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Coordinador dels Debats 
de recerca

Balanç final dels
4ts Debats de
recerca

Èric Jover i Comas Ara que ja estem preparant els 5ens Debats de Recerca
és potser un bon moment per mirar enrere i fer cinc cèn-
tims dels 4rts debats que vàrem fer al setembre passat al
voltant de la temàtica de la “Llengua Catalana i Andor-
ra”. Per la diversitat i el nivell de les diferents ponències
va resultar evident la vitalitat de la recerca al voltant de la
temàtica del català a Andorra. Investigacions històriques
al voltant de l’evolució de la llengua gràcies a obres del
nostre país van mostrar la seva utilitat en el context gene-
ral de la llengua. Però a més Andorra, tant pel seu aïlla-
ment geogràfic com per la seva independència mostra
unes idiosincràsies en el seu vocabulari que mereixen ser
respectades en els altres territoris de parla catalana.
Però la recerca en la llengua també passa per l’estudi de
la seva evolució present, l’aparició de neologismes, els
seus mecanismes de creació que venen molt marcats per
la convivència de la nostra llengua amb d’altres, afavori-
des tant per mitjans de comunicació com per moviments
migratoris i una certa globalització cultural. És en aquest
sentit, que són especialment interessants els estudis
sociolingüístics i sistèmics presentats que ens ajuden a
entendre la dinàmica de la llengua en la societat andor-
rana que s’ha caracteritzat, en els últims decennis, per la
integració d’importants contingents d’immigrants porta-
dors d’altres cultures.
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La meva conclusió personal d’aquests debats és que la
recerca en la temàtica del català a Andorra és imprescin-
dible per diferents motius. D’una banda, Andorra, sol
estat que té com a única llengua oficial el català, té l’obli-
gació moral de liderar la recerca en aquest àmbit. D’altra
banda, les realitats i evolucions de la llengua han estat
diverses en els diferents territoris de parla catalana i hem
de posar l’accent en que aquesta diversitat és una rique-
sa. Per aquest motiu, s’han de fer respectar les nostres
idiosincràsies lingüístiques i això passa forçosament pel
seu estudi rigorós. Finalment, com a tota llengua viva, el
català és dinàmic i evoluciona i això és especialment cert
en les zones de frontera on es troben diferents cultures.
En aquest sentit, Andorra és un indret especialment
important tant per la seva posició geogràfica com per la
realitat econòmica i demogràfica que ha conegut en els
últims decennis. Per això, cal fer un especial èmfasi en la
recerca sociolingüística al país.
Com es va veure en aquells Debats, la recerca al voltant
de la temàtica del català a Andorra és dinàmica i de qua-
litat però tot fa preveure que, pels motius que acabo de
citar, en els propers anys es continuï enfortint.      


