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Notes
1- Les localitats són Pal, Arinsal,
Ordino, Andorra, Encamp i Canillo.
2- Al 1992, vam enquestar tres infor-
madors per localitat corresponents
a tres generacions diferents. La pri-
mera generació (G1) tenia més de
60 anys, la segona (G2) entre 35 i 60
i la tercera entre 20 i 35 anys.
3- Referir-se als paradigmes com-
plets que figuren, en annex, al final
d'aquest article.
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Societat Andorrana de Ciències

Aquest treball de tipus descriptiu es proposa d'observar
l'evolució que segueix el català d'Andorra a partir de
dades verbals segons una doble perspectiva:
geolingu� ística (6 localitats repartides per tot el territori1)
i sociolingu� ística (3 generacions d'informadors enques-
tats al 19922).S'estructura en dos parts.
La primera es cenyeix a l'anàlisi, del verb bullir de la clas-
se III, que tracta dels fenòmens de variació que toquen
essencialment els morfs de mode i de temps; però també
es fa allusió quan escau, a la vocal temàtica, als morfs de
nombre i de persona i/o a l'extenció.
La segona part compara aquests resultats amb els dels
verbs models donar (cl.I) i batre (Cl. II) ja estudiats. La
confrontació dels verbs de les tres classes permet seguir
l'evolució de la variació (individual, generacional i espa-
cial) amb més precisió.

1. El present d´indicatiu
Per cadascun dels temps que estudiem, observarem de
forma sistemàtica la posició de l’accent així com les desi-
nències de nombre i de persona (N/P)3. Desprès, la nos-
tra anàlisi se centrarà sobre els morfs de mode i de temps
(M/T). Estudiarem la variació d’aquests morfs confron-
tant les nostres dades amb les del català occidental i
oriental. 
Els fets sense variació comuns entre la conjugació andor-
rana i la del català tant nord-occidental com oriental són
els següents: a) l’arrel s’accentua a les persones 1, 2, 3 i
6; b) és el morf de temps que porta l’accent a les per-
sones 4 i 5; c) la representació fonològica dels morfs de
nombre/persona és: [o, z, ø, m, w, n]. 
El quadre 1 mostra que no hi ha variació en cap de les
generacions a nivell dels morfs de mode/temps ([ø]) a les
persones 2 i 3. La vocal temàtica (T) (pers. 4 i 5) és [i] a les
tres generacions d’informadors a l’excepció de la tercera
generació d’Encamp que osci�la entre [i] (morf dels verbs
de la cl. III) i [e] (morf dels verbs de la cl. II). El català andorrà
comparteix doncs aquests morfs (M/T;T ) tant amb el
català nord-occidental com amb el català oriental.
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Els verbs del quadre 2  “dormir” i “bullir” respectivament
del català nord-occidental i oriental  no presenten cap
extenció en l’arrel pel què fa al present d’indicatiu. En
canvi, algunes localitats andorranes  empren una  exten-
ció: [i]/[e]/[ej]. Aquest fet toca les tres generacions d’in-
formadors (G1: Pa, Or; G2: Ca; G3: Ar). Així, alguns dels
nostres informadors conjuguen el verb “bullir”(cl.IIIa) que
pertany al grup anomenat « sense extenció » com el verb
servir (cl.IIIb) del grup anomenat « amb extenció ». Podem
pensar que això és un intent de simplificació del sistema.
A més, el fet d’utilitzar una extenció implica la presència
del morf de mode/temps [e] a les persones 2 i 6.
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2. El pretèrit imperfet d´indicatiu
La representació fonològica dels morfs de nombre/per-
sona del pretèrit imperfet d’indicatiu és la següent: [ø, z,
ø, m, w/ø, n]. Aquests morfs corresponen als del català
nord-occidental i oriental.
Tanmateix, podem observar que hi ha una fluctuació, en
català andorrà, entre la presència i absència de [w] quan
tenim el morf de mode/temps [o] (pers. 5 : ex. bullívo,
bullívou). Aquest morf no  apareix en la resta del domini
català5 segons les dades del quadre 4. Si el morf de M/T
(pers.5 del pl.) és [e] tenim sistemàticament el morf N/P
[w]. En canvi, si el morf de M/T (pers.5 del pl.) és [o] ales -
hores pot haver-hi una certa fluctuació entre l’absència
[ø] o presència del morf N/P [w]. Pel què fa al verb bullir,
hem pogut observar que la [w] ([ow]) no s’empra en cap
de les generacions. Malgrat això, l’estudi que vam realit-
zar a partir d’un corpus de 56 verbs6 va mostrar que les
localitats de Pal, Arinsal i Andorra tenien tendència a
emprar de forma força regular la [w]. 
I pel que fa al pretèrit imperfet d’indicatiu, el català
andorrà utilitza dos tipus de morfs de mode/temps: 1-
els que són amb []7; 2- els que són sense []. Els morfs de
mode i de temps amb [] són els següents: pers. 1- [a];
pers. 2, 3, 6- [e]; pers. 4, 5- [o]. Els morfs sense [] són:
pers. 1- [a]; pers. 2- [e]; pers. 3- [e]/[a]; pers. 4- [e]/[o]/[∂];
pers. 5- [e]/[o]/[∂]; pers. 6- [e].

4-  Les dades que es refereixen al
verb dormir les hem tret del llibre de
Joaquin Viaplana (1999: 131; 141;
151) i les del verb bullir de Joan Mas-
caró (1983: 136).
Per facilitar-ne la lectura, hem sinte-
titzat les dades de Viaplana. Fa
referència a les localitats nord-occi-
dentals següents : la Seu d'Urgell,
Sort, el Pont de Suert, Tremp, Bena-
varri, Tamarit de la Llitera, Balaguer,
Lleida, Tàrrega, Cervera, Fraga, les
Borges Blanques, Falset, Gandesa,
Móra d'Ebre, Tortosa, Vall-de-Rou-
res i Amposta. Els seus informadors
tenen entre 25 i 40 anys, per lo tant
corresponen a la nostra tercera
generació.
5- Alcover i Moll (1929-1932) atesta-
va la forma en [w] pel que fa els verbs
bullir i dormir (bullívou), principal-
ment en localitats nord-occidentals
(Alós d'Isil, Vilaller, Isabarri, Esterri,
Boí, Andorra la Vella, la Torre de Cap-
della, Sort, el Pont de Suert, la Seu
d'Urgell, la Pobla de Segur, Organyà)
però també en localitats orientals
(Sant Joan de la Abadesses, Sant Llo-
renç de Morunys i Pollença). En
canvi, la forma sense [w] (bullívo)
apareixia únicament a Llavorsí.
6- Vegeu Rabassa 1995
7- Les dades d'Alcover i Moll (1929-
1932) atesten aquest tipus de conju-
gació en [b] pel que fa els verbs bullir
i dormir, en la zona ocidental i/o
nord-occidental del domini català.
L’empren totes aquestes localitats :
Alós d'Isil, Isabarri, Esterri, la Pobla
de Segur , Organyà, Tremp, Tamarit
de la Llitera, Benavarri, Andorra la
Vella, la Torre de Capdella, Sort, la
Seu d'Urgell, Sant Salvador de Toló,
Vilaller, Pons, Artesa de Segre,
Bonansa, el Pont de Suert i Balaguer.
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La majoria de les generacions formen el pretèrit imperfet
d’indicatiu com els verbs de la cl. I (tipus cantar: amb []).
Això ens apropa a algunes localitats nord-occidentals:
Sort, Tamarit, Benavarri i el Pont de Suert. La primera
generació així com la segona generació excepte les loca-
litats d’Andorra i d’Encamp, i la tercera generació d’Arin-
sal, d’Encamp i de Canillo es decanten cap a aquesta
solució. En canvi, la resta de localitats de la tercera gene-
ració i dos localitats de la segona (Andorra i Encamp) uti-
litzen el morf sense [] que correspon a la tria de la majo-
ria de localitats nord-occidentals i orientals. 
Si observem de més a prop aquests morfs de mode/temps
ens adomen que la variació és tant de tipus nord-occiden-
tal pel que fa a la majoria de localitats ([a]; [e]; [o]), com de
tipus oriental ([∂]). El morf [a] (pers.3 del sg.) d’Ordino, d’En-
camp i de Canillo correspon al de Benavarri i al de Torto-
sa/Amposta. La presència de la variant oriental [∂] ens per-
met afirmar que la llengua s’orientalitza progressivament
tant en el domini andorrà com en la zona nord-occidental.
A més, podem assenyalar una situació de polimorfisme a la
tercera generaciò d’Arinsal, d’Encamp i de Canillo ([a]/[a]). 
Notem que el morf [Bo] (pers. 4 i 5) present a Andorra no
apareix en les localitats nord-occidentals esmentades
(quadre 4). És una característica del Pallarès8. També troba-
rem aquesta [o] al condicional, al subjuntiu present i al sub-
juntiu imperfet.

8- Vegeu les dades de Pep Coll
(1991:  26-28).
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3. El futur d´indicatiu
La representació fonològica dels morfs de nombre/perso-
na del futur és la següent: [ø, z, ø, m, w, n]. Aquests morfs
corresponen als del català nord-occidental i oriental. 
Pel que fa als morfs de mode/temps, hi ha una isoglossa
que parteix el domini andorrà en dos: 1- la zona oest (Pa,
Ar, Or) amb la variant oriental [] i 2- la zona est (An, En,
Ca) amb la variant nord-occidental [e]. La variació és
homogènia alhora per generacions i localitats. De fet, i
per primera vegada, podem observar que la variant més
innovadora apareix a la primera generació. El que és
interessant d’apuntar aquí és que el procès d’orientalit-
zació sembla estabilitzar-se, en tot cas en una part de les
localitats.
El morf de  temps és [i] a totes les generacions així com
en la resta del domini català.
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4. El condicional
El català andorrà utilitza les mateixes desinències de
nombre/persona que el català nord-occidental i oriental.
Són les següents: [ø, z, ø, m, w, n]. 
Els fenomens de variació apareixen a nivell dels morfs de
mode/temps. Tenim més o menys variants segons les per-
sones: 1- pers. 2 [i], [ia] o [ie], 2- pers. 3 [i], [ia] o [ie], 3-
pers. 4 i 5 [i], [ie], [io] o [i∂], 4- pers. 6 [i], [ie] o [ia]. La varia-
ció té lloc en un mateix conjunt dialectal (català nord-
occidental) pel que fa a les variants [i], [ie], [io], [ia] excep-
te la tercera generació de la localitat Andorra on hi ha la
variant oriental [i∂].
D’altra banda, apuntarem la presència de la [o] en els
morfs de mode/temps del condicional. Només apareixen
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a la segona (G2- Ar, An). Aquest morf [io] no apareix en
cap de les localitats nord-occidentals, ni orientals que
proposem en el quadre 89. 
L’absència de la [e] en el morf [ie] > [i], ben present a la
primera i segona generació (G1: Pa, Ar, Or, En, Ca; G2:
Pa, Or, En i Ca ) i un xic menys a la tercera (G3 : Ar) és una
característica del Pallarès10. 

9- Segons les dades de Pep Coll
(1991: 26-27) aquesta [o] tampoc
apareix en el parlar del Pallars. Tan-
mateix, Alcover i Moll recollien les
formes en [o] pel que fa els verbs bullir
i dormir (bullíom, bullíou etc.) tant en
localitats occidentals (Vilaller i el
Pont de Suert) com en localitats
orientals (Sant Joan de les Aba-
desses, Sant Llorenç de Morunys,
Berga i Sant Feliu de Torrelló)
10- Veny (1998: 99) escriu : “El condi-
cional fa cantaría, -rís, -rí, -rim, -riu, -
rín, on la e ha estat absorbida per la i
tònica (cantaries > cantarís)”.
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5. El present de subjuntiu
Els morfs de nombre/persona són idèntics als del condi-
cional ([ø, z, ø, m, w, n]). La vocal temàtica presenta varia-
ció segons les generacions i les localitats. Tenim dos
variants: [e]/[i]. Si el verb presenta extenció ([i]/[i]/[ej]/[])
aleshores la vocal temàtica és [e]. Però si en canvi no hi ha
extenció, la vocal temàtica és [i]. Si observem el quadre 10,
ens adonem que algunes localitats nord-occidentals11

poden presentar la vocal temàtica [e] o [a] sense fer apa-
rèixer l’extenció en les persones 4 i 5. A Andorra, utilitzen
la vocal temàtica [e] només els informadors de la primera i
segona generació (G1: Ar,Ca; G2: Ar). Cal apuntar que la
localitat d’Arinsal presenta polimorfisme: [e]/[i]. L’ús de la
[e] és un fet compartit amb algunes localitats nord-occi-
dental com Fraga, Sort, Tamarit, Lleida, Gandesa, Tortosa
i Amposta.
Podem resumir com segueix els morfs de mode/temps del
present de subjuntiu: pers. 1 [a] o [i]; 2, 3 i 6- [o], [e] o [i]. Les
variants [a], [o] i [e] són de tipus nord-occidental com ho
indica el quadre 10, i la variant [i] de tipus oriental. La [i]
apareix de forma més uniforme a la tercera generació però
també a tres localitats de la primera generació (Ar, An i En)
i a tres localitats de la segona generació (Ar, An i En). Veiem
que, pel que fa al subjuntiu present, la variant oriental gua-
nya terreny . No és una variació de tipus puntual com en els
altres temps. La [a] (pers. 1) és una variant de tipus nord-
occidental. És atestada a Benavarri, Tamarit, Sort, Vall-de-
roures i al Pont de Suert. Malgrat que la [o] no consta en els
paradigmes proposats (quadre 10) existia (o existeix) en la
zona nord-occidental12.I pel què fa a l’extenció, podem tro-
bar les formes ja esmentades més amunt : [i]/[i]/[ej]/[].
És la tercera generació d’Arinsal que utilitza l’extenció [ej]

11- Aquestes localitats són: El Pont
de Suert, la Vall-de- Roures, Tremp i
Benavarri.
12- La [o] (pers. 2, 3 i 6) ja és atesta-
da per les dades d’Alcover i. Moll
(1929-1932) pel que fa els verbs bullir
i dormir,en  zones del català occi-
dental. La [o] apareix en els dos
verbs en les localitats següents:
Organyà, Pons, Pradells de
Preixens, Bellpuig, Sant Martí de
Maldà, Granadella, la Pobla de
Segur, la Torre de Capdella i Gan-
dia. Empren la [o] en bullir les loca-
litats de: Lleida, Pego i Gandesa. I
l’ús de la [o] en dormir es fa a Tama-
rit de la Llitera i Cocentaina. Vegeu
Lídia Rabassa (1996). Pel que fa a
les desinències del present de sub-
juntiu, Joan Veny (1998: 94) escriu:
“Les desinències -o, -os, -o, on de
les pers. 1, 2, 3 i 6 respectivament
del SP: que canto, que cantos, que
canto, que cànton, que batigo, que
bàtigos, etc., que des del nord (lle-
vat de la Ribagorça i el Pallars) arri-
ba fins al sud d’Alcalà de Xivert i
Albocàsser, amb una connotació
rústica que impulsa a substituir-les
per les desinències més esteses -a,
-es, -e, -en. Són també nord-occi-
dentals les desinències -esses (o -
asses), -éssem (o -àssem), -ésseu (o
àsseu), -essen (o assen), com en la
generació gran del mall. i eiv., en
lloc de les centrals, -essis, -éssim, -
éssiu, -essin: cantesses, cantéssem
etc.”.
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a les persones 1,2 3 i 6. La mateixa localitat (Ar) de la sego-
na generació usa en canvi l’extenció [] a totes les persones.
La primera generació de les localitats d’Arinsal i de Canillo
fa aparèixer l’extenció [i] a les persones 4 i 5. Ordino en
canvi es destaca amb l’extenció [i] a les persones 1,2 3 i 6.
El fet d’emprar una extenció al present de subjuntiu ens
apropa a la solució triada per algunes localitats nord-occi-
dentals com : Fraga, Sort, Tamarit, el Pont de Suert, Vall-
de-Roures, Lleida, Gandesa, Tremp, Tortosa i Amposta.
Això no vol dir que les extencions nord-occidentals
([i]/[isk]) coincideixin del tot amb les del català d’Andorra
([i]/[i]/[ej]/[]). El què si  podem constatar es que tant en
català nord-occidental com en el català d’Andorra l’exten-
ció pot aparèixer  a diferents persones: 1-a les persones 4 i
5; 2- a les persones 1,2,3 i 6 ; 3- a totes les persones.                               

ABREVIACIONS

C : Condicional
Cat. : Català
Cl. I: Classe I
E: Extensió
Etc. : Etcètera
Ex.: Exemple
F: Futur
G1: Generació1
G2: Generació 2
G3: Generació 3
I : Pretèrit Imperfet d’Indicatiu
Loc. : Localitats
M/T: Morfs de mode/temps
N/P: Desinències de
nombre/persona
Occ: occidental
Or: oriental
P : Present
p: Pallarès 
Pers.: Persona
SI : Pretèrit Imperfet de sub-
juntiu
SP : Subjuntiu present
T o VT: Tema o vocal temàtica
Ttes : Totes

Localitats:

An: Andorra
Ar: Arinsal
Ca: Canillo
En: Encamp
Or: Ordino
Pa: Pal
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6. El pretèrit imperfet de subjuntiu
El pretèrit imperfet de subjuntiu té els mateixos morfs de
nombre/persona que els del present de subjuntiu ([ø, z, ø,
m, ø/w, n]). Tanmateix, cal apuntar que a la persona 5 pot
o no aparèixer la labiovelar [w] si el morf és [o] ([pers. 4
som; pers. 5 so/sow]). En aquest temps, cap de les gene-
racions empra la labiovelar. Si el verb presenta una exten-
ció ([i]) aleshores la vocal temàtica és [e]. Però si en canvi
no hi ha extenció tenim la vocal temàtica [i]. Això també és
vàlid per a les localitats nord-occidentals del quadre 12.
La vocal temàtica [e], comuna a bona part de localitats
del nord-occidental, apareix en totes les generacions lle-
vat de la segona generació d’Encamp i de la tercera gene-
ració de Pal i d’Andorra que empren la [i]. La tercera gene-
ració empra la variant [] a totes les persones. Aquesta
variant es troba també al nord-occidental concretament
a la localitat de Fraga però només a les persones 1, 4 i 5.
Els principals morfs de mode/temps són: pers. 1 [sa], [si], [s] i
[ø]; pers. 2 [se] i [si]; pers. 3 [si] i [s]; pers. 4 i 5 [so], [se] i [si]. La
variant [si] (pers. 2) de tipus oriental però present també en
certes localitats nord-occidentals13, apareix a la segona i ter-
cera generació generalment a la 1a, 2a, i puntualment a la 4a

13- Tenim : la Seu, Lleida, Tàrrega,
Falset, Borges i Cervera.
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persona. Són les localitats d’Andorra (G2 i G3), d’Encamp
(G2) i d’Ordino (G3) que l’empren. I A destacar també la variant
[so] a les dos primeres generacions (G1: ttes loc.; G2 : ttes loc
a l’excepció  d’An). Aquesta variant  [so] es present tant en
localitats occidentals com en localitats orientals. Pallars14.

14- Alcover i Moll recullen el morf [so]
en català occidental i/o nord-occiden-
tal, pel que fa els verbs  bullir i dormir,
en les localitats  següents : Organyà,
el Pont de Suert, Sant Salvador de
Toló, la Pobla de Segur, la Torre de
Capdella,  Alós d’Isil,  Isabarri, Boí i
Esterri. Les localitats d’Andorra la
Vella, la Seu d‘Urgell, Llavorsí i Sort
empren el morf [so] en el verb dormir.
I el català oriental  també utilitza
aquesta variant a la localitat de Sant
Joan de les Abadesses.
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7- Comparació del verb bullir amb els verbs donar i
batre15

El present d´indicatiu
La variació present en aquest temps, deixant de banda
les especifitats de cada classe verbal16, és de tipus occi-
dental o nord-occidental.

El pretèrit imperfet d´indicatiu 
Les tres classes verbals utilitzen el morf [] . Així doncs
tenim una simplificació del sistema verbal. L’ús d’aquest
morf és un tret dialectal occidental o nord-occidental
però no s’aplica de forma regular com ho mostra el
quadre 13. Depén de les generacions i dels verbs. La
vacil·lació té lloc a la segona i tercera generació. I és en
aquesta darrera que s’insta�la una situació de polimorfis-
me entre la variant occidental [] i oriental [ø]. Aquesta
situació mostra que l’anivellament no és encara un fet
consolidat.

15- Els paradigmes d’aquests verbs
figuren en annex.
16- La vocal temàtica és [e] a les cl.
I/II i [i] a la cl.III. Podem trobar incre-
ment temàtic en alguns verbs com en
el verb bullir.
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El futur d´indicatiu 
Una isoglossa ([e]/[] )parteix el domini andorrà en dos
sigui quina sigui la classe verbal i la generació, com ho
veiem en el quadre 14. La zona orientalitzant es troba a
l’oest amb les localitats de Pa, Ar i Or; i la zona occiden-
talitzant es situa a l’est amb les localitats d’An, En i Ca.
Aquí sí que tenim una clara estabilització del sistema per
localitats i generacions. 

El condicional
La variant que s’observa al condicional és interna al domi-
ni occidental Compartim el morf [i] (pers.2-6) amb el Palla -
rès i el morf [ie] (pers.2-6) amb la resta del domini occi-
dental o nord-occidental. Apuntarem la variant [i�] (pers.4
o 6) de tipus oriental pel que fa els tres verbs a la tercera
generació d’Andorra i puntualment a la tercera genera-
ció d’Encamp (pel que fa el verb batre). El morf [io](pers.4
i 5) present a la nostra segona i tercera  generació, no
apareix en les dades de Joaquin Viaplana17. En canvi les
enquestes de L’Alcover i Moll18 l’atesten en localitats tant
occidentals (Vilaller i el Pont de Suert) com en localitats

17- Joaquin Viaplana (1999)
18- Alcover I Moll (1929-1932)
19- “P“ significa: ús de la variant
Palla resa
20- “occ” significa: ús de la variant
occidental
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orientals (Sant Llorenç de Morunys, Berga, Sant Feliu de
Torrelló i Sant Joan de les Abadesses). Aquesta [o] és una
constant en la conjugació andorrana. Aparèix a l’imper-
fet, al condicional, al present i imperfet del subjuntiu.

El present de subjuntiu
Els informadors empren tant la variant occidental [o]/[e]
com l’oriental [i]. L’anivellament cap al català oriental es
fa progressivament de la primera a la tercera generació i
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depén dels verbs. El quadre 16 mostra que la primera
generació encara manté força bé el morf occidental [o]
en els tres verbs malgrat la presència en el verb donar i
bullir de la variant oriental [i]. La segona generació utilit-
za les dos variants [o] i [i] gairebé en proporcions equiva-
lents. En canvi, la situació és capgira a la tercera genera-
ció. La variant occidental cedeix el seu lloc a la variant
oriental [i].

El pretèrit imperfet de subjuntiu
El quadre 17 mostra que la primera generació conserva
el morf de M/T [se/so] de tipus occidental. La segona
generació, tot i que usa majoritàriament la variant occi-
dental, fa aparèixer també la variant oriental [si]. Tal i com
succeeix al present de subjuntiu, la segona generació es
decanta cap a la solució oriental.
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8- Conclusió
L’estat de la situació en l’ambit morfològic és clar: la llen-
gua s’orientalitza. Això és una realitat tant en el català
d’Andorra com en el domini occidental o nord-occiden-
tal. Aquesta progressiva orientalització que ens apareix
sota forma de pinzellades, de vegades força incoherents,
depèn de les generacions, de les localitats i dels dife-
rents temps verbals. 
Els informadors més joves (els de la tercera generació)
són sense dubte els més receptius als canvis lingüístics.
Però ni la primera, ni la segona generació escapen a un
procès d’anivellament. Si bé globalment la variació és
irregular tenim un exemple d’anivellament estabilitzat al
futur d’indicatiu. Tanmateix, no podem generalitzar
aquest fet i afirmar definitivament que tal zona és més
orientalitzant que una altra. També hem pogut observar
que les localitats d’Encamp i d’Andorra eren les que més
tendien a orientalitzar la llengua. 
D’altra banda, l’estudi posa en relleu que certs temps
verbals presenten més inestabilitat o apareixen com a
més sensibles a la variació que d’altres com per exemple
el pretèrit imperfet, el subjuntiu present i el pretèrit
imperfet de subjuntiu. 
De forma general,  el català andorrà segueix dos grans
tendències contradictòries:  la primera és la de mantenir
una certa tradició i per lo tant ser fidel al català nord-occi-
dental (o occidental) i la segona és la temptació de voler
seguir un model de llengua considerat com a “ideal“ o
més “innovador“ el català oriental. I finalment, hem
pogut comprovar que el català andorrà també compartia
certs trets de morfologia verbal amb el Pallarès.
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Annex



323
La recerca en llengua catalana i Andorra



324
Q u a r t s  d e b a t s  d e  r e c e r c a  



325
La recerca en llengua catalana i Andorra



326
Q u a r t s  d e b a t s  d e  r e c e r c a  



327
La recerca en llengua catalana i Andorra



328
Q u a r t s  d e b a t s  d e  r e c e r c a  



329
La recerca en llengua catalana i Andorra



330
Q u a r t s  d e b a t s  d e  r e c e r c a  



331
La recerca en llengua catalana i Andorra



332
Q u a r t s  d e b a t s  d e  r e c e r c a  



333
La recerca en llengua catalana i Andorra



334
Q u a r t s  d e b a t s  d e  r e c e r c a  



335
La recerca en llengua catalana i Andorra



336
Q u a r t s  d e b a t s  d e  r e c e r c a  



337
La recerca en llengua catalana i Andorra



338
Q u a r t s  d e b a t s  d e  r e c e r c a  



339
La recerca en llengua catalana i Andorra


