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• Mostra itinerant exposada al claustre
del Miralls del santuari de Meritxell de
l’1 al 17 de juny del 2007

Exposició inaugurada el 6 de juny amb la presència del ministre Portaveu, de Desenvolupa-
ment Econòmic, Turisme, Cultura i Universitats, el M. I. Sr. Juli Minoves; la cònsol menor de
Canillo, l’Hble. Sra. Mònica Bonell; el president de l’Institut d’Estudis Catalans, el Dr. Salvador
Giner, i la presidenta de la Societat Andorrana de Ciències, Àngels Mach.

Molt Il·lustre Sr. Ministre, Hble. Sra. Cònsol Menor, Il·ltm Sr., benvolguts amics i
amigues, benvinguts.
L’Institut d’Estudis Catalans té una trajectòria àmplia en el camp de la recerca i la
divulgació del coneixement que ha tingut una durada de cent anys i que ara ence-
ta el seu segon centenari. Aquesta mostra que podeu observar avui i que la SAC
ha tingut la satisfacció de poder portar a Andorra amb l’ajut del ministeri encarre-
gat de la Cultura i el comú de Canillo al llarg d’aquest any anirà visitant els dife-
rents territoris de parla i cultura catalanes. El desplegable que es distribueix resu-
meix la mostra i els fets més representatius.
Excusem l’ambaixador d’Espanya, que està impartint una conferència a la Troba-
da d’Empresaris a Rialp, al Pallars, i li hauria plagut ser aquí. 
Andorra ha mantingut i té relació amb l’IEC, perquè, encara que de dimensions
reduïdes, tenim una lingüista andorrana com a membre corresponent de la secció
Filològica de l’IEC, la Lídia Rabassa i Areny, Maître de Conférences a la Universi-
tat de Toulouse-Le Mirail; he d’excusar-ne la seva absència per raons professio-
nals i d’increment familiar.
D’altra banda, també devem a un membre numerari, Joan Becat, l’inici de la parti-
cipació de la SAC a la Universitat Catalana d’Estiu de Prada de Conflent, on
enguany es durà a terme la vintena edició de la Diada Andorrana, en el marc de
les jornades especialitzades, en la qual els andorrans anem donant-nos a conèi-
xer any rere any i participant també en els altres actes que s’hi duen a terme. 
Demà mateix s’inicien els 2s Debats de Recerca, on les dues conferències magis-
trals seran a càrrec de Josep Enric Llebot, catedràtic de física i membre numerari
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Parlament d’Àngels Mach i Buch, presidenta de la SAC
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de l’IEC, autor del Llibre blanc de l’IEC sobre el canvi climàtic, que podem obser-
var en els panells de l’exposició, i d’Anton Uriarte, geògraf basc que ha intervingut
en jornades amb el president de la secció de Filosofia i Ciències Socials, Joan
Vilà-Valentí.
Els mapes que ens condueixen a la mostra des de l’entrada del recinte sota els
nostres passos provenen de la Catalunya central i van pujant cap a Andorra i cap
a Canillo. L’ensenya de l’escut d’Andorra diu virtus unita fortior, és a dir units farem
força feina. Desitgem a l’IEC un futur fèrtil i productiu en què la col·laboració d’An-
dorra que ara es manté pugui fructificar i aportar l’impuls que cal cap a la interna-
cionalització. Volem entrar dins dels futurs projectes de l’IEC perquè, malgrat la
nostra petitesa geogràfica, hi posem tota la il·lusió, la voluntat i el cor perquè el
nostre futur sigui compartit.
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M. I. Sr. Ministre, Honorable Sra. Cònsol, Sra. Pre-
sidenta de la Societat Andorrana de Ciències.
És un honor i un privilegi estar en aquest país
germà presentant la gran exposició itinerant de
l’Institut d’Estudis Catalans. Perquè hem fet
cent anys i ens sentim doncs amb aquests cent
anys. Els farem d’aquí uns dies exactament...
Vull recordar-vos que l’Institut d’Estudis Cata-
lans és per llei i per costum, i per cor, per dir-ho
d’aquesta manera, una acadèmia arrelada a
tots els Països Catalans. Està arrelada a qua-
tre estats europeus, però també vinculada fins
i tot a àrees, com zones de l’Aragó, de la Fran-
ja de Ponent, que són àrea nostra, d’activitats i
d’arrelament i si em permeteu la redundància lingüística, cultural i nacional.
Ara veurem l’Institut, la història de l’Institut, d’una manera breu, i no ho faré jo, pels
pocs minuts que m’heu donat i que m’he donat a mi mateix per no avorrir-vos. La histò-
ria d’una acadèmia fundada fa cent anys, que és diferent d’altres acadèmies, en el
sentit que és una acadèmia –no solament un lloc de reunió dels savis d’un país– que
ha estat activa fins i tot en llargs períodes de persecució, que malauradament ha tin-
gut. Dos períodes que no es repetiran mai més, espero, llargs, amb la dictadura de
Primo de Rivera i del general Franco, i en què hem estat pràcticament del carrer. Hi ha
una foto molt bonica d’un carrer amb unes llambordes que significa l’Institut al carrer.
Això ha arribat a passar, però la gent es reunia, la gent treballava ...
Nosaltres hem creat –l’Institut, els nostres avantpassats– la Biblioteca de Catalu-
nya, el Servei Meteorològic, el Servei Sismogràfic, el Servei Cartogràfic de Cata-
lunya... I estem treballant en aquests moments en un estudi dels sòls de Catalu-
nya i les illes Balears.
Estem continuant treballant i produint el que tu has esmentat fa un moment, Àngels,
un programa que havia dirigit el Dr. Llebot sobre el canvi climàtic, que és una cosa
molt important, perquè veurem què passarà –i certament Andorra i tot el Pirineu
serà afectat per aquests canvis– i les mesures que s’han de prendre. 
Ha estat i continua sent: en aquests moments tenim com a mínim dos projectes
internacionals finançats en gran part per la Unió Europea; sens dubte això sí que
es pot dir, la Foundation Européenne pour la Culture, que ens finança, que ens
ajuda parcialment.

Parlament del Dr. Salvador Giner i de San
Julián, president de l’IEC
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Estem presents a la Unió Acadèmica Internacional des del 1922 com una acadè-
mia més, com l’Académie Française –ens va visitar fa poc a Barcelona el director
de l’Acadèmia Francesa–. És una acadèmia més, com l’American Academy of
Sciences o l´Acadèmia Xinesa de les Ciències. Això no vol dir que unes són més
grans i unes són més petites… Per tant, estem davant d’un fet meravellós en el
qual podem estar i integrats i hi estem integrats tots nosaltres. 
Tenim uns estatuts que –seria molt mal dit– no estan adaptats en aquest sentit als
Països Catalans de l’altra banda, per entendre’s: han de ser membres correspo-
nents i ens trobem en situacions curioses, com la del Dr. Joan Massagué, recer-
cador capdavanter en el món del càncer que va inaugurar el centenari amb un dis-
curs sobre la seva recerca del càncer i que ha de ser membre corresponent perquè
viu estones a Nova York i estones a Barcelona.
Això és una cosa que algun dia canviarem, però en aquest sentit som conserva-
dors i els estatuts no es canvien pas cada dia. Jo un dia somio en aquests esta-
tuts, i el cas de la Lídia Rabassa serà un d’ells: no serà membre corresponent sinó
membre numerari de l’Institut.
Jo no em vull allargar, tinc moltes coses que us volia dir, però m’agradaria recordar un
parell de coses de la nostra vinculació amb Andorra, perquè si no seria imperdonable,
realment estimats amics, imperdonable, que jo us digués que estem molt vinculats a
Andorra i tenim uns sentiments profunds d’amistat amb Andorra, això és veritat. Però
hi ha fets; jo els fets els he incorporat, segur que me n’he deixat uns quants… Sóc un
desastre per compilar les coses amb cura, per ser de la meva especialitat.
Tenim una sèrie de convenis amb el Govern. Tenim, des del 2001, un conveni d’in-
formatització del Diccionari català-valencià-balear per al qual hem rebut ajuda
andorrana. El 2002, el finançament de l’Atlas lingüístic del domini català i fou reno-
vat el 2004 i el 2005; és a dir, tres cops seguits el Govern andorrà ens ha fet costat
en una activitat de l’Institut d’Estudis Catalans molt important perquè tot l’àmbit lin-
güístic de la nostra llengua està dividit en quatre països. N’hem de prendre cura,
l’hem d’estimar i l’hem de conrear constantment.
Hi ha llengües en aquest món, com sabeu perfectament que és veritat, que neces-
siten una cura especial, per dir una castellanada un carinyo especial; algun dia
serà assimilada la nostra llengua, la llengua d’Ausiàs March. També hi ha algunes
castellanades en el nostre diccionari.
Hem treballat amb l’Institut d’Estudis Andorrans. De l’any 1996 tenim un conveni
per a la publicació de les Jornades Filològiques de l’Institut d’Estudis Catalans que
se celebraran a Andorra.
I l’any 1999, Sr. Ministre, un conveni marc que ens permet fer moltes coses entre el
Govern andorrà i l’Institut d’Estudis Catalans. Un conveni marc és una cosa molt àmplia.
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I del 2004 tenim un conveni amb la SAC. Amb un conveni inicial petit, d’intercanvi
de publicacions, però us puc dir amb molta alegria –el que us diré ara no és con-
cret, és abstracte, però és veritat– que tenim relacions molt cordials amb la SAC i
permanents. Hi ha un bescanvi d’impressions, constantment estem parlant de
coses que volem fer ensems, de coses que podem fer junts, perquè això no és
únic. A més, hi ha precedents. 
Nosaltres tenim un conveni, per exemple, amb l’Institut Menorquí d’Estudis, és a
dir, que és perfectament possible i hem d’arribar a una col·laboració molt estreta
entre Andorra i nosaltres. 
Voldria –m’estic allargant potser un xic massa–, m’agradaria dir-vos que algunes
activitats, no solament això que us acabo de dir ara, sinó el fet que l’Institut d’Es-
tudis Catalans, a través d’aquests més de cent anys –doneu-me dos minuts més–,
al llarg d’aquesta història, té un conjunt d’estudis importantíssims fets per mem-
bres de l’Institut. Mossèn Alcover, Joan Corominas i no cal dir Fabra van fer una
expedició importantíssima al Pallars però va començar per aquí, a Andorra.
Els estudis de Joan Corominas sobre Andorra no mereixen ni que els esmenti,
perquè són una cosa importantíssima. Per cert, els andorrans heu proposat 80
andorranismes al Diccionari que acaba de sortir. Quaranta han estat acceptats per
la secció Filològica de l’Institut. És a dir, en la mesura en què és el diccionari nor-
matiu, no són regionalismes, deixen de ser andorranismes. Són quaranta els mots
que apareixen en el Diccionari, que són de la llengua catalana i no són dialectis-
mes, que n’hi ha molts de dialectes a la nostra meravellosa llengua.
Recordo, per exemple, un gran economista català membre de l’Institut, J. M. Bricall,
que va fer un estudi importantíssim sobre l’economia andorrana. La fi d’aquests
estudis és dels setanta. És un llibre de referència, que suposo que convindria –ara
que el meu company i amic Josep Maria Bricall, que no m’escolta– que algú fes un
altre estudi, podria ser llarg o podria ser curt, és igual.
Sobre flora i vegetació teniu els estudis d’Oriol de Bolós, importantíssims.
En Puig i Cadafalch va estudiar l’arquitectura de les Valls com ningú l’ha estudia-
da mai, mai, i em consta que el dret andorrà, que en gran part és dret català, i el
dret català en gran part és dret andorrà preneu-vos-ho com vulgueu, ha estat estu-
diat, conreat per la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, què és una de les filials
de les moltes que té l’Institut d’Estudis Catalans.
No vull afegir la llista d’historiadors i catalans de l’Institut d’Estudis Catalans que
han treballat la història d’aquest país, nació, digueu-ne com vulgueu, les dues
coses. És un estat, és un país, és una nació, però amb la qual estem agermanats
en llengua, ètnia, cultura i capteniment.

Moltes gràcies.
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Molt Il·lustre Senyor Ministre Portaveu, de Desenvolupament Superior, Turisme,
Cultura i Universitats, Il·lustríssim Senyor President de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, Digníssimes Autoritats,  apreciats amics i amigues,
És un honor per a la parròquia de Canillo poder acollir en un lloc tan emblemàtic
per als andorrans com ho és el santuari nacional de Meritxell la mostra del cente-
nari de l’Institut d’Estudis Catalans, una entitat també tan emblemàtica en el camp
de la cultura i la ciència dels territoris de parla catalana.
En primer lloc vull agrair a les entitats que han fet possible que aquesta exposició
itinerant pugui ser visitada a Andorra: l’entitat organitzadora de la mostra, que
forma part de tots els actes que celebren aquest centenari al llarg de tot l’any;
també a la Societat Andorrana de Ciències, que ha impulsat aquest esdeveni-
ment, i al ministeri encarregat de la Cultura, que ha donat suport a la iniciativa. 
Cal ressaltar la qualitat i la notorietat de l’exposició i la seva importància pels paï-
sos de parla catalana, que fa palesa la tasca que s’ha dut a terme en aquests cent
anys i els projectes de futur igualment rellevants i en els quals desitgem poder-ne
participar.
Durant el proper mes d’agost, igual com es va dur a terme l’any passat, la parrò-
quia de Canillo acollirà el centenar d’alumnes dels lectorats de català que partici-
paran en el 6è Campus universitari de la
llengua catalana. En el decurs d’una set-
mana els participants que provenen d’in-
drets d’arreu del món però amb el nexe
comú del seu interès per la llengua i la
cultura catalanes, podran practicar la
llengua i al mateix temps descobrir els
trets culturals i paisatgístics de la parrò-
quia i del país. Des del comú de Canillo
és una satisfacció que aquesta contri-
bució a l’impuls de la llengua i del co-
neixement del nostre país pugui ser tan
productiva. Igualment, el Centre d’autoa-
prenentatge de català de Canillo ofereix
la possibilitat de poder ampliar i practi-
car la llengua catalana a l’horari que
millor convingui a l’estudiant. La col·labo-
ració del comú de Canillo amb el minis-
teri del Portaveu, de Desenvolupament
Econòmic, Turisme, Cultura i Universi-

Parlament de l’Hble. Sra. Mònica Bonell i Tuset, 
cònsol menor de la parròquia de Canillo
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tats, responsable de les dues activi-
tats, és per tant àmplia i efectiva. I així
mateix vull oferir a l’Institut d’Estudis
Catalans la possibilitat de col·labora-
ció en altres activitats en un futur a
Canillo, per tal de contribuir a la divul-
gació de la tasca que duu a terme.        
En nom del cònsol major de Canillo,
de qui excuso la seva absència, i en
nom del comú que represento vull
remarcar les idees que han quedat
plasmades en el desplegable comme-
moratiu de l’estada del centenari de
l’IEC a Andorra i que us llegiré seguidament per la seva plena vigència:
“La catalanitat i l’andorranitat s’han fet, es fan i es faran en català. Una llengua i
una cultura, la que es fa en català, cada dia més universal, és la que sap i esdevé
una llengua i una cultura plurinacional. La presència d’una llengua i una cultura en
diferents territoris, pobles i estats li atorga un potencial que esdevé possible només
si s’estableix un equilibri entre unes profundes i extenses arrels que cobreixen bé
els territoris on s’implanta, i alhora aspiren a ser presents en el món amb aporta-
cions específiques i vàlides per a tota la humanitat que aportin el prestigi, la reno-
vació i el rigor científic necessaris per al seu progrés.
Canillo, avui, representa el territori, el
poble i l’Estat andorrà, que se suma al
reconeixement de l’Institut d’Estudis
Catalans per aquests cent anys de
presència en la realitat que s’expressa
en català i també al món. Aquest far, que
és l’IEC, del català i la cultura en català
el necessitem avui més que mai. Espe-
rem i desitgem que els propers cent anys
l’IEC continuï la seva tasca en benefici
de tots i pugui crear una xarxa territorial
potent que expandeixi i potenciï el seu
treball i alhora reculli i redistribueixi tot el
que de comú ens enriqueix, ens fa dife-
rents dels altres i ens projecta cap al futur.
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Digníssimes autoritats,
Sr. President de l’Institut d’Estudis Catalans, Sr. Salvador Giné
Senyores i senyors,

És per a mi, com a ministre de Cultura d’Andorra, un honor poder inaugurar al
claustre dels Miralls del santuari de Meritxell l’exposició del centenari de l’Institut
d’Estudis Catalans.  
Avui tots plegats ens unim en una sola i única veu per homenatjar aquests homes
de lletres i de ciències, profunds humanistes que el 1907 van tenir l’afany de voler
modernitzar llur societat. 
Al llarg dels cent anys d’història l’IEC ha treballat en diversos eixos:

- l’estudi i la conservació del patrimoni historicoartístic, cultural i científic,
- l’estímul i el sosteniment d’estructures de suport a la recerca,
- el manteniment de la cohesió de la comunitat científica,
- la divulgació de l’activitat de la comunitat científica, i
- l’estudi i la salvaguarda de la llengua catalana. 

És en aquest darrer eix que Andorra ha tingut més vincles amb l’Institut d’Estudis
Catalans.
Després de quaranta-set anys després de la publicació del darrer volum, podem
afirmar que el Diccionari Català-Valencià-Balear promogut per l’IEC constitueix un
document valuós i autèntic per conèixer el progrés de la vida econòmica i cultural
del segle XX en els diferents territoris de parla catalana. Diu l’Enciclopèdia Cata-
lana que el Diccionari és un dels més grans i útils repertoris lèxics de les llengües
romàniques.
Mossèn Alcover escrivia el 16 d’agost de 1906 en el seu dietari de l’excursió filolò-
gica sobre les nostres Valls: “...Què serà d’Andorra aqueix estat microscòpic que
subsisteix de devers el temps de Carlemany sense que mai cap peix més gros el
s’haja menjat i que té el català com a llengua oficial”. Més lluny hi afegeix, de
retorn a la Seu d’Urgell: “...amb el reverend ecònom i sa mare i uns quants amics
completem l’estudi del dialecte andorrà, que no representa cap contacte llengado-
cià ni gascó." 
Sobre el llenguatge de l’alta muntanya, molts anys després, Francesc de Borja
Moll hi afegiria: “Tornar a sentir aquells mots i aquelles formes de llenguatge pri-
mitiu i descobrir-hi aspectes ignorats i plens de riquesa expressiva, era una festa
engrescadora per a la meva golosia de dialectòleg llaminer.”
En definitiva, van trobar en aquestes valls un vocabulari abocat a la pagesia i a la

Parlament del M. I. Sr. Juli Minoves Triquell,
ministre Portaveu, de Desenvolupament Econòmic, Turisme, Cultura i Universitats
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transhumància en què es coneixia el nom de cada espècie d’arbre i de cada eina.
Era un parlar profundament rural, i ho reivindico, pirinenc, allunyat dels cultismes
tan presents en el nostre llenguatge actual. 
El Diccionari català-valencià-balear ens aporta espais de coneixença dialectal
que, atesa la transformació dels nostres territoris, serien difícils de recuperar. Hi
trobem un lèxic que actualment no tenim l’oportunitat de sentir gaires vegades, i a
partir d’ara tindrem la possibilitat de millorar-ne la consulta a través de la seva
informatització. 
Actualment el Govern d’Andorra contribueix al procés d’informatització del Diccio-
nari català-valencià-balear per obrir-lo a les possibilitats de tractament, d’extrac-
ció d’informació, difusió i consulta obertes per les noves tecnologies.
També hem treballat i seguim treballant per tal que el diccionari normatiu de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans admeti andorranismes. De la llista proposada l’any 2003
pel Servei de Política Lingüistica la nova versió del diccionari n’ha admès unes
quantes. Algunes d’aquestes paraules són del vocabulari tradicional andorrà (cas
de tabac espalillat, eixivern o cap de casa, ‘golfes’); unes altres són pròpies del
llenguatge administratiu o jurídic andorrà (cas de padral, aute, batlle ‘jutge’, veïnat
o foc i lloc); i encara en uns altres casos es tracta d’actualitzar la definició (cas de
veguer) o de posar al dia la morfologia (cas de coprincesa).
Hem col·laborat i seguirem col·laborant activament amb el Centre de Terminologia
Catalana (Termcat), el qual està estretament vinculat amb l’IEC.
Espero que amb aquesta exposició puguem contribuir a donar a conèixer la tasca
que ha realitzat l’IEC.
Permeteu-me que acabi amb unes paraules del professor Jesús Tuson: “Les rea-
litats culturals deixen una empremta en el vocabulari de les llengües, de forma que
una part substancial de l’estudi de les cultures passa indefugiblement per l’exa-
men del lèxic.”

Moltes gràcies. 
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