
1 PROPOSTA PER A UN ESTÀNDARD ORAL DE LA LLENGUA CATALANA, III  

 

PARLAR D’ANDORRA (Andorra) 

 

aixarnola* f. (Andorra)  espurna(1) 

arrest(2) m. (Andorra) ‘acords entre comuns’ 

aute m. (Andorra) ‘interlocutòria judicial’ 

bander   bandera m. i f. (Andorra) ‘agent forestal’ 

batlle1 m. i f. (Andorra) ‘jutge de primera instància’ 

batllia(2) f. (Andorra) ‘jutjat’ 

botir(2) v. intr. pron. (Andorra)  enutjar v. tr. i intr. 

pron. 

buna f. (Andorra)  cornamusa 

buner*   bunera m. i f. (Andorra)  cornamusaire 

càbio* m. (Andorra)  cabiró 

casa 

 cap de casa m. (Andorra)  golfa f. ( pl.)  

 casa comuna f. (Andorra)  casa de la vila 

clípol* m. (Andorra)  autobús 

comú(2) m. (Andorra) ‘govern d’una parròquia’ 

conseller   consellera 

 conseller general   consellera general m. i f. 

(Andorra) ‘diputat andorrà’ 

cònsol(2) m. i f. (Andorra) ‘representant dels consells 

de parròquia o de comú’ 

 cònsol major m. i f. (Andorra)  batlle2
(1)   

batllessa 

consòrcia f. (Andorra)  consorci m. 

copríncep   coprincesa m. i f. (Andorra) ‘persona que 

copresideix el Principat d’Andorra’ 

coprincipat m. (Andorra) ‘règim polític presidit per 

dos coprínceps que comparteixen el poder i la 

representació de l’estat’ 

cot m. (Andorra)  multa f. 

desempanar* v. tr. (Andorra) ‘reparar d’una pana’ 

donja f. (Andorra) ‘embotit típic d’Andorra’ 

eixivern m. (Andorra) ‘estada en un indret durant 

l’hivern’ 

empunyar* v. tr. (Andorra)  empènyer 

ferrat m. (Andorra)  cubell 

foc 

 foc i lloc m. (Andorra) ‘contribució de caràcter 

comunal’ 

macarulla* f. (Andorra)  pinya(1) (de pi) 

manador   manadora m. i f. (Andorra)  pregoner   

pregonera 

nunci   núncia m. i f. (Andorra) ‘conserge de 

l’Administració pública’ 

ordinació f. (Andorra) ‘ordenança comunal’ 

paniquesa* f. (Andorra)  mostela(1) 

parlament*(2) m. (Andorra) ‘consell general 

d’Andorra’ 

parròquia(3) f. (Andorra) ‘divisió administrativa 

d’Andorra’ 

peixena f. (Andorra)  pastura 

pitavola f. (Andorra)  papallona 

posella f. (Andorra)  prestatge m. 

posobra f. (Andorra)  vigília (d’una festa) 

providència f. (Andorra) ‘resolució judicial’ 

quart(2) m. (Andorra) ‘subdivisió administrativa a 

algunes parròquies andorranes’ 

raonador(2)   raonadora [del ciutadà] m. i f. 

(Andorra)  síndic de greuges   síndica de greuges 

redort* m. (Andorra)  tortell 

sacarinol* m. (Andorra)  sacarina f. 

serenalla f. (Andorra)  sargantana 

síndic(2)   síndica [general] m. i f. (Andorra) 

‘president del Parlament andorrà’ 

trasteria* f. (Andorra)  entremaliadura 
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