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La llengua catalana i Andorra

Quan un pensa en recerca sovint s’imagina, degut a la imatge
que rebem a través del cinema, una persona en bata blanca fent
barreges explosives, un aventurer en pantalons curts al mig d’una
selva perseguint un nou taxó de granota o, en la seva vessant
més humanística, un personatge traient, mitjançant un pinzell,
les últimes restes de pols del sarcòfag d’algun faraó. I la recerca
en llengua? Podem veure fàcilment que com a màxim assumeix
un rol relativament secundari i sovint és relaciona amb l’estudi de
llengües oblidades de pobles exòtics.
En aquest context, quin sentit té organitzar els presents debats?
Doncs els seus organitzadors estem convençuts que la recerca
en la nostra llengua no tan sols és activa i interessantíssima sinó
que a més conté una diversitat inimaginable pel neòfit.
Per aquest motiu, hem intentat confegir un programa d’un
excel·lent nivell científic i intentant mostrar els diferents àmbits
d’investigació que existeixen al voltant de la llengua catalana al
nostre país. Així doncs, agraïm especialment els ponents que
han participat en aquests debats de recerca per la seva disponi-
bilitat a fer-nos compartir durant unes hores la seva passió. A
més, com ja hem fet en d’altres ocasions, a aquestes conferèn-
cies hi afegim en el present llibre unes aportacions escrites amb
l’objectiu de complementar al màxim possible aquesta avaluació
de l’activitat investigadora de la llengua catalana a Andorra.  
Fer especial esment que aquests debats són el resultat de la
col·laboració activa entre en el Govern d’Andorra i la Societat
Andorrana de Ciències que esperem que continuï aportant tants
rics resultats en el futur! Finalment, no oblidem el suport econò-
mic de Banc Internacional Banca Mora que ajuda al correcte
desenvolupament dels Debats.
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