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Notes
1- Diccionari de la llengua catalana
de l’Institut d’Estudis Catalana Edi-
cions 62. Enciclopèdia Catalana.
Segona edició. Barcelona 2007.
2- 1. Segons el GAZOPHYLACIUM
de Lacavalleria del 1696 existien un
Fons Verborum i un Vocabulari de
Torra que el precedien.
2- 2. Segons el Diccionari de la llen-
gua catalana ab la correspodencia
castellana. Nova edició Enciclopèdi-
ca Il·lustrada en 3 volums de Salvat
de 1910 el Vocabulari “... latina et
valentiana lingua...” de Joan Esteve
de 1489; el vocabulari en català-ale-
many anònim de Perpinyà del 1502
estampat per  Rosembach i el Lexi-
con latino-catalanum de Carles Amo-
rós publicat a Barcelona el 1507 i
reeditat el 1560; el Thesaurus pueri-
lis de Nofre Pou de 1575 , reeditat el
1579; i el Dictionarium catalano-latinus
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Si per “gentilici” s’entén l’adjectiu que precisa allò 1. Rela-
tiu o pertanyent a un poble, a una família o a una nissaga
2. Que denota la nació o la pàtria d’una persona, segons
el Diccionari de la llengua catalana (2007)1, aquest treball
és un assaig en relació a aquelles paraules que provenen,
en la seva arrel, de gentilicis utilitzats en els territoris de
parla catalana i, concretament pel que fa al cas andorrà, a
aquells mots que tenen incorporada en la seva estructura
el fragment de set lletres “andorra”, amb o sense accent.
La reflexió sobre l’existència d’aquests mots, avui, es jus-
tifica, en primer lloc, per la curiositat de verificació de la
identitat pròpia, en una època de retorn o moda del fet
identitari i on certes identitats més potents de l’entorn
estant pressionant amb accions reivindicatives i expansio-
nistes. 
En segon lloc, el fenomen de la globalització de les rela-
cions, l’economia, la cultura i el compartir més valors amb
una societat cada cop més gran, porta a la identificació o
sentiment de pertinença amb un grup més ampli a l’es-
tricte nacional com pot ser la humanitat, però que passa
primerament pels propis veïns i, en aquest cas lingüístic,
pels països catalans en el sentit de que som tots aquells
països dipositaris de la llengua catalana que venim com-
partint i forjant com a pròpia, durant el darrer i passat
mil·lenni.
En tercer lloc, la forta emigració primer i immigració des-
prés, que ha tingut Andorra en els darrers 100 anys, fa
qüestionar sobre si el país ha sabut reaccionar amb nor-
malitat, malgrat els fortíssims canvis que ha sofert en les
seves estructures , si ha tingut capacitat de resposta, i ho
ha fet i en proporció a les seves dimensions o talla.
En quart lloc, el procés consolidat o d’afirmació estatal
d’Andorra en un món d’estats – nació comporta indirec-
tament la seva afirmació nacional des d’un esperit nou
que ha superat al tradicional i està obert a tothom, però
que es vol també nacional.
El procés de diferenciació doncs, i que ha servit per esde-
venir un estat independent, lluny de trobar-se acabat,
continua.
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I finalment, en cinquè lloc, la contemplació d’una unitat
lingüística real, però apedaçada, que hauria de ser més
atractiva per a tots amb una actitud més oberta, atenta i
sensible per part dels qui en pretenen ostentar la repre-
sentació.
“La unió fa la força“ és el lema andorrà que cal no recla-
mar sinó practicar.
Si, formalment, la llengua catalana té dificultats en el seu
reconeixement en alguns territoris, a nivell de contingut
hauria de ser generosament representativa de tots.
I els que la volen contenir, especialment els diccionaris
generals, n’haurien de ser dignes exponents.
No de tots els adjectius gentilicis se’n formen mots derivats.
Són pocs els que han experimentat aquesta capacitat al
llarg dels temps.
Concretament hi ha quatre casos amb una certa consis-
tència: català, valencià, mallorquí i andorrà.
Els diccionaris, vocabularis i altres fonts escrites s’utilitzen
com a referents de l’estudi.
Tot i no haver pogut consultar els diccionaris anteriors2 al
de Joan Lacavalleria de 1696, Gazophylacium catalano-
latinum3, fet a Barcelona a casa d’Antoni Lacavalleria, hi
apareixen noms dels territoris catalanoparlants CATALU-
NYA, MALLORCA, MENORCA, MONTJUICH, MONTSENY,
MONTSERRAT, PIRINEU, ROSSELLÓ, YVIÇA i de les
poblacions catalanoparlants BALAGUER, BARCELONA,
FRAGA, GERONA, LLEYDA, MANRESA, PERPINYÁ,
PUIGCERDÁ, ROSES, SALSES, TARRAGONA, TORTO-
SA, URGELL, VALENCIA,  VICH.
D’aquests noms de territoris (província, illa, montanya i
comtat) i de poblacions (ciutats, ciutat principal, viles, vila
gran i places fortes) només dos han comportat, amb entra-
da pròpia, un gentilici.
Catalunya hi és reflectida amb CATALA i Barcelona amb
BARCELONES.
En el Gazophylacium només hi apareixen altres quaranta
gentilicis amb entrada pròpia referits a trenta-sis territo-
ris, fora dels territoris de parla catalana4. Amb entrada
indirecta n’hi ha alguns altres (Siciliá ...).

de Pere Torra de 1653 editat a Bar-
celona.
2- 3. Segons la GRAN ENCICLOPÈ-
DIA CATALANA Vol. 6 de 1974 es té
notícia d’un diccionari català-llatí
manuscrit anònim del segle XIV; del
Liber elegantiarum latina et valenti-
na lingua de Joan Esteve del 1487
publicat a Venècia, d’un vocabulari
català-alemany, alemany-català anò-
nim publicat el 1502 a Perpinyà i una
adaptació del vocabulari llatí-català
de Antonio Nebrija feta per Gabriel
Busa el 1507 i una altra de Martí Ivar-
ra del 1522 fent-se’n diverses edi-
cions fins al 1584 en que es va publi-
car el text trilingüe llatí-català-castellà;
del Thesaurus Puerilis d’Onofre Pou
del 1575 a València; el Diccionario
Castellano - Dictionnaire François -
Diccionari Català d’Antoni Lacavalle-
ria de 1641; el Diccionario alfabético
de dicciones juntamente castellanas
y valencianas del 1647 anònim i l’o-
bra de Pere Torre de 1650.
3- GAZOPHYLACIUM CATALANO-
LATINUM DICTIONES PHRASIBUS
il·lustratas, ordine literario compre-
hendens. CVI SUBJICITUR IRREGU-
LARIUM verborum elenchus. AUC-
TORE JOANNE LACAVALLERIA et
Dulach V.I.D. Anno 1696. BARCINO-
NE, apud ANTONIUM LACAVALLE-
RIA.
4- Els quaranta gentilicis considerats
a més de BARCELONES i CATALÁ
són: ALEMANY, AMERICH, ARAGO-
NES, ASIATICH, BRETO, ESCOSSES,
ESPANYOL, ETHIOPICH, FRANCES,
GALILEO, GASCÒ, GASCONA,
GENOVES, GRECH, HOLANDESOS,
HUNGARO, HURONS, INGLES,
INGLESA, IRLANDES, ISRAELITA,
ITALIANA, LIONES, LOMBARDO,
MARSELLES, MEXICA, MOSCOVI-
TA, NAPOLITA, NAVARRES, NINIVI-
TA, PIAMONTÉS, POLLACO, POLO-
NÉS, PORTUGUÉS, PROVENSAL,
SICILIANA, SUECO, SUISSOS,
TURCH I UNGARO.
5- La GRAN ENCICLOPÈDIA CATA-
LANA cita els diccionaris Breve dic-
cionario valenciano-castellano (1739)
i el Diccionario valenciano-castella-
no (1764) els dos de Carles Ros, i el
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Aquest fet permet de dir que al segle XVII si bé s’utilitzen
els gentilicis tot just comencen a fixar-se en els diccionaris
o vocabularis, i per tant encara no n’han originat mots
derivats o tot just ho comencen a fer.
El segle XVIII, amb els esdeveniments polítics que hi ocor-
ren, no destaca en aportacions filològiques el que no
impedeix que el procés esmentat, de formació de mots
gentilicis o derivats seus, prossegueixi el seu camí.5

El 1803 al DICCIONARIO CATALAN-CASTELLANO-LATI-
NO6 d’Esteve-Belvitges-Juglà hi apareixen els gentilicis
(BARCELONES,SA, BARCELONÍ,NA, CATALÁ,NA, TAR-
RAGONÍ,NA) i el mot derivat CATALANESC,CA, confir-
mant amb aquest darrer allò avançat en l’anterior parà-
graf. I s’introdueix amb el mot en masculí el sufix que el
feminitza.
En un segle s’hauria passat de dos a quatre gentilicis més
un mot derivat.
El 1839, al DICCIONARI CATALÁ-CASTELLÁ-LLATÍ-
FRANCES-ITALIÁ7 d’una societat de catalans, apareixen
els gentilicis (BARCELONES,A, BARCELONÍ,NA, CATA-
LÁ,NA, MALLORQUÍ,NA, TARRAGONÍ,NA, VALEN-
CIÁ,NA) I el mot derivat (CATALANESC,A).
El 1852, al DICCIONARIO MANUAL o VOCABULARIO
COMPLETO DE LAS LENGUAS CATALANA-CASTELLA-
NA8 de Saura, apareixen els gentilicis andorrá, geroní,
il·lerdés, mallorquí, menorquí, tarragonés, prenent-se
andorrá amb significat altre que el territorial i concreta-
ment es cita “fer l’andorrá”. No apareix cap mot derivat. 
En el NOVÍSSIM DICCIONARI MANUAL DE LES LLEN-
GUAS CATALANA-CASTELLANA del mateix autor en la
seva edició de 1880, hi afegeix els gentilicis Catalá, Il·ler-
det, Tarragoní).
Al DICCIONARI DE LA LLENGUA CATALANA de Labèr-
nia9, del 1864, augmentat per una societat de literats, apa-
reixen els gentilicis ANDORRÁ, BARCELONÉS,A, BAR-
CELONÍ,NA, CATALÁ,NA, CERDÁ,NA, GERONÍ, NA,
GIRONÍ,NA, IBISSENCH,CA, IL·LERDÉS,A, IL·LERDET,A,
MALLORQUÍ, NA, MENORQUÍ, NA, PIRINAICH, CA,
ROSSELLONÉS, A, TARRAGONÉS, TARRAGONÍ, NA,

Prontuario trilingüe (1771) de Josep
Broc.
6- DICCIONARIO CATALAN-CASTE-
LLANO-LATINO de JOAQUIN ESTE-
VE, JOSEPH BELVITGES i ANTONIO
JUGLÀ. Oficina de Tecla Pla. Barce-
lona 1803.
7- DICCIONARI CATALÁ-CASTELLÁ-
LLATÍ-FRANCES-ITALIÁ. PER UNA
SOCIETAT DE CATALANS. Imprèmp-
ta de Joseph Torner. Barcelona 1839
(2 volums).
8- DICCIONARIO MANUAL O VO -
CA BULARIO COMPLETO DE LA
LENGUAS CATALANA-CASTELLA-
NA Santiago Angel Saura. SEGUN-
DA EDICIÓN. LIBRERIA DE ESTÉVAN
PUJAL. BARCELONA 1852.
9- DICCIONARI DE LA LLENGUA
CATALANA AB LA CORRESPON-
DENCIA CASTELLANA I LLATINA
PERE LABERNIA AUGMENTAT PER
UNA SOCIETAT DE LITERATS. ED.
ESPASA GERMANS. BARCELONA
1864 (2 volums).
10- A títol anecdòtic i en relació al
gentilici CASTELLÁ es presenten els
mots derivats CASTELLANADA, CAS-
TELLANAS, CASTELLANIA, CAS -
TELLANISAR, CASTELLANISAT-DA i
CASTELLAR.
11- DICCIONARI POPULAR DE LA
LLENGUA CATALANA. JOSEP ALA-
DERN. 4 volums. Ed. B. Baxarias.
BARCELONA 1908-1909
12- Enciclopedia moderna catalana.
Joseph Fiter. 5 volums. Ed. Joseph
Gallach. Barcelona 1913.
13- DICCIONARI GENERAL DE LA
LLENGUA CATALANA. POMPEU
FABRA. LLIBRERIA CATALÒNIA.
BARCELONA 1932.
14- DICCIONARI CATALÀ-VALEN-
CIÀ-BALEAR. ANTONI MARIA
ALCOVER – FRANCESC DE BORJA
MOLL. 1r volum 1926, 2n volum
1935. 8 darreres volums entre 1950 i
1962. El 1968 es reeditaren els 2 pri-
mers volums. El 1977 es reedità a
Palma de Mallorca per l’Ed. Moll.
15- GRAN ENCICLOPÈDIA CATALA-
NA. Edicions 62. Barcelona 1969 fins
avui (22 volums).
16- DICCIONARI DE LA LLENGUA
CATALANA. INSTITUT D’ESTUDIS
CATALANS. Edicions 3 i 4, Edicions
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TORTOSÍ,NA, URGELLÉS,A, VALENCIÀ,NA, prenent-se
ANDORRÁ amb significat altre que el territorial i com en
l’anterior cas es cita “fer-se l’andorrá” en el sentit de fer-
se el desentès.
I hi apareixen els mots derivats CATALANESCH-CA i
CATALANISAR10.
Finalment, pel segle XIX, entre el 1888 i el 1892 apareix
una nova edició de l’obra de Pere Labèrnia del 1864, edi-
tada per Espasa y compañia, també en dos volums, però
amb les diferències significatives pel que fa al gentilici
ANDORRÁ-NA que és introduït amb significació territo-
rial tot i mantenir els altres significats; es modifica PIRI-
NAICH,CA per PIRENAICH,CA i s’introdueix un nou mot
derivat del català CATALÁUNICH,CA amb el significat
pertanyent a l’antiga Catalunya.
Així doncs durant tot el segle XIX es van anar incorporant
diversos gentilicis, passant de quatre a dinou i només d’un
a tres mots derivats tots ells de català.
El 1908, al DICCIONARI POPULAR DE LA LLENGUA
CATALANA, de Joseph Aladern11 apareixen els gentilicis
següents Andorrá,na, Barcelonench,ca, Barcelonés,a,
Barceloní,na, Catalá,na, Cerdá,na, Cerdanyench,ca, Cer-
danyés,a, Geronès,a, Geroní,na, Gironench,ca, Gironès,a,
Gironì,na, Ibicench,ca, Ilargeta, Ilergetes, Mallorquí,na,
Menorquí,na, Pirenaich,ca, Pirinaich,ca, Rossellonés,a,
Tarragoní,na, Tortosí,na, Urgellés,a, Valenciá,na.
I hi apareixen els mots derivats de català Catalanaç, Cata-
lanada, Catalanesch,ca, Catalanescament, Catalanisable,
Catalanisació, Catalanisada, Catalanisadament, Catalani-
sadera, Catalanisadet,a, Catalanisadeta, Catalanisadiç,a,
Catalanisadiça, Catalanissadíssim,a, Catalanisador,a,
Catalaniçadora, Catalanisadot,a, Catalanisadura, Catala-
nisament, Catalanisant, Catalanisar, Catalanisarse, Cata-
lanisat,da, Catalanisagre, Catalanisme, Catalanista, Cata-
lanistaç,a, Catalanistada, Catalanistet,a, Catalanistó,na,
Catalanistot,a, Catalanitat, Catalanitzant, Catalanitzar,
Catalaunia, Catalaunich,ca, Catalonha, Cataloniat,de
cerdà Cerdana, Cerdanaça, Cerdanada i de mallorquí
Mallorquinisme.

62, Ed. Moll, Enciclopèdia Catalana,
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat. Barcelona. Palma de
Mallorca. València. 1995.
17- DICCIONARI DE LA LLENGUA
CATALANA. INSTITUT D’ESTUDIS
CATALANS. Edicions 62. Enciclopè-
dia catalana. Barcelona 2007.
18- Vocabulari Rossellonès amb tra-
ducció en francès i en català norma-
tiu. Renat Botet. Ed. Trabucaire. Per-
pinyà 1997.
19- Veure entre altres “693 anys des-
prés” A. Morell i E. Amigó, així com
Poble Andorrà (1975, 1976, 1977,
1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983,
1984, 1985, 1986, 1989, 1990 i
1992), Andorra 7 (1978, 1979, 1980,
1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986,
1987, 1988 i 1989), Tribuna (1973),
Andorra Magazine (1971), Claror
(1973), Posobra (1972) i Punt polític
(1980, 1981, 1982, 1983 i 1984).
20- Veure entre altres periòdics
Poble Andorrà (2, 4, 7 i 11 del 1934 i
1935) entre altres, i Andorra 7  (1981,
1982, 1983, 1984,  1986, 1987, 1988
i 1989), Poble Andorrà (1975, 1976,
1977, 1979, 1981, 1982, 1987, 1991
i 1993) i Punt polític (1980 i 1982).
21- Concretament en la Introducció
a l’edició del 2006 del DICCIONARI
DE LA LLENGUA CATALANA de
l’IEC a càrrec de Joan Martí i Castell,
president de la secció filològica de
l’IEC.
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El 1913, a l’ENCICLOPEDIA MODERNA CATALANA12, de
Joseph Fiter, apareixen els gentilicis següents Andorrà,na,
Barceloní,na, Catalá,na, Cerdá,na, Gironí,na, Ibicench,ca,
Ilergetes, Il·lerdench,ca, Il·lerdet,a, Mallorquí,na, Menor-
quí,na, Pirenaich,ca, Pirenench,ca, Pirináich,ca, Piri-
neich,ca, Pirinench,a, Rossellonench,a, Tarragoní,na, Tor-
tosí,na, Urgellench,ca, Urgellés,a, Valencià,na.  
I hi apareixen els mots derivats de Català Catalanesch,ca,
Catalanescament, Catalaniçar, Catalanisable, Catalanisa-
blement, Catalanisadament, Catalanisador, Catalanisme,
Catalanista, Catalanísticament, Catalanistich, ca, Catala-
nitat, Catalanófil,a, Cataláunich, ca, de barceloní Barcelo-
nisme i de valencià Valencianisme, Valencianista.
El 1932, al DICCIONARI GENERAL DE LA LLENGUA
CATALANA de Pompeu Fabra13, apareixen els gentilicis
Alacantí-na, Andorrà-ana, Barcelonès-esa, Barceloní-ina,
Català-ana, Cerdà-ana Eivissenc-a, Gironí-ina, Lleidatà-
ana, Mallorquí-ina, Menorquí-ina, Pirenaic-a, Rossellonés-
esa, Tarragoní-ina, Tortosí-ina, I Valencià-ana.
I hi apareixen els mots derivats de català Catalanada, Cata-
lanejar, Catalanesc, a, Catalanisme, Catalanista, Catalani-
tat, Catalanització, Catalanitzar i de mallorquíMallorqui-
nisme.
Al DICCIONARI CATALÀ-VALENCIÀ-BALEAR d’Antoni
M. Alcover i F. de B. Moll14 entre 1926 i 1962, simplificant,
apareixen entre altres els gentilicis ANDORRÀ,-ANA,
CATALÀ,-ANA, MALLORQUÈS,-ESA, MALLORQUÍ,-INA,
VALENCIÀ,-ANA.
I hi apareixen els mots derivats de català CATALANA,
CATALANADA, CATALANEJAR, CATALANESC,-ESCA,
CATALANISAR, CATALANISME, CATALANISTA, CATA-
LANÍSSIM,-IMA, CATALANITAT, CATALANITZACIÓ,
CATALANITZAR, CATALANÒFIL, DE MALLORQUÍ
MALLORQUINA, MALLORQUINADA, MALLORQUINE-
JAR, MALLORQUINISME, MALLORQUINISTA I DE
VALENCIÀ VALENCIANA, VALENCIANADA, VALENCIA-
NALLA, VALENCIANEJAR, VALENCIANESC,-ESCA,
VALENCIANIA, VALENCIANISME, VALENCIANISTA,
VALENCIANITAT.
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La GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA, iniciada el 196915,
afegeix als quatre gentilicis ja mencionats andosí-ina i pre-
senta els mots derivats de català catalana, catalanada,
catalanejar, catalanesc-a, catalanisme, catalanista, catala-
nística, catalanitat, catalanització, catalanitzar, catalanòfil-
a, catalanofília, catalanòfob-a, catalanofòbia, catalano-
parlant, catalàunic-a, de mallorquí mallorquinisme i de
valencià valencianisme, valencianista.
El DICCIONARI DE LA LLENGUA CATALANA de l’Institut
d’Estudis Catalans en la primera edició de 199516 presen-
ta les mateixes entrades que la Gran Enciclopèdia Catala-
na, sense els mots andosí-ina, catalana i catalàunic-a.
En la seva segona edició del 200717 s’hi introdueixen els
mots derivats de català catalano i catalanòfon-a i de
mallorquí mallorquinista.
Així com el Vocabulari Rossellonès de Botet18 no planteja
cap mot derivat en relació a algun gentilici del seu territo-
ri, i es desconeix si altres territoris de parla catalana utilit-
zen paraules pròpies no ressenyades, derivades de genti-
licis, Andorra ve utilitzant des de principis de segle XX, a
nivell escrit, diferents andorranismes que a nivell concep-
tual i identitari són representatius i per tant de recomana-
ble, necessari o obligat coneixement (segons el cas), per
a la resta dels territoris de parla catalana que vulguin tenir
un capteniment de la unitat de la llengua que parlen.
El DICCIONARI ENCICLOPÈDIC D’ANDORRA de Valls,
del 2006, recull els termes més recents andorranitat,
andorranització, andorranitzar que apareixen en els mit-
jans de comunicació, i publicacions, i a nivell administratiu
i polític, a partir de 197019. Però no ha retingut els histò-
rics andorranament, andorranenc-a, andorranista i andor-
ranisme que inicien la seva aparició a partir de 1930 com
a mínim en les publicacions de l’època i fins avui20. El dar-
rer està fins i tot utilitzat per l’Institut d’Estudis Catalans
en el pròleg de l’edició del DICCIONARI DE LA LLEN-
GUA CATALANA del 2007, però no en el recull al seu inte-
rior21.
L’aparició d’aquests andorranismes de tipus reivindicatiu
o identitari no és estrany donada l’evolució de la societat
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andorrana en els darrers 150 anys en que s’han produït
fets tant notables a nivell polític com la Nova reforma de
1866, les dites revolucions de 1880-1881 i 1933, l’assoli-
ment del sufragi realment universal fins als 1970, la Refor-
ma de les Institucions de 1976 a 1981, la nova parròquia
d’Escaldes-Engordany el 1978, la Constitució de 1993 i
l’entrada d’Andorra a la ONU com a 183è estat; a nivell
econòmic l’electrificació i construcció de les carreteres a
partir de 1929, el pas d’una societat rural a una societat
de serveis, el darrer acord amb la Unió Europea de 1989,
i la necessitat d’un nou encaix en la Unió Europea en els
darrers anys; a nivell social la transformació en que s’ha
passat d’una població abocada a l’emigració a una pobla-
ció receptiva d’immigració passant d’un balanç de 3.000
habitants a 85.000 habitants en els darrers 80 anys, amb
una majoria de població no nacional, encara avui, de l’or-
dre del 60% de total. Malgrat les demandes privades i
públiques en el sentit d’incorporació d’aquests andorra-
nismes, realitzades d’ençà l’aparició de la 1a edició del
diccionari de l’IEC el 1995, la 2a edició del 2006 no va
incorporar cap d’aquests andorranismes identitaris. Les
properes edicions haurien d’esmenar aquesta anomalia
en el diccionari, que va més enllà de consideracions estric-
tament lexicogràfiques i normatives en incorporar un con-
tingut ideològic amb la presència d’uns mots sí mentre
que d’altres no.
Millorar el coneixement de tots, entre tots, i evitar la mar-
ginació o el desinterès, que poden entendre’s com a
menyspreu, és indispensable per assolir una real i efectiva
identificació amb els diccionaris que vulguin ser realment
representatius de tots. I cal acceptar que el català s’ex-
pressi a la seva manera a Catalunya, València i Mallorca,
com a Andorra ho fa andorranament.
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