. La pronúncia de la o pretònica
La o pretònica dels mots amb i tònica podia sonar u, així
com els seus derivats (cobert, de cobrir), com es desprèn
dels testimonis escrits (els quals no sempre reflecteixen
aquest tancament, fet que es pot interpretar com que el
tancament era vacil·lant o bé com que hi havia tancament
però es reflectia poc en la pronúncia). Aquest tancament
es podia donar en altres mots, com govern:
[...] en lo cap de dita nafra li eixie molta sanch y nos [=no
es] podie aturar ni estroncar que ab la gran sanch nos
[=no es] conegue [=conegué?] si sere [=s’ere] feta ab
daga o ab altra cosa perque com tinc dit estave molt
cuberta de sanch [...]. (acta del procés contra Joan Camp,
la Maçana, 20-12-1636)
Ítem, vull i man fassen fer dits mos marmessors una cus-
tòdia de plata ab sa vidriera [...] ab sa cortina y cuberta
de tafatà vermell [...]. (testament del rector de Santa Colo-
ma, Antoni Busquets, 23-3-1603)
[...] per lo millor guvern dels individuos naturals, y havi-
tants delas Valls [...]. (Antoni Fiter i Rossell, Manual digest,
1748, foli 196)

II.2. La pronúncia de la r final
Els testimonis gràfics fan pensar que la r final de moltes
paraules (infinitius, adjectius en -er o -or, etc.) ja no es
pronunciava. És cert que apareix escrita sovint:

Imatges 8, 9 i 10. Portades dels lli-
bres Perquè ara —gràcies a Déu—
hi ha justícia, de Lars Martin Pohle
(2008); Diplomatari de la vall d’An-
dorra. Segle XVII, de Domènec Bas-
compte (1997); i Una singular carta
de gràcia andorrana de l’any 1712,
de Joan Riera i Simó (1980). La
transcripció i edició moderna de
textos antics permet realitzar tre-
balls de descripció lingüística amb
més facilitat (accés ràpid i sistemà-
tic als documents, agilitat en la lec-
tura, etc.).
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Ítem més, vull fassen fer dits mos marmessors un càlzer
de plata de devuyt fins en vint escuts [...], lo qual tindran
los procuradors en sa caixa [...]. (testament del rector de
Santa Coloma, Antoni Busquets, 23-3-1603)

Però això no s’ha d’interpretar necessàriament com una
mostra que aquesta -r final sonava, sinó que pot deure’s
—com hem apuntat més amunt— a una tradició gràfica.
En realitat, la -r és absent en uns quants casos, i això ja és
indici que, segurament, no sonava:
Y al señor rector don així [...] la casa que jo ab mos reals
he feta, comprenent lo pati de aquella y demés patis
estan ja senyalats y termenats ab la paret y muralla e feta
a tot lo circuyt, esemps ab lo escudellé està en la recuina
y armaris estan en la cuyna. (testament del rector de Santa
Coloma, Antoni Busquets, 23-3-1603)
Dit dia resol lo Concell que lo Bosch de La avie desde lo
terre [=terrer] [...] y desde lo Roc deman de les Terres de
Call fins al altre Roc que correspon en vista de la Sucara-
na, quedie Vedat. (acta del Comú d’Ordino, 22-5-1791)
[...] y apoderantse Dapifor de Moncada un dels princi-
pals de Carlo Magno, y sos Companys de totas las avin-
gudas dels Pirineus, que donan en la Cerdanya, Pallas, y
Urgell [...]. (Antoni Fiter i Rossell, Manual digest, 1748,
foli 26-27)

La caiguda també es dóna en plurals:
[...] i que ningú no pugo donar vi per lo tall, i que a qual-
sevoll altres jornalés no se’ls dono més de dues voltes a
beure a cada repàs. (sessió de Sancogesma del Consell
de la Terra d’Andorra, maig del 1603)
A més, ordene la Terra que ningú puge donar a ningun
jornaller més de tres sous per jornall, tant segadós, pica-
pedrés y qualsevol altres jornallés, accepto tonedós. (ses-
sió de Sancogesma del Consell de la Terra d’Andorra,
maig del 1603)12

[...] ordene la paròquia sobre les caleses, que volen que·s
lebon [=lleven]; i que tot bestiar de peu redó, que pagon
un real per cap de astrani, i lo bestiar astrani, de pell o de
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lana, que pagon un ardit per cap [...] i los tosinos desar-
relats, que pagon tres sous per cap, i los arrelats la mitat,
manco davuit dinés; i asò se lebe que dengú i pugo anar
del primer de juny enlà. (acords del Consell de la parrò-
quia d’Ordino, 26-5-1648 i 29-6-1648)

Hi ha un altre indici que revela l’emmudiment de la -r
final: el fet que, en l’escriptura, aparegui en mots que eti-
mològicament no n’han de dur. És el cas dels verbs escriu-
re, prendre, entendre, rebre, vendre, veure, etc. Com
que la majoria de verbs duen -r final, hom tendia a posar
la -r final també en aquells infinitius en què no toca fer-
ho. Segurament els mateixos que escrivien escriurer no
deien aquesta -r final: simplement, per analogia amb
altres verbs, l’hi afegien. Aquest fet revela també que no
sonava:
[...] fent vida viudal ý Conservant mon nom ý no altra-
ment de tota ma universal eretat ý bens volent que dit
usdefruit sols Comprenga los alimens de menjar ý beurer
[...]. (testament de Francesc Beal, Sant Julià de Lòria, 23-
11-1717)
[...] y que los comptes sien posats en dit llibre soés [=ço
es] partit p. [=per?] partit diada p. [=per?] diada y ab
quina moda y enaqui [=a qui] ses [=s’és] pagat peraque
de despres se pugue evitar maldecaps y bescomptes · y
que endit llibre nosi [=no s’hi] pugue escriurer ninguna
altra cosa lo que se mane als Consols que avuy’son y per
temps seran observien la pnt. [=present] ordinacio baix
la pena del Cot de la Parroquia. (acta del Comú d’Andor-
ra, 12-6-1729)
Testimonis se encontren que els dits micalets que execu-
taren dit robo transitaren des de Canillo camí seguit fins a
Sant Julià y feren detenció en Escamp [sic] per menjar y
beurer, per lo tant dita obligació d’avisar també competie
als d’Encamp, a les Caldes y a Sant Julià, y dit robo debian
pagar les sis parròquies per iguals parts, atesa la consue-
tud y germandat. (document del vicari de Canillo, 1731)
[...] procuren, com a bons y fidels vassalls de sa dita
magestat, donar avís y fer entendrer a dit señor bisbe
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mane tornar y restituir los dits Simon Pefarrer y Andreu
Rocha en les dites presons de Andorra, a hont estaven
detinguts ans de la predita forsa y violència feta per dit
señor veguer; y que no sufra ni permeta que semblants
agravis sien fets per sos officials. Altrament, fent lo con-
trary, lo que no·s cosa que ells sien, ajen de donar avís y
fer-ho a entendrer a sa dita magestat ab acte públich,
com també per sa part li·n donarà rahó dit señor veguer
[...]. (requeriment de Guillem de Pretiana, veguer de les
Valls d’Andorra, estès per Maties Ribot, notari de les Valls
d’Andorra, gener del 1615)
[...] se a tingut Consell de la Terera per la notítia se a tin-
gut que lo reverendíssim señor fra Julià Cano, bisbe de
Urgell i príncep soberà de les presents valls, vol pujar per
a jurar i confirmar; i com se acostume que un de cada
parròquia lo deu anar a rebrer al riu de Arcavell, vora la
creu, areste lo Consell que vajen los baix anomenats: [...].
(acord del Consell General sobre la visita del copríncep
episcopal, 23-5-1696)
[...] previnch la Censura, suplicantlos, que antes de ella
Vullan pendrer la pena de llegir tot lo Capitol, y despues
proferescan la senttencia, que sufrire de bona gana, yab
la mayor resignacio. (Antoni Fiter i Rossell, Manual digest,
1748, foli 8)
[...] lo que aquest [Ludovico Pio] executà ab tant felises
successos, que meresque veurer a tota Cataluña lliberta-
da [...]. (Antoni Fiter i Rossell, Manual digest, 1748, foli
78)
Sentencia feta per lo Capitá General y Virrey de Catalu-
nya Dn Vicens Gonsaga, en que declare no deurer los
Andorrans pagar los drets [...]. (Antoni Puig, Politar andor-
rà, 1763, foli 195)

II.3. La pronúncia del grup nt final
En el grup final -nt segurament ja no sonava la t final. Que
aparegui escrita es pot explicar —com hem vist— per
tradició gràfica; el fet és que a vegades s’escolen solu-
cions gràfiques sense la t i, per tant, això és un indici que
no es pronunciava:
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[...] fent vida viudal ý Conservant mon nom ý no altra-
ment de tota ma universal eretat ý bens volent que dit
usdefruit sols Comprenga los alimens de menjar ý beurer
[...]. (testament de Francesc Beal, Sant Julià de Lòria, 23-
11-1717)
[...] uns micalets robaren al Port d’Envalira uns marxans
de mitja [...]. (document del vicari de Canillo, 1731)
Se segueÿx evidentmen de tot lo referit en lo present
Capítol, ser las Valls de Andorra, per sa Naturalesa, en lo
Idioma, ó Llengua, en lo vestir, en los Usos, ÿ Costums
Verdadera Catalunÿa, com á part de dit Principat, avent-
las la Naturalesa posades dins dels Pirineus Catalans. [...]
que avent los Alamanÿs destruit á la ciutat de Tarragona,
tornansen á Fransa, passaren per les Valls de Andorra
ahont posaren en una de sas montanÿes una anella de
ferro molt gran, perque quedés memoria de ells que avian
passat per allí. (Antoni Puig, Politar andorrà, 1763, folis
26-27)
[...] Blasó que antiguamen portaven ellas. [...] ahont difu-
samen parlarem de ella [...]. (Antoni Puig, Politar andor-
rà, 1763, folis 61 i 29)
No dependeÿxen de ningun Parlamen, Audiencia, Inten-
dencia, ni altre Tribunal de Fransa, ni de Espanÿa, ni de
part alguna, Regne ó Provincia del Mon [...], ÿ ja finalmen
en tants altres titols guardats en los arxius de dites Valls.
(Antoni Puig, Politar andorrà, 1763, foli 71)

Fins i tot pot aparèixer escadusserament una t allà on
no toca, com la forma orden, de 1a persona del present
d’indicatiu del verb ordenar (vegeu infra) que en un
mateix document pot aparèixer escrit orden i ordent.
Això prova que els qui escrivien sabien que hi havia mots
que sonaven acabats en -n i que s’escrivien —per tradi-
ció— amb -nt:
Jo Francesch Beal [...] detingut en mon llit de malaltia
corporal de la qual temo morir [...] Bolent disposar de
mos Bens fas ý orden lo pnt. [=present] meu testament
Ultima ý darrera voluntat mia [...] y ans de totes coses
Bull, Ordent ý man que tots los deutes que lo dia de mon
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obit yo deure sian Pagats [...]. (testament de Francesc
Beal, Sant Julià de Lòria, 23-11-1717)

II.4. L’articulació betacista
És bastant probable que, a principi del segle XVIII, el par-
lar d’Andorra ja fos betacista. És a dir, hom ja no articula-
va el so [v], sinó que sols articulava el so [b]. Els estudio-
sos de l’evolució històrica de les llengües saben que una
confusió fonètica comporta, en els testimonis escrits, una
vacil·lació gràfica. Aquesta vacil·lació entre b i v es troba
clarament en textos andorrans de la primera meitat del
segle XVIII, amb el Manual digest com a cas emblemàtic
de confusió:13

Jo Francesch Beal [...] detingut en mon llit de malaltia
corporal de la qual temo morir [...] Bolent disposar de
mos Bens fas ý orden lo pnt. [=present] meu testament
Ultima ý darrera voluntat mia en ý ab lo qual elegesch en
marmesors ý del pnt. [=present] testament executors a
[R]amon Peixe mon cuñat ý a Marti Bonet los dos de la
dita Vila de St. Julia als quals junts dono ple poder de
Complir ý executar la pnt. [=present] mia testamentaria
disposisio conforme Baix trobaran escrit ý per mi Orde-
nat. [...] y ans de totes coses Bull, Ordent ý man que tots
los deutes que lo dia de mon obit yo deure sian Pagats
[...]. [...] ultimas voluntats mias y encara de ditas paraulas
[...] de la qual seguit mon obit vull ne sian fetas per lo
notari aball escrit tantas Copias quantas demandas ne
seran [...]. (testament de Francesc Beal, Sant Julià de
Lòria, 23-11-1717)
[...] Infundintme Valor, y audacia, para Empender esta
Obra tota nova, aquest trevall [...]. (Antoni Fiter i Rossell,
Manual digest, 1748, foli 3)
[...] Se contan en ellas quatre gorjes ô ports principals
pera passar de ditas Valls, ô de Cataluña ô Fransa, es a
saver: Lo port de Fra Miquel, lo de Soldeu, lo de Fontar-
gent y lo de Siguer [...]. Ames hi ha abundancia de Cabres
salbatges, Vulgo Isarts [...]. (Antoni Fiter i Rossell, Manu-
al digest, 1748, folis 39-40)
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Dichosas Verdaderament foren las Valls de Andorra en
aver merescut per son llivertador primer de la Opresio
[...]. (Antoni Fiter i Rossell, Manual digest, 1748, foli 78)
Volen dir: mira en alt, y beuras las Armas gentilicias, [...].
(Antoni Fiter i Rossell, Manual digest, 1748, foli 115)
[...] per lo millor guvern dels individuos naturals, y havi-
tants delas Valls [...].[...] y mes aball sobre la dreta, esta
[=està] lo Notari [...]. Al executor se envia a vuscar a Fran-
sa, o España [...]. (Antoni Fiter i Rossell, Manual digest,
1748, folis 196-197)

II.5. El numeral ‘2’
En català i altres llengües romàniques —com el portuguès
o l’occità— el numeral ‘2’ té flexió de gènere: masculí
dos i femení dues. Amb tot, molts parlars del català no
fan aquesta distribució i usen la forma dos per al femení
(dos cases).
El buidatge de documents andorrans dels segles XVII i XVIII
permet observar com la forma dues va desapareixent a
mesura que s’avança en el temps. En concret, a principi
del segle XVII apareix la forma dues; però a mitjan segle
XVII i durant tot el segle XVIII ja només s’escriu dos. Això fa
pensar que, en el parlar andorrà, la forma dues devia
desa parèixer al segle XVII:
[...] ab dues coixineres de sota lo cap [...]. (testament del
rector de Santa Coloma, Antoni Busquets, 23-3-1603)
[...] i que ningú no pugo donar vi per lo tall, i que a qual-
sevoll altres jornalés no se’ls dono més de dues voltes a
beure a cada repàs. (sessió de Sancogesma del Consell
de la Terra d’Andorra, maig del 1603)
[...] li done y pague doscentas quaranta set lliures sinch
sous [...]. (acta del procés verbal d’Esteve Beal contra
Bonaventura Carles, Andorra la Vella, 13-[1]-1733)
[...] lo dit fadrí prengué dos pedres en les mans [...]. (inter-
rogatori a Bàrbara Capdevila i altres, 16-6-1662)

II.6. Els demostratius
El demostratiu de primer grau que es troba de manera
ma joritària en els textos andorrans és la forma no reforçada
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est (que, als segles XX i XXI, només es diu al País Valencià,
a les Terres de l’Ebre i a la Ribagorça):
[...] a notícia mia seria pervingut que en estes valls d’An-
dorra haurien algunes dones que viuen amigades disso-
lutes i contra la llei i manaments de nostre señor Déu [...].
(document judicial sobre l’alcavoteria a Encamp, 1602)
Ítem, vull y man me posen los vestits y demés trobaran
en una caixa tinc per esta jornada designada y feta, que
sol estar dins la mia recambra [...]. [...] li deix quatre lliures
y quatre sous de censals he fundats sols per est effecte,
[...]. Més avant, deixe a quiscuna de les filles de mes ger-
manes Catherina y Margarita, per ser pobres, doze lliu-
res i mija, y estes quant se casaran, y no ans [...]. (testa-
ment del rector de Santa Coloma, Antoni Busquets,
23-3-1603)
[...] ordene la Terra i voll que d’esta ora avant que totom
pugue penyorar [...]. (sessió de Sancogesma del Consell
de la Terra d’Andorra, maig del 1603)
Vuy, als primers de abril, 1684, és passat d’esta vida en
l’altra, y se li ha donada eclesiàstica sepultura [...]. (rela-
ció de la defunció d’Isidre Call, Canillo, 1-4-1684)
Esta és la mia derrera voluntat y últim testament, lo qual
vull valega per via de testament; y que si per via de tes-
tament no valia o valor no podia, vull que valega per codi-
cil o altri última voluntat mia, lo qual lloho, aprovo y firmo.
(testament de Guillem Areny Torres, Ordino, 1-7-1694)
[...] â mes que esta Obra deu quedar manuscrita, en una
dos ô tres Copias en sos archius, fent la Copiar be, y Con-
provar Exactament ab lo original, quant per los Influxos
del temps, y Vellesa, Comencia â Consumirse, y borrarse
sos caracters sense donarla âla Imprenta, encaraque
meresquès asso (que no ho mereix); [...]. (Antoni Fiter i
Rossell, Manual digest, 1748, foli 7)
[...] demana y interroga lo Jutge en nom de estos, respon
lo Reo [...]. (Antoni Fiter i Rossell, Manual digest, 1748,
foli 197)
[...] perque tots estos censos se paguen ÿ se percebeÿ-
xen en nuda percepció. [...] Totas las Parroquias estan
repartidas comuntment en Quarts. Estas tenen quiscunes
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ses particulars herbes [...]. (Antoni Puig, Politar andorrà,
1763, folis 24-25)

Amb tot, al segle XVIII també es troba la forma refor-
çada aquest a costat de les formes no reforçades:
[...] ha ordenat lo Concell dela Parroquia deque de esta
hora en avant se compree un llibre blanch, y en aquest lli-
bre vagen continats [...]. (acta del Comú d’Andorra, 12-6-
1729)
[...] Infundintme Valor, y audacia, para Empender esta
Obra tota nova, aquest trevall [...]. (Antoni Fiter i Rossell,
Manual digest, 1748, foli 3)
No per los Monarcas ÿ Reÿs de Fransa, perque encara
que aquest síe Senÿor ÿ governie les citades Valls [...].
(Antoni Puig, Politar andorrà, 1763, foli 70)

Això fa pensar que és al segle XVIII quan el demostratiu
reforçat aquest s’instal·la amb força en la parla andorra-
na. 

II.7. Els possessius
En els textos andorrans dels segles XVII i XVIII es troben
formes de possessiu que avui es consideren arcaiques, al
costat de les formes que avui són usuals:
De ahon es: Que me persuadesch, que lo trevall, que yo
aure pres en esta Obra, sera ben rebut de mos Patricios
[...]. (Antoni Fiter i Rossell, Manual digest, 1748, foli 9)
Jo Francesch Beal [...] detingut en mon llit de malaltia
corporal de la qual temo morir [...] Bolent disposar de
mos Bens fas ý orden lo pnt. meu testament Ultima ý dar-
rera voluntat mia en ý ab lo qual elegesch en marmesors
ý del pnt. testament executors a [R]amon Peixe mon cuñat
ý a Marti Bonet los dos de la dita Vila de St. Julia als quals
junts dono ple poder de Complir ý executar la pnt. mia
testamentaria disposisio conforme Baix trobaran escrit ý
per mi Ordenat. (testament de Francesc Beal, Sant Julià
de Lòria, 23-11-1717)
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II.8. Morfologia verbal: la primera persona
En els documents consultats s’hi troben diversos morfemes
de primera persona. Hi ha el morfema ø (el del català antic,
avui viu a les Illes: jo pens, jo elegesc) i el morfema -e (deri-
vada de l’anterior, avui viu a bona part del País Valencià: jo
pense, jo elegixc; aquest morfema ha canviat en -i al Rosse-
lló: jo pensi). Però en aquesta època ja sorgeix el morfema -
o (més modern, usual avui dia a Catalunya i al nord del País
Valencià: jo penso, jo elegeixo). És possible que, durant
aquestes dues centúries, el parlar andorrà anés arraconant
els morfemes ø i -e i anés adoptant el morfema -o, en paral·lel
amb el que es feia a la majoria de comarques catalanes:
De ahon es: Que me persuadesch, que lo trevall, que yo
aure pres en esta Obra, sera ben rebut de mos Patricios
[...]. (Antoni Fiter i Rossell, Manual digest, 1748, foli 9)
Jo Francesch Beal [...] detingut en mon llit de malaltia
corporal de la qual temo morir [...]. Bolent disposar de
mos Bens fas ý orden lo pnt. meu testament Ultima ý dar-
rera voluntat mia en ý ab lo qual elegesch en marmesors
ý del pnt. testament executors a [R]amon Peixe mon cuñat
ý a Marti Bonet los dos de la dita Vila de St. Julia als quals
junts dono ple poder de Complir ý executar la pnt. mia
testamentaria disposisio [...]. (testament de Francesc
Beal, Sant Julià de Lòria, 23-11-1717)

Imatge 11. Primera plana del
procés contra Joan Camp, de la
Massana (1636). [Font: Arxiu
Nacional d’Andorra.]
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Esta és la mia derrera voluntat y últim testament, lo qual
vull valega per via de testament; y que si per via de tes-
tament no valia o valor no podia, vull que valega per codi-
cil o altri última voluntat mia, lo qual lloho, aprovo y firmo.
(testament de Guillem Areny Torres, Ordino, 1-7-1694)
En aquest punt cal dir que, probablement, els documents
notarials i administratius contenen formes amb el morfe-
ma ø per convencionalisme. En efecte, s’hi observa la
presència sovintejada de l’expressió fas y orden (avui
seria faig i ordeno). Per tant, podria tractar-se d’una fór-
mula usual en aquesta mena de textos i, com a tal, es pot
continuar escrivint encara que no es digués en la parla. El
registre notarial és conservador per definició i per això
s’hi mantenen fórmules que, amb el pas del temps, han
esdevingut obsoletes.14

II.9. Morfologia verbal: el mode subjuntiu
En els documents andorrans dels segles XVII i XVIII es tro-
ben fins a quatre formes verbals per al mode subjuntiu.
En concret:
Els morfemes propis de la llengua clàssica (avui usuals al
País Valencià), consistent a usar -e en la I conjugació i -a
en la II i III conjugació: que jo parle, que ella ho permeta,
que ell sufra.
Una variant evolucionada de (i), consistent a usar -een totes
les conjugacions (sistema avui usual a les Terres de l’Ebre):
que jo parle, que ell digue (per diga), que jo pugue (per
puga), que jo vage (per vaja), que jo faceo faigue (per faça).
El morfema -o (usual en el parlar lleidatà del segle XX):
que ell porto, que ho déixon, com pugo, que pàgon.
El morfema -ia: que jo fàcia, que ell quédie, que això
coméncia, que ells nos dónian. Aquest darrer model tan
sols es troba al segle XVIII, no pas al segle XVII.15

Vet aquí unes mostres del tipus (i):
[...] don tot plen poder y líbera facultat que puguen pen-
dre y vendre de mos béns tant quan sia menester [...].
(testament del rector de Santa Coloma, Antoni Busquets,
23-3-1603)
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[...] procuren, com a bons y fidels vassalls de sa dita
magestat, donar avís y fer entendrer a dit señor bisbe
mane tornar y restituir los dits Simon Pefarrer y Andreu
Rocha en les dites presons de Andorra, a hont estaven
detinguts ans de la predita forsa y violència feta per dit
señor veguer; y que no sufra ni permeta que semblants
agravis sien fets per sos officials. Altrament, fent lo con-
trary, lo que no·s cosa que ells sien, ajen de donar avís y
fer-ho a entendrer a sa dita magestat ab acte públich,
com també per sa part li·n donarà rahó dit señor veguer
[...]. (requeriment de Guillem de Pretiana, veguer de les
valls d’Andorra, estès per Maties Ribot, notari de les valls
d’Andorra, gener del 1615)

Una mostra del tipus (ii) —que apareix en un document
on hi ha mostres del tipus (i), curiosament—:
[...] com encara per a cominar a [...] rector tingue vicari
conforme jo he tingut, lo qual tant convé per a son des-
càrrech y descans, no pugue rebre dit señor rector lo dret
y caritat de dita missa sinó tenint dit vicari y capellà; y en
cas no tingue o no vulla tenir capellà [...]. (testament del
rector de Santa Coloma, Antoni Busquets, 23-3-1603)

Unes mostres del tipus (iii):
[...] ordene la paròquia sobre les caleses, que volen que·s
lebon [=lleven]; i que tot bestiar de peu redó, que pagon
un real per cap de astrani, i lo bestiar astrani, de pell o de
lana, que pagon un ardit per cap [...] i los tosinos desar-
relats, que pagon tres sous per cap, i los arrelats la mitat,
manco davuit dinés; i asò se lebe que dengú i pugo anar
del primer de juny enlà. (acords del Consell de la parrò-
quia d’Ordino, 26-5-1648 i 29-6-1648)
[...] ni tampoc los que per ocasió necesària eyxironper acom-
paniar algú dels proms honrats de les presents valls [...]. (dis-
posicions del veguer francès contra alguns vicis, 19-12-1648)

I, finalment, unes mostres del tipus (iv) —el primer
document conté mostres del tipus (ii)—:
[...] y que endit llibre nosi [=no s’hi] pugue escriurer nin-
guna altra cosa lo que se mane als Consols que avuy’son
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y per temps seran observien la pnt. [=present] ordinacio
baix la pena del Cot de la Parroquia. (acta del Comú d’An-
dorra, 12-6-1729)
Per lograr un fí tan sant, son conduents dos providencias;
una, que lo Comú no permetia que los particulars fassien
provisió de blat, sino es per son ús, y no per vendrer a la
República [...]. Altra, que se anomenien comissaris [...].
(Antoni Puig, Politar andorrà, 1763, foli 366)
Dit dia resol lo Concell que lo Bosch de La avie desde lo
terre [=terrer] [...] y desde lo Roc deman de les Terres de
Call fins al altre Roc que correspon en vista de la Sucara-
na, quedie Vedat. (acta del Comú d’Ordino, 22-5-1791)

La dada sorprenent és que, en un territori tan petit com les
valls d’Andorra i en un lapse de tan sols 200 anys, es tro-
ben fins a quatre formes per al mode subjuntiu. A més,
pràcticament cap d’aquestes formes no ha sobreviscut. En
efecte, al segle XXI la forma usual del mode subjuntiu entre
andorrans és -i (que podríem etiquetar com a tipus v), enca-
ra que hi ha alguns parlants que encara empren el morfe-
ma -o (tipus iii), l’únic supervivent dels segles XVII i XVIII.
Aquesta situació tan inestable es pot explicar perquè els
morfemes clàssics del mode subjuntiu (tipus i) devien dei-
xar de ser útils —potser no es distingien prou de les for-
mes del mode indicatiu—, i per això la llengua va inno-
var, creant diversos models nous (la regularització del
sistema clàssic (tipus ii) o la innovació (tipus iii, iv i v)). Es
pot parlar d’una autèntica efervescència, ja que alguns
models van desaparèixer força aviat; així, per exemple,
el morfema -ia (tipus iv) només es troba al segle XVIII i,
segons Josep Moran, desapareix al segle XIX.16 Segura-
ment devia acabar implantant-se el morfema -o (tipus iii)
fins que, ben entrat el segle XX, la pressió del llenguatge
estàndard vehiculat des de Barcelona i la Seu d’Urgell va
fer entrar amb força el morfema -i (tipus v). Aquest darrer
model té, a favor seu, dos grans avantatges: és molt regu-
lar i té una gran capacitat de distingir-se del mode indi-
catiu (cap altre morfema té aquesta capacitat tan clara-
ment).
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II.10. La conjunció copulativa en numerals compostos
En els numerals compostos hi ha una presència de la con-
junció imés elevada en comparació amb els usos actuals:
[...] per la qual missa tinc esmersades a censal cent y dotze
lliures, so és, les cent y quatre per la missa y les vuit per
pagar les candeles o ciris que cremaran los dies se dirà
dita missa [...]. (testament del rector de Santa Coloma,
Antoni Busquets, 23-3-1603)
Les quals coses se són fetes vuy, que comptam a vint-y-
quatre del mes de agost de l’any de la nativitat del Senyor
de mil sis-cens y quinse. (document de cessió de bestiar
entre Joan Torres i Pere Ponsernalt, d’una banda, i Pere
Martí, de l’altra, la Cortinada, 24-8-1615)
[...] a vint-y-tres de janer de l’any mil sinc-cens noranta-y-
quatre. (acord del Comú de Sant Julià de Lòria sobre els
censals de les esglésies de Sant Serni de Nagol i Sant
Martí de Nagol, 21-5-1625)

Imatge 12. Planes segona i tercera
del procés verbal d’Esteve Beal
contra Bonaventura Carles, Andor-
ra la Vella (1733). [Font: Arxiu Nacio-
nal d’Andorra.]

II.11. El règim verbal
S’observen alguns règims verbals desconeguts en la llen-
gua actual. Així, per exemple, el verb condemnar duia en
quan s’indicava el temps que durava la pena:
[...] pronunsiam, sentenciam, y al dit Juan Dalmau, reo
present, comdempnam en deu anys continuos de galera,



254
Q u a r t s  d e b a t s  d e  r e c e r c a  

per a què aquí servesca de remar tot lo predit temps,
perquè a ell, Juan Dalmau, sia en pena y càstich de sos
crims y culpes, y als demés altres servescha de exemple
perpètuo [...]. (sentència condemnatòria del Tribunal de
Corts per a Joan Dalmau àlies lo Sastret, 17-4-1619)

Al seu torn, el verb tirar du la preposició de, alme-
nys amb el sentit de ‘llançar, disparar’:
[...] tiraren de les armes contra ell, dientli si es movie d’a-
quí fins passades algunes hores lo matarien [...]. (docu-
ment del vicari de Canillo, 1731)

El verb servir duia de quan significava ‘prestar un servei
obligat’:
[...] pronunsiam, sentenciam, y al dit Juan Dalmau, reo
present, comdempnam en deu anys continuos de galera,
per a què aquí servesca de remar tot lo predit temps [...].
(sentència condemnatòria del Tribunal de Corts per a
Joan Dalmau àlies lo Sastret, 17-4-1619)

El verb fugir duia a per a indicar la procedència:
volent fugir a litigis ‘volent evitar els litigis’ (document
entre els prohoms d’Organyà i el síndic de les Valls d’An-
dorra, del 16-4-1651)

Finalment, el verb obligar-se duia en quan anava
seguit d’infinitiu:
[...] que lo dit Bernat Giraut se oblige en sarar a la molina
de Oliva [...] lo dit Oliva se obblige en pagar-li tots sos
jornals [...]. (contracte d’arrendament d’una molina entre
Joan Oliva i Bernat Giraut, 23-5-1619)

II.12. La selecció d’auxiliar
Als segles XX i XXI, a Andorra i a molts altres indrets del
domini lingüístic català la construcció de perfet de tots
els verbs es fa amb l’auxiliar haver seguit de participi (he
llegit). Tanmateix, als segles XVII i XVIII a Andorra en la cons-
trucció de perfet dels verbs inacusatius, estatius, transiti-
us pronominalitzats, etc., se selecciona l’auxiliar ser en
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comptes de l’auxiliar haver (sóc arribat). Aquesta solució
és avui usual en el català de Mallorca, Menorca i el Ros-
selló, i també en francès i italià:
So és, que alguns dies fan que per lo balle de Andorra
sien estats presos y capturats Simon Pefarrer, del Pla de
Sen His, y Andreu Rocha, de la parròchia de l’Hurtó [...].
(requeriment de Guillem de Pretiana, veguer de les Valls
d’Andorra, estès per Maties Ribot, notari de les Valls
d’Andorra, gener del 1615)
Vuy, als primers de abril, 1684, és passat d’esta vida en
l’altra, y se li ha donada eclesiàstica sepultura [...]. (rela-
ció de la defunció d’Isidre Call, Canillo, 1-4-1684)

II.13. El vocabulari
En el vocabulari andorrà dels segles XVII i XVIII trobem algu-
nes curiositats lèxiques:
El verb gosar amb el significat de ‘gaudir’ (document de
l’any 1603; també al Manual digest, foli 6). Podria tractar-
se d’un castellanisme, encara que no és segur.
El verb encontrar amb el valor de ‘trobar’ (document del
vicari de Canillo, 1731).
El verb eixir ‘sortir’ com a forma corrent (Manual digest,
foli 78-79). Avui dia aquest verb només és usual en la
parla valenciana.
El nom fèria ‘qualsevol dia de la setmana que no sigui
dissabte i diumenge’ (document de l’any 1603), semblant
a com s’anomenen en portuguès els dies de la setmana
(segunda-feira ‘dilluns’, terça-feira ‘dimarts’, etc.).
El nom sosterra ‘enterrament’ (document de l’any 1603).
El nom compost maldecap amb el sentit de ‘problema’ ja
escrit aglutinat (acta del Comú d’Andorra, 12-6-1729).

II.14. Les construccions fixades
Una expressió bastant recurrent als documents dels
segles XVII i XVIII és deixar una cosa a coneguda d’algú
(que ja sap què ha de fer, o com s’ha de fer) o a conegu-
da seguit d’un possessiu:
[...] volent sien sis capellans los que portaran lo cos,
comensant los vicaris s’i trobaran presents, y després lo
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meu [...] aprés del qual seguirà lo purgatori de Andorra, y
després lo de Sanct Julià, deixant-ho tot a coneguda de
dit mon germà, que sab l’ordre se sol servar en la vall [...].
(testament del rector de Santa Coloma, Antoni Busquets,
23-3-1603)
Ítem, deixe a la iglésia de Sancta Coloma deu lliures, les
quals vull servesquen per lo que més importarà y neces-
sari serà [...], a coneguda mia si visc. (testament del rec-
tor de Santa Coloma, Antoni Busquets, 23-3-1603)

També hi ha la construcció a vista de ‘tenint present,
tenint en compte’:
Puix la vida apar ésser amable y a vista de la tragèdia que
succeí, ¿és llei natural, divina o humana lo haver de pagar
dit particular, per lo import del robo que ignorava y ésser
impossible lo poder avisar, 89 lliures 9 sous? (document
del vicari de Canillo, 1731)

Es documenta l’expressió camí seguit gramaticalitza-
da com a adverbi, amb el significat ‘tot dret, directament’:
Testimonis se encontren que els dits micalets que execu-
taren dit robo transitaren des de Canillo camí seguit fins
a Sant Julià y feren detenció en Escamp per menjar y beu-
rer, per lo tant dita obligació d’avisar també competie als
d’Encamp, a les Caldes y a Sant Julià, y dit robo debian
pagar les sis parròquies per iguals parts, atesa la consue-
tud y germandat. (document del vicari de Canillo, 1731)

Finalment, a l’expressió donar plen poder es manté la n
de l’adjectiu ple (compareu-ho amb el femení plena o
derivats com plenitud o emplenar). És un tret arcaïtzant i,
de fet, al segle XX ja es diu donar ple poder:
[...] don tot plen poder y líbera facultat que puguen pen-
dre y vendre de mos béns tant quan sia menester [...].
(testament del rector de Santa Coloma, Antoni Busquets,
23-3-1603)
[...] als quals donàrem plen poder per a capturar los delin-
qüents. (document judicial, vers 1629)


