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Salutació 

Moltes gràcies, i moltes gràcies a tots vostès perquè un any més estan partici
pant en aquesta jornada, Diada andorrana, amb temes que són d'interès per a An
dorra, naturalment, però també per a tots nosaltres, ja es tracti d'Andorra i els seus 
veïns del nord, com enguany, ja es tracti, com l'any passat, dels Llindars òptims 
del creixement d'Andorra, però també de qualsevol comunitat que es troba en ple 
segle XXI, amb tota una sèrie de condicionants, de necessitats, de globalització 
volguda o no volguda. Jo crec que les reflexions que vostès fan són importants, i 
és especialment grat per a mi, com a rector d'aquesta Universitat Catalana d'Es
tiu, que al llarg de tant de temps, i espero que en l'avenir, això segueixi . 

Utilitzin, usin les nostres instal·lacions i la coincidència d 'aquests deu dies 
d'activitats per venir aquí a reflexionar sobre coses que els interessen a vostès 
però que també ens interessen a tots, com és natural; per tant, estic molt content i 
els felicito i els desitjo que treguin un bon profit d'aquesta jornada. 

Al mateix temps, ja que ho he esmentat, em plau també dir que molt sovint en 
actes d'aquest tipus es diuen coses molt interessants, molt sentides, com les que 
ara mateix acaben de pronunciar, però que queden en l'aire, tots quedem més o 
menys satisfets però després això s'esvaeix. No és el cas d'aquesta Diada andor
rana: la Societat Andorrana de Ciències, que la promou, procura que tot el que es 
diu aquí quedi ben reflectit en els successius volums que va editant, que són -ja 
n'hi ha uns quants- un element molt important, jo crec, de consulta. I per l'amabi
litat de l'Antoni Pol, que cada any fa el regal dels que han publicat, fa goig, fa gust 
poder veure les coses que es fan , no només a Prada sinó a d'altres llocs i que 
tenen com a denominador el coneixement, l'estudi del passat, del present i, fins on 
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es pugui, l'atalaiament del futur, del que és i el que serà per a Andorra . I això, 
esvandint-ho a d'altres terres, és el que fem a la Universitat Catalana d'Estiu, de 
manera que per això mateix estic ben satisfet. 

Res més, si alguna cosa necessiten, ja saben que potser els costarà trobar-me 
en algun moment, però jo mateix o qualsevol dels membres de l'organització es
tem a la seva disposició. Estic molt content de nou que estiguin aquí, que puguin 
gaudir, trel;)allar i, que l'any que ve puguem presentar el resultat d'aquestes jorna
des en un volum tan interessant com aquest darrer que tenim aquí. 

Endavant! 
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Presentació 

En nom de la SAC benvinguts a tots i gràcies per la vostra participació i assistèn
cia. Gràcies als que heu fet l'esforç d'oferir-nos la vostra reflexió desinteressada i 
gràcies als ministeris d'Educació i de Cultura i a Andbanc per la seva confiança i 
suport. 

La geografia, a través del relleu muntanyós, ha fet que es constituís com un 
barratge natural entre Andorra i els seus veïns del nord durant molt temps en una 
bona part de l'any. 

Aquesta separació física ha estat, però, progressivament vençuda amb els 
mitjans actuals, tot i que encara ens queda molt per fer per tal de permeabilitzar 
les comunicacions i per tant les relacions entre el nord i el sud en aquesta àrea 
dels Pirineus centrals, modernament i tradicionalment deprimida, tant econòmica
ment com socialment, mentre que els seus extrems costaners disposen de millors 
condicions. 

En el temps en què pastors, dallaires, paredaires, minaires, i caçadors i fargai
res passaven d'un costat a l'altre es tenia clar que ningú, de més enllà, vindria a 
arreglar-los els camins o a crear-ne de nous, i que per tant era a ells a qui perto
cava d'espavilar-se. I ho feien fins i tot malgrat la llengua. 

Avui quan les dificultats físiques són al nostre abast de superar-les no podem 
acceptar que la llengua sigui un barratge o un fre a les nostres relacions. 

Els uns i els altres ens coneixem prou bé per saber que no n'hi ha prou per 
separar-nos. Com les fronteres, que, tot i ser-hi ben clares i establertes, mai no 
han frenat del tot les necessitats, les conveniències ni les voluntats de relació 
entre els dos costats. 
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Avui potser ja no hi ha necessitats però hi continua havent conveniències i per 

tant cal que hi hagi voluntats. A tots ens correspon saber-les trobar, les unes i les 

altres, en interès propi , per a un millor desenvolupament dels nostres territoris . 

Prescindir dels veïns, quan som tan pocs i tan poc, és un luxe que no ens po

dem permetre. Junts, donant-nos suport, associant-nos els uns amb els altres per 

via del turisme, de la natura, de l'esquí, de les comunicacions, de la formació , del 

treball, de la sanitat, de l'aprofitament dels recursos naturals, de la gestió dels resi 

dus, del medi ambient, de la cultura, de les relacions socials, dels intercanvis econò

mics, en les infraestructures, serveis i equipaments, en el respecte, l'admiració ico

neixement mutus, en la solidaritat. .. podem obrir noves vies de desenvolupament. 

Ens cal a tots fomentar, estrènyer i consolidar vies clares de diàleg, cooperació 

i relació per poder arribar, junts, més lluny. 
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Antoni POL 

Representant de la SAC dins la UCE 
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Quin és l' esdeveni
dor per a les ONET? 
(Oficines Nacionals 
Estrangeres de Turisme) 

Introducció 
Les Oficines Nacionals Estrangeres de Turisme (ONET) som i serem les prota

gonistes essencials de la promoció turística internacional a França. 
De la simple permanència telefònica d'informació a les més importants en mit

jans humans, financers i tècnics, els protagonistes institucionals ens caracterit
zem per una gran heterogeneïtat. 

Però cal constatar que l'apel·lació oficines de turisme amaga, de fet, realitats 
molt diverses. 

Malgrat aquestes diversitats, una associació anomenada ADONET (de la qual 
Andorra és membre des de fa més de quinze anys a través d'un servidor, en el lloc 
de vicepresident i secretari general) federa més de cinquanta països amb la finali
tat d 'actuar comunament per al profit de cadascun dels seus membres. 

A més, contribuïm a reforçar la credibilitat i l'eficàcia d'aquestes institucions, 
íntimament lligades al gran públic, als professionals i amb una presència cabdal , 
mitjançant l'Associació, prop de les administracions concernides del país que ens 
acull. 

Molt recentment, el sector es mou a passos de gegant i no sense certa pressió. 
Tres tipus de pressions externes impulsen una nova manera de fer en el sector: 

-el marc institucional i administratiu del qual depenem les ONET (reestruc
turacions de les administracions nacionals del turisme, disminució dels 
pressupostos, desengatjament de l'Estat, redistribució de les responsabili
tats en la promoció exterior, una nova definició de les nostres missions .. . ); 
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- el mercat turístic ofereix noves perspectives i genera nous objectius (de
senvolupament dels viatges internacionals, competència accelerada dels 

actors turístics, canvis en el comportament del consumidor, noves organit
zacions de la indústria dels viatges ... i no podem oblidar els nous mercats 
com la Xina i l'Índia) ; 
-l 'entorn tècnic i comercial , que ha vist l'aparició de noves formes de comuni
car i de comercialitzar (màrqueting directe, venda per lnternet. .. ). 

L'entorn en el qual evolucionem les ONET està actualment en plena mutació. 

Molts elements de l 'actualitat política, econòmica i tècnica fan que haguem de 

canviar progressivament. 
L'observació curosa dels canvis actuals que es produeixen en el mercat turís

tic , les noves tecnologies, els governs i, per extensió , en les ONET ens permet 
percebre les mutacions que es produeixen en el sector. 

Podem dividir-les en els àmbits següents: 
1 - Les missions. 
2- Les estructures. 
3- La comunicació. 
4- La comercialització de les ON ET. 

Els elements que segueixen ofereixen un suport de reflexió sobre l'esdevenir 

immediat o més llunyà de les ONET a França. 

1. Missions diversificades i ambicioses 
Dels taulells distribuïdors de documentació dels anys setanta a les oficines de 

màrqueting actuals, les ONET han canviat progressivament la seva fesomia i han 
diversificat les seves missions. 

Aquests últims anys s'han caracteritzat per l'emergència de la noció de coordi
nació entre les indústries receptives i emissores, paral·lelament a la importància 
constant acordada al deure d'atenció i d 'informació al turista potencial. 

El públic de les ONET canvia. Aquestes institucions són percebudes cada cop 
més com un associat útil als TO (operadors turístics) , agents de viatge , etcètera 
que sol·liciten els nostres serveis. Les missions de les ONET evolucionen enfront 
d'aquesta nova demanda dels professionals . 

Assistim a un apropament: abans era cap al gran públic, avui cap als profes
sionals . 

La indústria privada ha esdevingut un associat incontestable de les polítiques 
de promoció turística. 
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Les missions de base de les ONET són i seran principalment: 
-informar els turistes potencials sobre l'oferta turística del país a promoure ; 
-generar, entretenir o reforçar l'interès, per a una percepció positiva del gran 

públic pel que fa a la destinació; 
-generar fluxos humans turístics ; 
-representar oficialment l'administració turística del país a França en el sec-
tor mercantil i als mitjans de comunicació, i 

- facilitar material de promoció al públic i al professional. 
Una vegada acomplertes les primeres missions, hem d'apropar-nos a l'estimu

lació i la formació dels intermediaris (fent guanyar sojorns als venedors de viatges, 
fent eductours, presentant la destinació en els seus llocs de venda, participant 
conjuntament en la presentació de la destinació .. . ). 

La naturalesa de les missions confiades varia segons: 
- la proximitat o no del mercat emissor; 
- el lloc que ocupa la destinació en el seu cicle de vida (llançament, creixe-

ment, maduresa o declinació) , i 
- la importància de la programació d 'aquesta destinació per a la indústria 

emissora. 
De simples taulells d'informació, les ONET han esdevingut: 

- un dispensador de serveis institucional , una oficina de màrqueting i un con
seller destinat a les empreses i a les institucions de la destinació ; 

-un organisme de lligam de les diferents estructures institucionals i privades 
intervenint en el mercat; 

-un assistent expert, un interlocutor privilegiat dels agents de viatge per ela
borar el seu màrqueting estratègic (desenvolupament del mercat) i opera
cional (muntatge de productes, comunicació ... ); 

- un centralitzador, creador i divulgador d'informacions al mercat turístic ; 
- portaveu de la indústria receptora; 
- concebedores de paquets informatius turístics, cercant obtenir la seva inclu-

sió en els catàlegs de les agències de viatges. 
Les competències territorials de les ONET han canviat i s'han estès a causa de 

les restriccions pressupostàries, cosa que ha provocat el tancament d'oficines i de 
fet la recuperació del país per una altra OT, i del desenvolupament de noves tec
nologies de la informació. 

Les nostres missions s'han alleugerit pel que fa al gran públic, contractant empre
ses de serveis (desviament de les trucades telefòniques, tractament del correu ... ). 

En fi , les ONET tenim més autonomia comparades amb les nostres adminis
tracions centrals, tant en el màrqueting operacional com estratègic. 
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Globalment podem dir de que les missions de les ONET han evolucionat: 

-de la informació al consell ; 
-del gran públic als professionals i a les institucions; 

-de la comunicació de massa a la personalitzada; 

-de la publicitat a la promoció ; 

- d'un servei públic gratuït a un servei pagant (correu ... ); 

-d 'objectius generals a objectius quantificats i avaluats. 

2. Estructures en revisió permanent 
Des de fa uns quants anys i cada vegada més, constatem l'emergència del sec

tor privat en el treball de les ON ET. Aquesta emergència prendrà diferents formes. 

Les estructures actuals en general s'organitzen sobre unes tendències i alguns 

dels principis que segueixen: 
-el desengatjament progressiu de l'Estat en la promoció turística; 

-el finançament mixt de les estructures i activitats de promoció de les ONET; 

- l'organització de la indústria receptora per a les seves accions en els mer-

cats exteriors ; 
-la participació creixent del privat dins de l'elaboració de la política governa

mental de promoció ; 
- la responsabilitat de tots els actors en la promoció exterior; 

- l'establiment de col ·laboracions i d'una coordinació entre les estructures 

institucionals locals, regionals i nacionals amb la indústria receptora. 

Estructures físiques d 'un nou gènere 

Les estructures físiques de les ONET presents a França coneixen canvis diver

sos, i sense fer prova d'una imprudència excessiva podem afirmar les tendències 

següents : 

14 

- un increment del nombre de destinacions turístiques que obren despatxos 

d'informació permanents sota la forma d'una ONET; 

- el desenvolupament de les institucions de promoció regional allotjades en 

locals de representació o per una ONET; 

-els despatxos d 'informació s'ubiquen cada vegada més en pisos i/o una 

deslocalització en barris menys prestigiosos de la capital ; 

- un progressiu tancament al públic de les ONET (que va des d'una reducció 

dels horaris d'obertura fins a la informatització completa del tractament de 

les demandes d 'informació) ; 
-un traspàs de nombrosos serveis de les ONET a empreses exteriors (el 

correu , la comptabilitat, les trucades telefòniques ... ) per privilegiar les acti 

vitats de màrqueting ; 

Universitat Catalana d'Estiu 2005 



-una col·laboració accentuada de diferents ONET; 
- la reducció de la superfície i dels efectius; 
-una informatització molt forta de les tasques; 
- un desenvolupament de sinergies entre cambres de comerç, centres cultu-

rals i associacions diverses; 
- una diversificació d 'antenes de província de les ONET les quals es mate

rialitzen per: 
-representants comercials empleats per les ONET; 
- empreses regionals de representació , agències de comunicació o de 

viatges amb mandat de l'ON ET; 
- els consolats regionals , associacions culturals, restaurants nacionals 

o per OT I Sl de ciutats agermanades. 
Assistim avui a l'aparició d'empreses privades franceses especialistes en una 

o diverses destinacions. Proposen serveis d'informació i de consell turístic remu
nerats, per al gran públic i els professionals. 

Les representacions turístiques de la capital canvien de fisonomia per esdevenir: 
- oficines tancades al públic amb efectius reduïts i molt més professionals; 
-federatives (institucionalment ilo físicament) de la indústria del viatge ; 
-les antenes informatives en un territori més ampli i amb xarxes diversificades; 
-defineixen la seva política amb més àmplia participació de tot el consorci. 

3. Una comunicació que canvia 
L'actual observació de les ONET i les innovacions tecnològiques ens fan pen

sar que les OT estrangeres han d'entrar -i algunes ja ho hem fet- en la revolució 
cultural de la forma de comunicar en el nostre entorn. 

No seré arriscat si dic que estem en una profunda mutació dins de la comuni
cació tant sobre el fons com en la forma. 

- comunicar amb entitats supranacionals (la ruta de Marco Polo) ; 
-proposar una informació pagant (participació en les despeses) , instantània 

i més experimentada per al turista potencial amb l'ús de les tècniques dels 
viatges virtuals. 

a) Proposar una comunicació : més ciblada, més comercial , més indirecta (tre
ball accentuat amb la premsa), més temàtica, més regional , més elaborada i estu
diada (feta amb estudis de mercat molt més elaborats) , més oportunista. 

b) Els canvis dominats pels avenços tecnològics: els CD-ROM, la documenta
ció turística electrònica, les imatges virtuals, la missatgeria vocal. .. Totes aquestes 
eines han evolucionat molt i permeten una transmissió de les dades molt ràpida, 
de millor definició, més massiva, més personalitzada i amb diferents suports. 
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Estem en plena era dels multimitjans aplicats al turisme. La combinació de di

versos mitjans dóna suport a aquest concepte (so, textos, imatges) en una matei

xa màquina (ordinador i/o televisor) . Avui , aquests mitjans parlen un llenguatge 

comú, permeten les unions entre ells i nombroses possibilitats d'interconnexions. 

La conseqüència d'aquesta supraaccessibilitat del gran públic envers aques

tes tècniques ens força a constatar: 
-un reemplaçament del contacte humà per un servei de demandes d'informa

ció organitzat a l'entorn d'lnternet, de missatgeries vocals ... 

- uns serveis que recullen, gestionen i difonen una informació complexa en 

temps real. Els sistemes de difusió no evolutius o superats (el Minitel) desa

pareixen. 
En general, podem dir que la comunicació serà cada vegada més racional , di

versificada, personalitzada en el fons i en la forma, i més basada en la tecnologia. 

4. La informació comercial, primer pas cap a la comercialització 
La concreció del pla de màrqueting d'una destinació reposa sobre el desenvo

lupament de nous fluxos turístics i, per tant, sobre la comercialització més àmplia 

de productes. 
Amb mandat i finançades en gran part pels nostres governs, les ONET no te

nim pel nostre estatut la llibertat de posar al mercat productes turístics comercials. 

Sols algunes ONET de l'Europa de l'Est fan figura d'excepció. 

La noció de servei públic (que implica imparcialitat i independència) i l'estatut 

de representació oficial d'un govern no poden ser oblidats. 

Així , és plausible (i desitjable) que les ONET no efectuem una intrusió en el tre

ball de les xarxes comercials. 
Però la nostra missió és apropar l'oferta de la demanda turística, i és inevitable que 

multipliquem les passarel·les entre les funcions d'informació i de comercialització. 

Aquest consorci institucional i comercial agafa formes múltiples. La distància 

entre els passos d'informació i de comercialització es redueix per: 
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-la interconnexió de serveis informàtics institucionals i privats. Aquests últims 

proposen la venda a distància; 
-l'evolució de la informàtica de les ONET d'un servei d'informació a un servei 

de disponibilitat amb opció de reserva; 
-l'intercanvi de fitxers de consumidors entre les OT i els productors ; 

- la difusió per l'OT de catàlegs comercials dels TO que han conclòs accions 

de màrqueting conjuntes; 
- el finançament parcial o total de les campanyes publicitàries dels TO o 

transportistes per part de les ONET, o la inversa; 

Universitat Catalana d'Estiu 2005 



-l 'evolució d'una comunicació per destinació a una comunicació per producte; 

- la informàtica canvia els canals de distribució del viatge, ja que permet fer 

pagaments ; 
- l'obertura a la distribució de les xarxes informàtiques perquè tothom ven a 

tot el món i informa sobre tot el món a tothom; 

- el consorci privat i institucional en un mateix lloc físic. 

Les accions de les ONET han evolucionat cap a una comunicació per produc

tes i una informació de forma més comercial i han reduït la distància física i mental 

entre l'acció d'informar i de comercialitzar. 
No obstant això, cal deixar la comercialització al sector privat i evitar els derra

patges possibles. És necessari que reflexionem en certes regles de deontologia, 

comunes al sector institucional. 

Conclusió 
El ràpid desenvolupament dels viatges internacionals afirma la necessitat d'u

na nova organització de les administracions nacionals de turisme. Encarregades 

de la promoció de la seva destinació fora de les seves fronteres a través les ONET, 

han de suscitar i organitzar cada vegada més els fluxos de turistes. 

Abans asseguraven aquesta tasca totes soles, i avui podem comptar amb la 

col ·laboració del sector privat. De la funció de promoció hem evolucionat cap a 

una posició de lligam entre les indústries receptives o emissores i les institucions 

de tots els nivells (nacional, regional i local). 
El mercat francès ofereix un ventall interessant d'experiències diversificades 

amb la instal ·lació d'antenes d'ANT. Les Oficines Estrangeres de Turisme -tot i 

omplir encara la nostra funció d'informació- ja passem a l'estudi en profunditat de 

la demanda per transformar-nos en vertaderes bases operacionals a l'ús del con

sorci de la professió turística. 
La promoció exterior és ben bé cosa de tots. 
Això testimonia la gran diversitat de les accions per treballar el potencial francès. 

Cinc criteris combinats decideixen del tipus d 'organització de les ANT i per 

extensió de les seves ONET dins del país: 
-la proximitat del mercat emissor i, correlativament, la importància de la pro

gramació de la destinació per la indústria emissora; 
- el nivell d'organització de la indústria receptora i de les institucions; 

- la posició de la destinació dins del seu cicle de vida (introducció, creixe-
ment, turbulències, maduresa o davallada} ; 

- la naturalesa i el nivell de desenvolupament polític i econòmic del país a 
promoure, i 
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- la importància acordada al turisme pels governs dins de la seva economia 
nacional. 

Les ONET estem a l'alba d'una nova època de la promoció turística. 
Les tendències són: 

-la multiplicació de consorcis implicats en la promoció institucional ; 
-el desengatjament de l'Estat dins d'aquest domini; 
- una nova concepció del mapa mundial de les destinacions i de les entitats 

turístiques a promoure ; 
- una regionalització i individualització de la comunicació turística; 
- les noves tecnologies capgiren els canals tradicionals de comunicació i de 

distribució del sector dels viatges. 
Aquestes línies volen modestament aportar un suport de reflexió sobre l'esde

venir de les Oficines Nacionals Estrangeres de Turisme en general, és una cons
tatació i no el meu parer personal. 

Ens queda solament la voluntat de dotar-nos dels mitjans necessaris per al 
renovament. 

A propòsit de canvis, meditem la citació d'Albert Einstein. És el que pot suc
ceir-nos si no prenem consciència dels nous reptes majors als quals ens afron
tem : "L'absurditat consisteix a fer i refer sempre la mateixa cosa, esperant que el 
resultat sigui diferent." 
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Mercès senyores i senyors per la seva atenció. 

Enric RIBA 

Director de l'Oficina de Turisme d'Andorra a París d 'ençà el1981. 

Vicepresident i secretari general des del1989 de l'A DON ET 

(Associació de les Oficines Nacionals Estrangeres de Turisme) 
Membre fundador, el1990, de la FECTO (Federació Europea de Ciutats i Oficines de Turisme) 

Formació autodidacta en turisme 
Estudis al liceu Renouvier (1964-1968) i a les Escoles Salesianes de Sarrià (1968-1971) 
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La presència de 
l'ensenyament 
francès a Andorra 

Atès que aquesta presència és una realitat des de fa més de cent anys, tan 

sols en recordaré algunes dades claus ... 
Oficialment, la primera escola frahcesa obre el 12 d'octubre de l'any 1900, 

però no se sap amb tota certesa si n'hi va haver alguna altra en funcionament o bé 

algun mestre que exercís abans de la data esmentada. 

Caldria subratllar el rol actiu del veguer francès d'aquella època, que va ser 

imprescindible : el Sr. Carles Romeu, amb residència a Prada. 

Les desavinences entre ell i el delegat permanent de Perpinyà van tenir com a 

conseqüència que els docents en funció a Andorra fossin controlats per l'inspector 

de l'acadèmia de Perpinyà, i per tant el titular de la inspecció primària a Prada. 

Això es va prolongar fins a l'aplicació del conveni de 1993. 

Un incís: les repercussions ulteriors dels escrits intercanviats per les autoritats 

fan que els mestres andorrans gaudeixin de prioritat en les nominacions i això per

dura des de llavors com una peculiaritat dins de tot el sistema general del ministe

ri d 'Educació Nacional francès arreu del món. Aquesta particularitat segueix vigent 

i permet als mestres estar ben integrats, en defensa amb coneixement i convicció 

del pes específic d'aquesta escola dins el teixit socioeconòmic del nostre país. 

Qui no ha sentit alguna vegada aquesta escola és la meva? 

La prevalença de la prioritat de les nominacions s'ha ampliat fins i tot als resi

dents que pertanyen a la Unió Europea per tal d'adequar-ho a les lleis vigents als 

països de la Unió. (Vegeu el títol I, article 4 del conveni del 2003.) 

La segona dada significativa és l'obertura d'un CCEG (Cours complémentaire 

d 'enseignement général} , sota la direcció del Sr. Duró, que serà el preludi del CEG 
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i més tard del Lycée, que segueix i compleix la promesa del nostre copríncep 
Charles de Gaulle de dotar el Principat d'Andorra d'aquesta important eina educa
tiva (promesa feta el23 d'octubre de 1967, de construir un /ycée CES, obert el se
tembre del1974, i la primera classe del Lycée, el setembre del1979) . 

La introducció del català, els anys 1951-1952; l'aprovació d'aplicar un progra
ma de Formació andorrana, el juny del1970; la creació, l'any 1982, de la maternal 
andorrana i més endavant, el 1985, de la primària corresponent són fites prou im
portants per fer-les ressaltar: tindran repercussions en el repartiment de la pobla
ció en edat d'escolarització de forma quasi immediata. Això permet tenir una ofer
ta més àmplia i no segregacionista, ja que l'elecció és lliure i sense imposició . 
Pocs països poden presumir de tal ventall. Per més detalls us convido a llegir l'es
tudi 100 anys d 'ensenyament a Andorra (col·lecció Història d'un poble) , escrit per 
la Sra. Roser Bastida, actual ministra d'Educació. Les convencions del 1993 i el 
2003 mantenen el sistema francès per assegurar una funció de servei públic fins 
com a mínim l'any 2013. Vistos els acords bilaterals, és poc previsible que es tren
qui aquesta continuïtat (excepte per un terratrèmol institucional) . L'estudi i la lectu
ra de les xifres de les estadístiques oficials permeten afirmar que la presència de 
l'ensenyament francès no té perill d'extingir-se abans d'una dotzena d'anys. Al 
contrari , és ara per ara molt improbable. L'anàlisi doncs de la població registrada 
en cada nivell de l'ensenyament francès (vegeu document adjunt) assegura un fu
tur esperançador. Tot indica, vist el nombre d'inscrits -de 204 a 283 del CP al CM 
2 (6 a 11 anys) i més enllà encara la maternal, de 270 a 383- que el sistema té 
molts anys de vida si no hi ha una imprevisible davallada deguda a circumstàncies 
exteriors ; calculo uns quinze anys. Les estadístiques mostren també que són molt 
nombrosos els no andorrans que escullen la via de l'ensenyament francès. 

Em faig algunes preguntes : quin significat cal donar a aquesta elecció? Per 
quines raons els pares trien el sistema francès? Personalment, recalcaria dife
rents raons, sense prioritzar-ne cap. 
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- És gratuït i públic fins als 16 anys. 
- La llengua francesa s'afegeix a les ja parlades (català, castellà i molt sovint el 
portuguès). 
- La xarxa establerta per França arreu de món ofereix la possibilitat de seguir 
estudiant dins del mateix sistema quan les famílies estan obligades a canviar 
de país (sistema del Lycée francès a l'estranger) . 
- Personalment, hi posaria la qualitat reconeguda de l'ensenyament, qualitat 
avalada i confirmada pels resultats obtinguts .. . Una altra cosa seria jutjar la uni
versitat corresponent. 
D'altres preguntes em vénen al cap: quin nivell d'integració ofereix aquesta for-
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mació? Per mi, és evident que no pertorba la participació activa dins del país, no 
condiciona el futur ciutadà andorrà; quants prohoms han sortit d'aquest sistema 
(síndics, consellers, homes d'empresa, etc.)? És clar que es podria millorar, de 
ben segur que té alguns defectes, però quin sistema no en té? 

Considero que per a Andorra és una eina molt important en el marc actual d'e
ducació, de formació i d'integració. 

El sistema educatiu francès podria ser més integrador si es modifiquessin 
determinats punts. 

Utilitzar les possibilitats de les quals disposem en l'àmbit de l'esport permetria 
uns intercanvis, unes relacions fructíferes per sentir-se més andorrà i més del 
país, si ens referim al jovent. 

Així mateix, per als adults la formació continuada està infradesenvolupada: es 
podrien obtenir resultats més conseqüents amb una utilització més adient de l'ofer
ta i de l'experiència adquirida al llarg dels anys. Ara bé, abans de proposar alguna 
millora o de fer reflexions constructives que portarien canvis positius, tota societat 
té l'obligació de preguntar-se quina educació vol per als seus fills. 

Abans, s'ha de respondre clarament i precisament a les preguntes següents: 
qui som, passat inclòs?, quina societat volem?, cap a on volem anar? .. . Són pre
guntes que demanen una reflexió profunda, unes conclusions netes i sense 
embuts. 

Volem un país de comunitarisme o bé un projecte nacional únic, integrador, tot 
i provenir de diferents horitzons? 

Volem gaudir d'una cultura construïda sobre un sòcol ampli , obert, sòlid per
què és únic i acceptat ... fins i tot si es tenen trajectòries diferents i divergents? 

Per aconseguir-ho, hem de compartir conviccions comunes dins un sol espai: 
el nostre país. 

Quina resposta donem a la relació complexa entre economia i societat, entre 
rendiment i educació? Podem gestionar una escola com una empresa? A cada 
resposta, un camí. 

Més enllà, com valorem el sistema? Quina imatge vinculem a l'escola? Quina 
prioritat donem a l'educació? Quin rol atribuïm al personal docent dins de la socie
tat? Volem substituir la necessitat de consumir pel desig de saber? 

Tota resposta implica uns gestos, no únicament paraules, que se les emporta 
el vent. Per exemple, exigirem diplomes per ocupar certs llocs de treball o mante
nir l'status quo actual? La tendència podria canviar vist que és una exigència mun
dial malgrat el que promulguen certs grups sociopolítics. El concepte d'imposició 
no entra dins les seves ideologies però els riscos d'accidents podrien fer capgirar 
l'actuació actual. 
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Effectifs I er degré 
Année 200412005 

PS MS GS 
Tota l 

CP CEl CEl CMI CMl 
Prim o Tota l Total Total Total Total 

Materoelle Ad• ElémcutM.ire C1 C2 C3 Génêral 
ANDORRJo: élémutaire 60 74 59 51 40 284 134 150 264 

ANDORRE matcmcUe 80 63 68 211 143 66 211 

ESCALDES hlémentaire 72 62 51 61 62 308 134 174 306 

ESCALI>ES materaellt 110 69 71 250 179 71 250 

LA MASSA."! A t~Emutair-r 23 32 21 21 24 121 55 68 121 

LA r.tASSANA m11teme1Jc JO 24 21 75 54 21 75 

SANT JULIA é&émealain: 40 39 27 )5 24 165 79 66 16~ 

SANT JUUA matemelle 50 JO 35 115 60 35 115 

EN CAMP élémeohire 21 24 20 20 22 107 45 62 107 

ENCAMP matemelle 36 25 32 93 61 32 93 

CANILLO 13 21 14 48 li 18 ' 9 7 53 34 43 24 101 

ORDINO 31 15 17 63 24 16 11 17 • 76 46 57 36 139 

PAS DE LA CASE 21 15 12 48 8 12 14 9 9 52 36 32 32 100 

SANTA COLOMA 12 8 7 27 4 6 7 3 8 14 42 20 17 18 69 

383 270 277 930 263 263 2 16 226 204 14 1208 653 623 648 2138 
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Buscar la qualitat ha d'esdevenir un dels temes prioritaris. 

Per no limitar-me únicament a una simple anàlisi , voldria afegir-hi propostes 

per tirar endavant i millorar el que ja existeix i projectar un futur engrescador per a 

l'ensenyament francès, i de retruc, per a la societat en general, gràcies a l'ampli 

ventall ofert. 
- La utilització del savoir fai re francès dins del sector de l'ensenyament profes

sional: d'un costat, la qualificació del personal, del treballador, i de l'altre, l'obten

ció d'uns productes, d 'unes actuacions de qualitat, una plusvàlua dins el conjunt 

socioeconòmic del país. Preconitzo una formació professional unificadora per a 

tots els sistemes educatius existents. 

-S'hauria d'arribar a una modificació cosubstancial si cal del conveni a fi d'obte

nir automàticament el nivell C de llengua catalana. Permetria compartir així un sis

tema més equitatiu , amb més valor que l'actual, reconeixent que encara hi ha al

guna diferència, pel que fa a l'ensenyament del català, entre els uns i els altres. 

- Caldria fomentar vocacions de docent per mantenir com a mínim els percen

tatges actuals : consolidar la presència d 'andorrans o residents dins del sistema 

escolar francès ajudarà a consolidar un ensenyament ben integrat dins de la socie

tat: beques, residències, inscripcions facilitades i quotes dins de l'IU FM. 

-S'hauria d 'impulsar un estudi per comprendre la nombrosa pèrdua d'alumnes 

entre el Collège i el Lycée : una oferta més àmplia, més oberta podria contrarestar 

aquesta tendència a abandonar els estudis. L'únic perill immediat seria la baixada 

del percentatge de reeixida al BAC, però que seria compensat positivament per un 

nombre més gran de diplomats. 
- El desdoblament del col ·legi és una imperiosa necessitat. L'ampliació enge

gada dels edificis no resoldrà els problemes de cohabitació, de fricció : hi haurà 

més aules però els moviments d'alumnes es multiplicaran. Com vigilaran els des

plaçaments interns? La massa d'alumnes serà la mateixa, l'organització, la gover

nabilitat no serà un problema irresoluble, però la convivència serà pertorbada per 

la multitud. Els serveis de restaurant estaran saturats : 1.200 àpats servits al mig

dia. La massificació viscuda no afavoreix unes relacions fluides : és difícil estar as

sabentat de tot el que passa a dins de l'escola. Aquest fet va contra tota individualit

zació de l'atenció a l'alumne i contra una educació adequada. Imposa un anonimat 

perjudicial per a qualsevol persona i encara més per al jovent, que busca una 

identitat pròpia i no difusa. La formació global d'un individu no hi guanya res, ben 

al contrari . És molt difícil i quasi impossible donar una resposta precisa, contun

dent a una acció, a un gest, atès que ignorem la personalitat de qui tenim al davant. 

Tenir informació del seu passat, del seu entorn pot ajudar a resoldre un gran nom

bre de situacions conflictives. 
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-A fi de fomentar la presència d'una docència qualificada amb ganes d'ajudar 
a mantenir un nivell d'educació conseqüent és necessari que les nominacions va
gin acompanyades d'altres incentius a banda del pecuniari . 

Un podria ser la possibilitat de pujar graons dins la jerarquia i progressar més 
ràpidament que en una carrera corrent. Un altre podria ser augmentar l'antiguitat 
per gaudir d'una jubilació conseqüent o avançada si el treball , la participació, la in
tegració, la innovació són encertades i ajuden a la qualitat de l'ensenyament. Re
sumint, progressar per mèrits. 

-Aprofundir, augmentar la confiança mútua de tots els sistemes i de les autori
tats concernides amb el propòsit de fomentar un treball main dans la main sense 
esquerdes, a fi d'assegurar un futur unificador i esperançador per al jovent, tot i 
haver seguit camins diferents i plurals ... 

Acabaré fent reflexions personals . 
Considero que mantenir el sistema escolar francès (qui afait ses preuves) 

contribueix a oferir riquesa cultural i lingüística, i una obertura al món ... 
La permanència de l'esmentat sistema educatiu facilitaria l 'aplicació dels 

acords de Bolonya, que permeten, entre d'altres coses, passar d'una universitat a 
l'altra sense cap tipus d'entrebanc. 

Insisteixo en el fet que és un ensenyament de qualitat i reconegut arreu del 
món. 

Per argumentar la meva posició sobre la qualitat d'aquest ensenyament, sem
pre he posat com a exemple l'estabilitat dels professors de Llengua catalana i 
d'Institucions al Lycée i sobretot el gran nombre de pares que elegeixen i envien 
els seus fills a l'Escola francesa malgrat totes les altres alternatives de sistemes 
educatius ... 

Al meu entendre, aquest sistema perdurarà sempre que els governs implicats 
ho desitgin, no tan sols fent discursos plens de bones intencions, sinó duent a ter
me actuacions reals i convincents. 
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Francesc GARCIA 
Ensenyant i principal jubilat del Lycée Comte de Foix 
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Opti o ns d'avenir 
commercial pour 
l' Andorre 

En primer lloc, volia donar les gràcies a la Societat Andorrana de Ciències i al 
seu coordinador i amic, Antoni Pol i Solé, per la seva amable i simpàtica invitació 
per expressar-me en aquesta manifestació. 

En resum, us volia presentar algunes opcions de futur comercial per a Andor
ra, en francès. 

Au cours des dernières années, après la Constitution, la principale préoccupa
tion a été de définir concrètement /e statut juridique en tant que pays, ce qui à été 
fait, ensuite l 'objectif prioritaire était de bien définir /e modèle économique et la 
position future sur la scène internationale. 

Les op tions d'avenir pour ce petit pays encerclé par ses voisins membres euro
péens, sont à l'optimisme grace aux différents accords et traités de coopération 
confirmés entre la Communauté Européenne et la Principauté. Ces différents 
accords ouvrent des fenêtres vers l'extérieurs même si ces dérogations sont enca
re limitées mai s /e Gouvernement est déterminé à consolider et à étendre des reia
tions encare plus étroites avec I'Union Européenne afin de participer davantage 
au mouvement d 'intégration en cours. 

Dernier accord décision et conclusion du Conseil de I'Union Européenne en 
date du 1 O Mai 2005 - applicable au 1 er Juillet. 

Actuel/ement, la structure de I'Andorre est caractérisée par une concentration 
de l 'activité dans /e domaine des Services, soit: /e tourisme, /e commerce et les 
services financiers privés. Oans un proche avenir, pour éviter u ne dépendance 
excessive d 'un nombre réduit de secteurs, i/ conviendrait de s 'orienter vers une 
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plus grande diversification qui devrait être axée s ur la promotion de petites indus

tries qua/ifiées, à haute valeur ajoutée, ainsi qu 'au développement continue d 'ac

tivités Jiées aux /oisirs toutes saisons, et bien entendu à ce/ui de la neige. 

Quoi qu 'il en soit, I'Andorre se verra fatalement concernée par Ja croissante 

mondia/isation qui s 'accélère de jour en jo ur aussi bien pour des raisons de progrès 

techno/ogiques que par Ja progressive ouverture des économies. 

Compte tenu de la position géographique de Ja Principauté, entre la France et 

I'Espagne, dant je faisais état en début d'exposé, les comportements de ces deux 

pays fondamentaux du système de commerce traditionnel. 

A ce jour, l'objectif économique du Gouvernement d'Andorre et de son nouveau 

Che f du Gouvernement est sans doute de maintenir un ha ut niveau de croissance 

qui seu/ permettra d 'améliorer /e niveau de vie. 

La globalisation inévitable modifiera l'actue/ modèle politique économique. 

Toute action future tou mera autour de Ja politique fisca/e aussi bien da ns les recet

tes que dans les dépenses et dans la modification indétournable des réformes 

structure/Jes. 
Avec Ja future /oi sur les Sociétés, qui doit être proposée à I'Assemblée début 

2006, des entreprises étrangères pourront s 'établir en Principauté sans restriction 

de Capital et en leur nom propre, ce nouveau système, tant attendu, demandera 

cependant aux intéressés de se plier aux /ois en vigueur et de présenter toutes les 

garanties nécessaires afin d 'éliminer les fraudeurs. 

Ces nouve/Jes possibilités dans de nouveaux secteurs d 'activités permettront 

un développement commercial important et fatalement u ne nouve/Je forme de 

commerce plus intégrée dans /e domaine de la petite industrie non pol/uante, dans 

Ja domaine de 1'/ngénierie notamment avec des insta/la tions de Bureaux d 'études 

très spécialisés qui pourront s 'associer et collaborer aux programmes communau

taires, dans divers sections telles que l 'environnement, la communication, l 'infor

mation et la culture. 
Se développeront alars des échanges avec des programmes de caractère 

transfrontalier et même de caractère Européen qui aideront à l 'établissement d 'A

gences Privées hautement spécialisées pouvant travailler étroitement avec les 

Services du Gouvernement d 'Andorre et I'Union Européenne. 

Le développement commercial peut également être fructueux dans /e cadre 

des réseaux transeuropéens afin de coopérer dans les programmes de l 'énergie, 

de la télécommunication et des transports en général. 

Cette petite révolution dans /e système de nouveau mode de commerce en 

Andorre se ra basée, entre autre, s ur u ne forte collaboration à promou vair des pro

jets d 'intérêt commun avec les proches régions voisines. 
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Andorre, aux portes même d'énormes Póles industrie/s tels que l'on peut trouver 
à Barcelone, à Zaragoza ou à Toulouse pour n'en citer que trois, peut imaginer une 
nouvelle source d'opportunités fabu/euses pour développer, entre autre, la recher
che pharmaceutique par exemple, les bureaux de recherche en général, les bureaux 
de montage de programmes informatiques internationaux, et dans un avenir très 
proche fe petite industrie de pointe liée à l'aéronautique toujours par exemple ... 

Ces nouveaux modes de commerce ne feront que renforcer la coopération 
régionale et les contacts avec ses proches voisins. 

Cóté Français, pour ce qui est des échanges commerciaux, I'Andorre a d'étroi
tes et fraternel/es re/a tions avec fe secteur de Midi-Pyrénées dans fe domaine de 
I'Agro-alimentaire en particu/ier et de l'énergie. Oepuis plusieurs années des ren
contres entre Andorre et Midi-Pyrénées sant organisées à l'initiative des Consei-
1/ers du Commence Extérieur, de la Chambre Régionale de Commerce de Midi
Pyrénées, de la Chambre de Commerce de I'Ariège, en collaboration avec la 
Direction Régionale du commerce Extérieur, du Service des Douanes de Tou/ou
se, du Conseil Régional de Midi-Pyrénées et pour I'Andorre: la participation du 
Ministère de I'Economie et de la Chambre de Commerce très sensible à ces reia
tions interrégionales. 

Une prochaine rencontre est prévue les 18 i 19 Octobre pour les Journées 
Midi-Pyrénées I Andorre avec une importante réunion de travail, fe 18 après-midi 
ou seront présents des représentants d 'EDF, de la OOE, des Oouanes et du Con
seil Régional qui se ra représenté à ha ut niveau. 

A cette occasion, est prévu u ne présentation du projet Aérospace - Valley
Midi Pyrénées - Aquitaine, une énorme réa/isation qui pourrait constituer fe Pre
mier Póle Aéronautique et Spatial Européen, grace à la fédération de toutes les 
énergies, Grands Groupes, PME, Centres de recherches pub/ics et privés, Uni
versités, Grandes E coles, Collectivités Partenaires Socio-économiques, etc ... 
dans tout les cas, une formidable dynamique de coopération ou la Principauté 
d'Andorre pourra collaborer commercialement puisque 94.000 emp/ois sant profe
tés dant 50.000 en sous traitance. 

Si fe projet est accepté par fe Gouvernement Français, I'Aérospace Campus 
de Tou/ouse sera un parc technologique de recherche organisé autour de 3 com
posantes: 

-l 'Industrie 
-la Recherche 
-et la Formation 
11 abritera notamment fe plus grand Campus Universitaire, spatiale et système 

embarqués d'Europe. 
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Encare un développement possible pour Andorre qui pourra aussi envoyer ses 
étudiants se forger dans ces nouvelles compétences avant de revenir s 'établir 
dans leur pays pour développer fe nou vel avenir commercia/ d'Andorre. 
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Alain RIPPOL 

Assessor en comerç comunitari UE i membre associat 

al Comitè Regional CCE de Migdia Pirineus 
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El rugbi com a 
element de relació 
d'Andorra 

El rugbi d 'Andorra ha fet 44 anys, i per parlar d 'aquests anys i de qualsevol cosa 
referent al rugbi d'Andorra s'ha de parlar sobretot del Club Voluntaris Protecció Civil 
Andorra Rugbi XV, més conegut com el VPC. És el pal de paller del rugbi andorrà, l'ú
nic club de rugbi d'Andorra que participa en lligues i competicions oficials i regulars, i 
fundador, l'any 1985, de la Federació Andorrana de Rugbi. Actualment hi ha dos 
clubs més: el Racing Club Pas de la Casa-Encamp, però sols en categoria de vete
rans, i un altre també registrat a Encamp però d'activitat estiuenca, que participa i 
organitza tornejos de platja o seven. 

A Andorra no hi ha hagut mai lliga nacional de rugbi, amb la qual cosa el VPC s'ha 
vist obligat a participar sempre en lligues estrangeres, com els altres esports: futbol, 
voleibol i bàsquet. Però mentre que aquests han tingut una participació exclusiva en 
lligues catalanes o espanyoles, el rugbi té la particularitat única que ha participat 
alternativament en totes les federacions i comitès veïns: la Federació Catalana, l'Es
panyola, el Comitè del Rosselló i el Comitè del Migdia-Pirineus, els dos darrers de la 
Federació Francesa. La història del rugbi andorrà està clarament marcada per aquests 
diferents canvis d'afiliació i per aquestes relacions veïnals : per a uns seran bones, per 
a uns altres dolentes, però el que és segur és que és l'esport andorrà que pot signar 
aquest tema d'avui : el rugbi com a element de relació. 

Cronologia de les relacions 
Naixement del rugbi a Andorra (1961 ): influència majoritàriament francesa 

El rugbi andorrà neix dins d 'un jove equip de futbol , majoritàriament per la influèn
cia d'alguns que van a estudiar a França i han conegut el rugbi. Tanmateix, la presèn-
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cia a Andorra d 'amants i coneixedors d'aquest esport , la majoria d'origen francès 
però també d'algun català, fa que ràpidament se separin del futbol i creïn una gran 
colla d'amics, molts andorrans, que van superar amb il·lusió totes les mancances tèc
niques que tenien i les dificultats econòmiques que van trobar. 

Aquest naixement del no-res amb grans resultats esportius en tan sols quatre 
anys va iniciar el caràcter del rugbi andorrà, que en general està molt orgullós d'a
conseguir que un col·lectiu reduït, àmpliament andorrà, probablement amb poc nivell 
teòric, guanyi equips que haurien de ser molts superiors, cosa que ha donat lloc a lle
gendes èpiques de jugadors i equips. 

Primera etapa catalana i espanyola {1962-1966): ràpida i espectacular esportiva
ment però estroncada extraesportivament; dura tan sols quatre anys 

Dels anys 1962 al 1966 es juga a Catalunya, i en quatre anys s'arriba al cim del 
rugbi català, primer, i de l'espanyol després. En tota aquesta progressió espectacular 
i en un moment en què l'equip estava pletòric, pocs dies abans de jugar la fase final 
del Campionat d'Espanya es rep la prohibició per part de la Federació Espanyola que 
hi participi el VPC; al ·leguen que era un equip estranger. Hi ha qui encara recorda 
aquell telegrama de la Federació Espanyola: Por su condición de extranjeros no pue
den ustedes participar en la final ... 

Període rossellonès {1966-1967) : es descobreix la duresa del rugbi del Rosselló i 
arriba la fi d'una generació, exportivament parlant, tret d 'alguna excepció. 

Davant aquella prohibició injusta, amb la negativa de la Federació Espanyola i el 
silenci de la Catalana, el VPC s'inscriu en la Federació Francesa, en el Comitè del 
Rosselló . Comença amb uns partits amistosos amb la USAP, el Montauban, el Cog
nac i el més sonat, el17 de juny de 1967, a Andorra, amb l'equip de França A, ales
hores campió del Torneig de les Cinc Nacions i amb totes les seves figures. Aquella 
temporada s'acaba arribant a la final de Challenge Maydat, que el VPC va perdre 
contra el Pia a l'estadi Clement-Padrixe de Prada. 

La duresa del joc, les lesions, les dificultats de transport -hem de situar-nos 38 
anys enrere, passant el port d'Envalira amb aquells cotxes i aquelles carreteres-... 
Però el pitjor van ser unes importants i inoportunes lesions que van minvar els ja reduïts 
efectius; això va provocar l'aturada d'activitats durant la temporada 1967-1968. 

Segon període català {1968-1986) : el més llarg i estable però limitat extraesportiva
ment i finalment estroncat econòmicament. 

Es reprèn l'activitat i s'accepta jugar a Catalunya, tot i la limitació d'haver-ho de fer 
sempre en categories regionals, en les quals el VPC queda campió repetidament. 
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Probablement per aquesta limitació el VPC va ser l'impulsor de la Copa Catalana, 

successora de la Copa Principat, competició de màxim prestigi i que permetia jugar 

amb els equips de primera catalana. 

Un fet que demostra aquesta iniciativa impulsora és que el VPC va oferir a la Fe

deració Catalana un escut gravat per Sergi Mas i on s'escriuen cada any els guanya

dors del trofeu. El VPC hi va gravar el seu nom l'any 1977, quan guanyà en el barce

loní estadi de la Fuxarda el primer equip del Futbol Club Barcelona. 

Però any rere any, i especialment els tres darrers, la Federació Catalana va anar 

exigint més diners a l'Andorra per participar, al ·legant els pocs recursos econòmics 

dels clubs regionals. Més enllà dels normals pagaments de tots els clubs, com ara les 

fitxes i l'àrbitre, el VPC havia de pagar un complement per als autocars que havien de 

viatjar a Andorra; i ja va ser un despropòsit quan el 1985 tots els clubs van acordar 

que havia de pagar un extra per cada partit, tant a casa com a fora. Llavors el VPC 

abandonà la Federació Catalana. Contradictòriament, aquell any l'Espanyola va 

reconsiderar la seva limitació que pugéssim a categoria nacional ; massa tard. 

Naixement de la Federació Andorrana de Rugbi, amb l'apadrinament de Federació 

Francesa {1985). 

Apadrinats per la Federació Francesa i amb tota l'estructura directiva del VPC, es 

demana la sol ·licitud d'ingrés dins la Federació Internacional de Rugbi Amateur (FIRA) 

en la 44a assemblea general, celebrada a Berlín el14 de juny del1986, que accepta 
per unanimitat l'afiliació de la Federació Andorrana de Rugbi . 

Esportivament, es va passar la temporada amb partits amistosos, però aquest any 

s'inicia un camí de reconeixement internacional d'Andorra tant en el terreny esportiu 

com en l'organitzatiu; per exemple, el52è Congrés FIRA, celebrat a Andorra el1993. 

Segona etapa rossellonesa (1987-1992): es viu el període de més bona relació entre 

Andorra, Rosselló i Catalunya, amb projectes conjunts 

Es torna a inscriure l'equip al campionat del Rosselló, categoria d'honor, i aquella 
mateixa temporada comencen el partits internacionals de la selecció nacional andor

rana, el8 de novembre del1987 contra Luxemburg. 

Selecció dels Països Catalans (1987-1991 ): gran projecte coherent, estroncat per un 

altre projecte bo però esporàdic. 
Sense deixar la competició regular del club ni els compromisos de la selecció 

nacional , veu la llum un projecte col·lectiu de crear una selecció dels Països Cata

lans, amb diferents partits (el 21 d'octubre del1987 contra Batallon de Joinville, amb 
la participació de dos andorrans, rossellonesos i catalans) . 

18a Diada Andorrana a la UCE: Andorra i els seus veiils del nord 31 



El1988 s'intenta organitzar el primer torneig dels Països Catalans en tres catego
ries; es pot dur a terme amb les categories júniors i cadets, però no amb el sèniors, on 
hi ha un forfait generalitzat. 1990, cimera a Argelers; 1991 , cimera a Andorra. 1 a i 2a 
sessions del Congrés de rugbi català, on trenta directius de Catalunya, Rosselló i 
Andorra es reuneixen per organitzar partits internacionals entre els tres organismes; 
així van sorgir els partits internacionals contra Itàlia sub-23, Tunísia, Bulgària ... 

Tot aquest interessant i coherent projecte s'acaba en el moment en què es cons
titueix l'anomenat XV del President, una pseudoselecció catalana triada amb un cert 
amiguisme. El seu partit més important va ser a Euskadi, amb un espectacular partit 
a l'estadi de San Mamés amb la selecció del País Basc, però no va tenir continuïtat; a 
més, ja sols hi participaven el Rosselló i Catalunya. Amb deutes pendents entre fede
racions que no assumeixen les noves directives, el projecte no té continuïtat. 

Etapa actual (1993-2005), consolidada amb un campionat regular al Migdia-Pirineus, 
estable, proper i amb la sensació de no tenir cap limitació esportiva, ni per al club ni 
per a la federació, ni en rugbi de 15 ni de 7. 

Es constata que la majoria, per no dir tots els jugadors estudiants, estan a Tolosa; 
a Perpinyà ja no n'hi ha cap. Els desplaçaments a Tolosa són més a prop i, a més, es
tem tips de rebre la violència gratuïta i tolerada pels àrbitres del Rosselló. Constatem 
que al Comitè Migdia-Pirineus hi ha un esperit de joc més obert i menys violent. 

Després de l'aprovació de la Federació Francesa, Andorra abandona el Comitè 
del Rosselló i participa en el campionat del Migdia-Pirineus, categoria d'honor, amb 
una participació la temporada 2003-2004 a tercera divisió. Aquell any s'arriba al millor 
nivell esportiu en tota la història del VPC, i l'objectiu actual és tornar-ho a aconseguir. 

Per últim, en l'àmbit federatiu Andorra viu actualment un magnífic moment: no 
s'havia arribat mai a la tercera fase de classificació del Campionat del Món (França 
2007) , i s'ha entrat en un grup potent, amb seleccions com Holanda, Polònia, Espa
nya i Moldàvia. Pel que fa a la categoria de rugbi 7, s'està classificat en el13è lloc, i en 
el darrer torneig organitzat a Andorra. 

He cregut necessari fer un resum històric i una certa cronologia per entendre, o si 
més no constatar, les desordenades relacions del rugbi andorrà, desconegudes per 
molts, perquè, a part d'una petita publicació amb motiu del vintè aniversari -onze núme
ros d'una revista interna anomenada L'Oval (1985-1989), de curta tirada-, la resta d'in
formació ha calgut recuperar-la d'articles de premsa o de la meva pròpia experiència. 

Els organitzadors de la 18a Diada Andorrana a la UCE han pensat en mi , suposo 
perquè són coneixedors de la meva vida rugbística, tant esportiva com d'exdirectiu 
del VPC, però vull aclarir especialment que tot el que he explicat és a títol personal , en 
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cap cas pretenc que es consideri una opinió oficial. 
Per a les persones que tinguin un sentiment d'unió i de relació dels Països Cata

lans, com jo, la situació actual de relació entre federacions o comitès d'Andorra, Cata
lunya i el Rosselló és baixa; i ja no cal que parlem de l'Alguer, les liles Balears i Valèn
cia, que és mínima. (Sembla que actualment tan sols hi ha un projecte embrionari de 
trobada entre seleccions cadets i júniors impulsada per les liles). 

El rugbi, tot i alguns intents esporàdics de projectes col·lectius, com ara la selec
ció dels Països Catalans i del XV del President, a part de ser projectes que es van 
molestar entre ells, només ha pogut superar la divisió política dels Països Catalans 
esporàdicament i no ha pogut imitar l'exemple proper de les seleccions britàniques. 

A més, contemplo amb preocupació que anem a menys, parlant des del punt de 
vista català. Esportivament, d 'una participació digna de la selecció catalana els anys 
1987-1991 , anem a parar a l'any 2005, a una participació confusa del combinat català 
en el torneig internacional Seven Andorra 2005 sota el nom de Seven 's Invitació. I en 
l'àmbit burocràtic, els intents els anys 90 de reconeixement internacional i de recupe
rar el vot de la Federació Catalana dins la FIRA, de la qual és membre fundador (l 'es
panyola no n'és) són avortats per un veto previ de la vicepresidència, naturalment 
espanyola, que fa (com a l'hoquei) que la qüestió no es plantegi ni al ple de l'assem
blea. Actualment, aquests intents no tenen continuïtat; tampoc el projecte del Con
grés de Rugbi Català, amb reunions de tots els organismes catalans, no n'ha tingut. 

Més encara: actualment, el rugbi andorrà està més allunyat que mai de l'esport 
català, sigui del nord o del sud . Un exemple: darrerament, en les eleccions a la presi
dència del VPC parlar d 'una hipotètica tornada a jugar a Catalunya ha estat suficient 
per desacreditar aquesta candidatura i no obtenir un mínim suport. 

Suposo que hi ha un rerefons de raó: els veïns del sud, especialment quan vanar
ribar els resultats esportius, van trobar la manera, burocràtica i/o extraesportiva, de 
fer-nos fora i en els moments crítics no hi va haver cap manifestació solidària d 'equips 
catalans. Ara els andorrans confien en els veïns del nord que això de fer-nos fora no 
ho faran mai ... Jo penso que Andorra sempre serà un equip estranger i si es pot afa
vorir l'equip nacional sempre s'afavorirà, però també és cert que a França hi ha més 
camp per recórrer i mentre estiguem entre Honor i Tercera som, fins i tot, un equip 
simpàtic. Ja ho veurem quan arribem a Elit... 

Recordo que al Rosselló, al començament, com que perdíem tots els partits, érem 
jugaires simpàtics, però en el moment en què el VPC va anar equilibrant els partits els 
bagardaixes generaux anaven augmentant, i veig que continua igual. En el partit en 
què l'Andorra va perdre la categoria de tercera contra el Segean, a Port-la-Novelle, 
l'any 2003, vaig veure que tot segueix igual. 

A la rivalitat esportiva habitual entre clubs, els clubs andorrans han de patir la con-
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sideració de rics, estrangers, afavorits i, a més, no és un equip que passi desaperce

but per a la majoria de clubs de sempre, i especialment a partir del moment en què An

dorra juga partits internacionals: sols per saber un teòric nivell internacional de l'equip 

(per exemple, si Andorra ha guanyat un partit internacional, guanyar a Andorra la set

mana següent fa deduir que aquell equip té un nivell internacional superior). A més, 

sempre ha de negociar un tracte diferencial en el moment de fer les fitxes. En general, 

els clubs tenen una majoria de nacionals i una minoria d 'altres nacionalitats; per a 

Andorra, aquesta proporció {per la dificultat per obtenir la nacionalitat) és inversa: per 

a la federació o comitè receptor, la majoria som estrangers. I ja no cal parlar de les difi

cultats en el transport : molts quilòmetres cada quinze dies, inclemències meteoro

lògiques .. . Tot plegat ha endurit i fet el caràcter actual del rugbi andorrà, perquè per 

superar totes aquestes dificultats s'ha de tenir una gran voluntat de ser, l'ajuda del Go

vern pot semblar afavoridora a alguns, però no n'és; és una necessitat indispensable. 

En aquests 43 anys han canviat polítics , directius i directives , de clubs i de 

federacions i comitès del nord , del sud i d 'Andorra, i és difícil arribar a fer coincidir 

els interessos i, el que és més complicat , continuïtat, tranquil ·litat. Això és el que 

ofereixen el Comitè del Migdia-Pirineus i la Federació Francesa, i per això els 

andorrans creuen que han trobat la tranquil·litat necessària per, simplement, jugar 

a rugbi. Tot el contrari del que ofereixen els veïns del sud , massa sovint amb qües

tions desestabilitzadores , com ara proposar que jugadors catalans juguin ama

gats sota bandera andorrana . Confiem que el nou Estatut (el petit article 195 ) 

ajudi al reconeixement internacional de Catalunya i es pugui in iciar una nova etapa 

de relacions entre les seleccions dels Països Catalans. 

És curiós que projectes discrets, sense pressupost, com Els Almogàvers -alter

nativa no política d 'una selecció dels Països Catalans organitzada per jugadors fora 

de clubs, organismes i polítics, amb un o dos partits l'any, ja que el calendari no dóna 

per a més- van fent la seva petita història. 

Per acabar, no vull deixar de comentar altres temes de rugbi i de relació amb els nos

tres veïns. El fenomen expansiu de les penyes de la USAP també ha arribat a Andorra i 

fa un parell d'anys es va crear la Penya USAP Andorra Els Andosins. Un altre projecte 

també interessant és la creació del club Buc-U SAP -com més clubs, més nivell-. Espe

ro que ara que han arribat a l'èlit no els posaran pals a les rodes com a Andorra. 

34 

El futur 
Projectes iberoamericans. 

Jocs de la Mediterrània. 
Transfronterer, amb la Seu i la Cerdanya. 

Salvador BRASÓ 

Empresari i president de la penya USAP "Els Andosins" i expresident del CGC 
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L'All iance à la 
croisée des cultures 
ou le français 
langue étrangère 
de voisinage 

Les langues demeurent /e seu/ outil qui permet de communiquer, c 'est-à-dire 
de dialoguer et de se comprendre, que ce soit par écrit, oralement ou via /e cyber
espace. 

De l 'avis des linguistes, i/ parait essentiel, de se préoccuper tout d 'abord de 
nos langues mate rne/les (nous di rons da ns /e cas présent respectivement du cata
lan et du français) qui sant avant tout, l 'instrument indispensable à notre expres
sion ora/e et au dialogue. 

Puis nous dirons qu 'il convient d 'apprendre u ne ou plusieurs /angues de voisi
nage, car on peut supposer que c 'est norma/ement, avec ses proches voisins 
qu 'on a /e plus d'échanges, qu 'ils soient, politiques, commerciaux , sociaux, cu/tu
rels, sportifs ou touristiques, c 'est done par conséquent en priorité /eur langue que 
nous pourrions péjorativement qualifier de /angues limitrophes, qu 'il convient de 
mai tri ser, et ce, pour bien connaitre /e urs besoins et leurs aspira tions, également, 
pour pou vair apprécier leur culture et leurs va/eurs. 

En ce qui concerne I'Andorre nous penserons bien évidemment, au français et 
au catalan. 

Enfin, dernier paint, i/ est conseillé de se doter de /'apprentissage d 'une langue 
internationale, l 'anglais par exemple est recommandé, cette /angue aujourd'hui 
indiscutablement et à moyen terme durablement, s 'affirmant être la langue de 
communication la plus utilisée au niveau mondial. 

Cette conception de l 'apprentissage des langues s 'identifie au plurilinguisme, 
or, /e plurilinguisme à mon avis, est un élément capital de la diversité culturel/e, 
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c'est une condition essentielle de l 'émergence d 'une conscience européenne et 

d 'une citoyenneté européenne active. 
11 est /'accompagnement nécessaire du respect des personnes, condition abso

lue du développement individuel et professionnel de chacun, indispensable pour 
rendre aisée la circulation des personnes au sein des pays européens, i/ devient 
ainsi, incontournable par exemple po ur l 'accès au marché du trava il. 

Enfin, par voie de conséquence, fatalement, fe plurilinguisme est u ne des com
posantes indissociables des actions menées pour favoriser /'enseignement du 
français, bien évidemment en priorité dans les pays européens puis au niveau 

mondial. 
Si vous fe voulez bien, revenons à la langue française. 
P/usieurs organismes comme par exemple, I'Organisation intergouvernemen

tale de la Francophonie, travail/ent de manière complémentaire à la va/orisation et 

à la promotion de la langue française à l 'étranger. 
L'AI/iance française, qui s'est donnée pour mission de développer l 'enseigne

ment de la langue française et fe gout des cultures francophones partout dans fe 
monde, en est partenaire. 

La langue française continue d'occuper s ur l 'ensemble de la planète, u ne place 
importante malgré fe pessimisme justifié de certains. 

Le français est en effet au 9ème rang des secondes fangues parlées dans fe 
monde, i/ demeure une langue de travail au sein des organisations internationales 
et i/ bénéficie d 'une image très positive liée aux valeurs et à la culture françaises. 

Cependant, com me ri en n 'est jamais acquis, les Alliances gardent com me but 
principal, de promouvoir et de continuer sans reia che /'apprentissage de la lang u e 
française s ur les cinq continents. 

L'AIIiance française n'est bien entendu pas fe seu/ baromètre du déve/oppe
ment du français dans fe monde. 

En ce qui concerne notre entité, et contrairement aux idées reçues, fe français 
s y porte plutót bien. 

En effet, la demande d 'apprentissage de la langue française auprès des Allian
ces au niveau mondial, est en augmentation d 'environ 6% pour 2004, parmi des 
pub/ics de tous ages et de toutes origines sacia/es, ce qui représente, plus de 
400.000 étudiants en 2005. 

Que faisons nous, pour assurer l 'avenir de la lang u e française en Andorre ? 
Nous nous sommes fixés 3 grands défis: 
Un, promouvoir fe français comme u ne «langue de culture» mais aussi com me 

un e «langue à visée professionnelle», qui pourrait être u file s ur fe marché de l 'em
p/oi, ce qui n 'est pas fe cas actuellement. 
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Deux, être attentífs aux pub/ics d 'enfants et d 'adolescents qui apprennent fe 
français comme 2ème et parfois, 3ème /angue vivante. 

Tro is, se diversífier et s 'adapter po ur gagner et fidéliser de nouveaux pub/ics. 
Tout com me l 'ensemble des A/liances du réseau mondial, l 'Aliança Andorrana

Francesa entretient des /iens étroits avec les systèmes d 'éducation locaux, en ce 
qui nous concerne, nous essayons au maximum d 'avoir des relations privilégiées 
avec /e système éducatíf andorran, espagnol et cela va de soit français, nofre 
souhait fe plus cher, pénétrer peut-être dans un proche avenir l 'université de Sant 
Julià. 

Par exemple pour il/ustrer cette volonté de co/laboration, nofre prochaine soi
rée célébrant fe bi-centenaire de la naissance de Hans Christian Andersen, spec
tac/e que nous som mes en train d 'écrire et de manter associera en priorité les tro is 
systèmes éducatifs locaux. 

(Pour votre information, cette soirée organisée en collaboration avec l'UNES
CO Représentation d 'Andorre et fe Ministère de la Cu/tu re est programmée début 
octobre au Sanctuaire de Méritxe/1.) 

En fait, u ne politique linguistique ne réussit que /orsqu 'elle va dans fe sens que 
la pratique sacia/e foca/e du pays a esquissée, et el/e ne parvient que rarement à 
s 'imposer à une popu/ation qui ne la désirerait pas. 

On peut done se demander s 'i/ est possible raisonnablement, de défendre et 
d 'étendre une langue dant les habitants du pays concerné, ne veulent plus ou ne 
veu lent pas. 

Car ce n 'est pas alars la lang u e qui est en cause mai s la valeur que ses locu
teurs fui attachent. 

Nous ne devons pas ignorer cette situation, ma is soyons rassurés ce n 'est pas 
/e cas avec nos amis andorrans. 

Une langue en effet ne dispara /f pas seulement parce qu 'une autre langue la 
domine, ma is aussi et peut-être surtout, parce que les citoyens accepten f ou choi
sissent de /'abandonner et surtout de ne pas la transmettre à leurs en tants et ce 
po ur diverses raisons, trist e réalité que nous constatons da ns la Principauté, cel/e
ci, à mon avis, étant liée à un problème démographique du à la présence impor
tante des communautés de résidents espagnols et portugais, pour /esquelles, la 
langue française ne /eur est pas indispensable, que ce soit dans leur secteur pro
fessionnel ou dans leur vie privée. 

La «guerre des fangues » est une métaphore commode, mais les fangues, 
e/les-mêmes, ne peuvent pas se faire la guerre. 

Ce sant les citoyens, qui luttent, et s 'opposent, nous ne pouvons pas suivre 
/eurs relations conflictuel/es à travers uniquement les relations entre leurs fangues. 
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Ce n 'est pas fe cas en Andorre, ou je dirai que la diminution du «parlé français» 
n 'est pas de la responsabilité délibérée des personnes vivant et travail/ant da ns la 
Principauté, mais plus objectivement, en grande partie el/e est due aux négligen
ces politiques, culturelles et économiques de nos représentants français qu 'ils 
soient polítiques ou simples citoyens civils, auquel i! convient de rajouter fe problè
me démographique énoncé précédemment. 

Comprendre et parler fe français est indispensable, s 'i/s veulent être préparés 
à faire face à l 'avenir, les jeunes cadres andorrans, pour être encare plus compé
titifs dans les domaines techniques et commerciaux , nés da ns un monde de mobi
lité et de diversité, disposant d 'une grande capacité d 'apprentissage, ant fe devoir 
d 'acquérir les compétences de communiquer certes dans /eur langue maternelle, 
puis en castellan (i/ n'y a aucun problème dans l 'immédiat) mais surtout, il/eur faut 
recentrer aujourd'hui /eurs efforts sur /'apprentissage du français. 

Sa vair communiquer avec d 'autres cultures deviendra de plus en plus une 
compétence élémentaire de base comme la lecture, l 'écriture, fe caleu/ et l 'usage 
des nouvelles technologies, au seuil de ce 21ème siècle, la mobilité et fe pouvoir 
d 'adaptation s 'imposent. 

11 fa ut abso/ument abandonner l 'idée qu 'un pays est en principe monolingue et 
qu 'une seu/e langue internationale permet à tout fe monde de communiquer, en 
réalité, I'Europe et chacun de ses pays membres est un univers multilingue. 

Apprendre fe français, bien maítriser fe castellan, connaítre convenablement la 
/angue anglaise, c 'est multiplier leurs chances de réussite professionnelle, travai-
1/er et se former quelques années da ns d 'autres pays européens devra également, 
faire partie de leur plan de carrière. 

Done par conséquent, parler plusieurs fangues, est devenu la norme à /'éche-
1/e mondiale, communiquer par-de/à les frontières est u ne option obligatoire. F ace 
à ce défi, i/ est nécessaire d 'a vair des outils adéquats, les fangues et les savoir
faire internationaux sant désormais plus importants que jamais. 

En 1693, alars qu 'aux succès du règne de Louis XIV a succédé une période 
difficile, ou la France dut faire face à /'Europe liguée contre el/e. 

Charpentier proclame, da ns sa Réponse au discours de réception de La Bruyè
re à I'Académie: 

" " y a une certaine fatalité qui }oint ordinairement ensemble l 'excellence des 
armes et cel/e des lettres, et qui fait que la langue des peuples est dans sa plus 
haute splendeur sous les règnes de leur plus grand rais, la supériorité de votre 
puissance, (i! s 'adresse à Louis XVI) a déjà rendu fe français, la langue dominante 
de la plus bel/e partie du monde. 

Tandis que nous nous appliquons à l 'embellir, vos armes victorieuses la font 
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passer chez les étrangers, nous /eur en facilitons /'intelligence par nofre propre 

trava i/, et vau s la leur rendez nécessaire par vos conquêtes, l'étendue de la /angue 

française est digne de la noblesse de son origine. El/e passe les limites du royau

me. El/e ne se borne ni par les Pyrénées et les Alpes, ni par fe fleuve du Rhin. On 

entend fe français dans toute /'Europe. 
La langue française possède à Paris son Académie, mai s el/e a da ns les au tres 

Etats des éco/es et des maitres qui l 'enseignent; el/e est connue dans toutes les 

cours, les princes et les grands la parlen f, les ambassadeurs l'écrivent, et fe beau 

monde en fait u ne mode, et un air de politesse, aujourd'hui, i/ y a peu de personnes 

de louable qualité, qui ne prennent plaisir à l 'exercice de cette langue, el/e est de 

toutes les fangues, cel/e qui exprime avec fe plus de facilité, de netteté et de déli

catesse, tous les objets de la conversation des honnêtes gens, et par /à, el/e con

tribue, dans toute /'Europe, à l 'un des plus agréments de la vie, i/ fa ut revenir à la 

/angue française quand on veut converser, mai ns diffuse que toute autre, mai ns 

difficile à prononcer, ell en 'exige ni u ne abondance de mots ni des efforts de gosier 

po ur donner du carps aux pensées .... " 
Soyons en 2005, aussi enthousiastes que Monsieur Charpentier l'était en 1693, 

défendre dans la Principauté la langue française n 'est pas à mon avis assimilable, 

à une position de rep/i ni à une position d 'enfermement, mais au contraire, je dirai 

que cette action s 'inscrit, dans un formidable mouvement de liberté et d 'ouverture. 

Défendre la langue française, c 'est se donner un puissant moyen de rencontre, 
car cette langue, non seu tement nous la vivons entre nous, com me un gage de 

solidarité, mais aussi je pense que nous l 'offrons aux autres, nous l'offrons aux 

non francophones pour que chaque langue, pour que chaque communauté lin

guistique puisse, en s 'affirmant et en se rencontrant, témoigner et rendre compte 

chacune respectivement de ses prop res richesses culturelles. 
Défendre la langue française, c 'est défendre fe plurilinguisme, c 'est défendre 

l 'ensemble des communautés linguistiques, c 'est défendre fe dialogue des cultu

res. 
Les normes dans fe domaine de la diversité culturelle sant, la liberté, la libre cir

culation des idées par les mots et par l'image, l 'ouverture des frontières, la circula

tion des ceuvres et des artistes, l 'accès fe plus large aux nouvel/es technologies, 

toutes ces conditions nous essayons de les remplir et de les appliquer; la solidari

té, la coopération, la tolérance, l'acceptation de /'autre dans ses modes de pen
sée, fe respect des fangues partenaires, la volonté de dialogue et d 'échanges for
ment l 'ensemble de l 'autre partie de nos préoccupations. 

Ainsi, pouvons-nous avancer de façon équilibrée, nous restons aux avant-pos
tes de la communauté internationale, la langue française restant prestigieuse et 
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conforme à elle-même da ns les domaines culturels, polítiques et de coopération. 
Je di rai pour conc/u re ce propos que la disparition de l'apprentissage ou du 

bien parlé d 'une /angue est toujours regrettab/e, mais les fangues ne sant pas des 
objets d'art, elles appartiennent à ceux qui les parlent et elles doivent progresser 
tous les jours, en s'adaptant aux besoins locaux, sachant, qu 'elles doivent servir 
les hommes et non l'in verse. 
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Jacques CARCY 

Enginyer i president de /"Aliança Andorrana-Francesa 
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Les visites de les 
escoles a Andbanc: 
una manera pràctica 
d'estar a prop de la societat 
andorrana i d'obrir-nos 
a l'exterior 

Aquest any, Andbanc, amb motiu del 75è aniversari de la seva fundació , ha 
estat promovent un seguit d'accions sota el lema 75 anys més a prop. Més enllà 
de ser una frase simplement publicitària i buida de sentit , hem volgut que aquesta 
proximitat fos realment percebuda per tota la ciutadania i els estaments públics 
del nostre país. Però no ens hem parat aquí, ja que gràcies a la col·laboració esta
blerta amb el liceu Comte de Foix, hem pogut fer que el nostre lema s'apropés als 
veïns del nord . Estem convençuts que al llarg d'aquests primers sis mesos de 
l'any el projecte d'apropar el món de la banca a les escoles ha estat una eina ri
qu íssima d'aprenentatge per a nosaltres i per als alumnes que ens han visitat i a 
més ha servit per poder donar a conèixer una activitat, que és un dels pilars sobre 
els quals se sosté la vida econòmica del país, als joves estudiants que ens han vi
sitat procedents de França. 

Aquest eix d'activitat ha estat especialment interessant, ja que ha mobilitzat 
persones de diferents departaments, que han preparat, individualment o en equip, 
la presentació sol ·licitada pels professors a fi d'il·lustrar algun dels temes curricu
lars del programa escolar del curs. El fet que un grup d'alumnes de BTS del Lycée, 
en un dels seus intercanvis, hagi permès a un grup d'alumnes d'un liceu francès 
aproximar-se a la realitat d'una institució bancària pot ser una pista a seguir en 
aquesta aproximació que de sempre es parla entre les institucions andorranes i 
franceses, i una manera pragmàtica de donar a conèixer a futurs treballadors una 
borsa de mercat de treball en la qual es podran moure i a futurs empresaris una ei
na necessària per facilitar i garantir les seves transaccions mercantils amb les 
empreses del Principat. És una bona manera de permetre els vincles tan neces-
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saris entre l'escola i la societat, sobretot en un marc cada dia més globalitzat i en 

què cal que l'educació doni eines als ciutadans per poder-se moure amb segure

tat en l'entorn on viuen . 

En aquest recull que segueix hem volgut deixar palesa la varietat de temes que 

s'han proposat i que han respost sempre a demandes concretes de les diferents 

escoles. 
Els grups d'edat i els interessos de cada grup han estat diversos i això ha pro

piciat una riquesa de reflexió entre els mateixos ponents sobre la seva tasca, a fi 

de poder fer partícips els visitants d'allò que ells desenvolupen com a activitat dià

ria, d'una manera clara i planera. 

Un altre dels avantatges que ofereix aquest projecte és la posada en funciona

ment d'un fòrum . Les imatges en Power Point de cada presentació que es fa, que 

han estat elaborades pels ponents, hi queden a disposició dels grups d'estudiants. 

Aquesta eina es troba ubicada dins de la web d 'Andbanc (www.andbanc.com). 

Aquest espai ha estat pensat com una eina de consulta i debat: a través d'ella els 

alumnes dels diferents centres poden refrescar la memòria del tema que els ha 

estat presentat i al mateix temps poden plantejar al ponent els dubtes que els hagin 

sorgit un cop arribats a l'escola. També podrà servir-los per plantejar qüestions d'in

terès entre alumnes de diferents centres i que podran ser respostes o rebatudes 

per algun company, professor o col·laborador d'Andbanc a través del fòrum . 

Estem convençuts que aquestes visites i el fòrum seran cada cop més utilitzats 

pels diferents grups d'escolars del país i esperem que també puguin servir per fa

cilitar als joves de les regions i comarques veïnes un millor coneixement d'una de 

les realitats econòmiques del nostre país. 
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Fem ara una ullada als nostres visitants i als temes que han escollit. 

Dijous 17 de febrer de/2005 
Escola andorrana de batxille-
rat 
Grup: Segon d 'economia 
Professora responsable : ltxa
so Sanz 
Nombre d 'alumnes: 22 
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Tema: La seguretat i el blanqueig 
Ponents : Antoni Villareal, director departament de Seguretat; Carles Valletbò, 

director departament de Seguretat de la Informació, i César Pérez, director depar
tament de Compliance. 

El respecte de les lleis com una via de treball per a la pau era dins de l'Escola 
andorrana un dels eixos transversals de reflexió durant el present curs. La deman
da concreta de parlar sobre la seguretat i el blanqueig era per a la professora d'e
conomia una manera de vincular el respecte de la llei amb la seva assignatura. 
Atès que aquest és un tema d'actualitat i apareix sovint als mitjans de comunica
ció, vam considerar oportú poder donar explicacions clares sobre tots els meca
nismes que es despleguen per garantir la seguretat, el respecte de la legislació i 
evitar que es caigui en el parany d'operacions tèrboles i fraudulentes. La ponència 
es va dividir en tres apartats : el primer, la seguretat física de les persones que tre
ballen en cada sector i de l'immoble i els seus accessos. Això ens va portar a la se
guretat de les dades, de la informació i del treball que genera cada col·laborador. 
La ponència va acabar abordant el tema del blanqueig de diners i els sistemes de 
control que s'apliquen per anul·lar-lo. 

Dimecres 2 de març del 2005 
Escola dels Pirineus 

Grup: Tercer i quart d 'ESO 
Professora responsable: Marga

rita García de Cortazar 
Nombre d 'alumnes: 18 

Dilluns 28 de febrer del2005 
Escola dels Pirineus 
Grup: Primer i segon d'ESO 
Professora responsable: Mar
garita García de Cortazar 
Nombre d 'alumnes: 23 
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Tema: La matemàtica al banc 
Els alumnes dediquen la visita a fotografiar aquells aspectes arquitectònics i 

elements decoratius que poden ser considerats matemàtics, a fi de presentar les 

seves obres al concurs de fotografia matemàtica. Aquest concurs l'organitza 

GAMMA (Grup d'Amics de la Matemàtica) i el tema escollit és La matemàtica al 

banc. 
Després d'haver explicat les normes que cal respectar, per garantir la confiden

cialitat de l'espai en què es belluguen, i el respecte pel treball de les persones que 

estan en els seus llocs, els alumnes repartits en grupets reduïts i acompanyats per 

una persona del banc han explorat les plantes O, 1, -1 , -2 del Centre de Negoci i 

l'oficina de Meritxell 79 per fer les fotos. 

Tema: El banc al servei del comerç i de l'empresa 

Dijous 10 de març del 
2005 
Liceu Comte de Foix i Lycée 
de Niort (França) 
Grup: BTS assistent de ges
tió de PIME 
Professora responsable: 
Mme. Pichevent 
Nombre d 'alumnes: 17+ 17 

Ponent: Pere Llopart Serrana, gerent de comptes de Banca Privada Interna

cional. 
Amb motiu de l'intercanvi escolar entre el Liceu Comte de Foix i el Liceu de 

Niort, vam rebre un grup d'estudiants d 'ambdós centres que segueixen una for

mació d'assistents de gestió de PIME. Els interessava conèixer de primera mà 

l'estructura del banc, la seva projecció internacional i els vincles que s'estableixen 

entre la nostra entitat bancària i les empreses, a fi i efecte de facilitar les transac

cions comercials. 
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Fa un dia de boira i neu, però els nois i 
noies de l'Escola andorrana no s'han fet 
enrere. A l'hora prevista arriben a l'ofici
na del Pas de la Casa on els rep el direc
tor, l'Antoni Rocafort. 
Molts dels alumnes ja el coneixen del po
ble. Aquesta és una de les missions del 
personal de cadascuna de les oficines 
de la xarxa: conéixer els veïns i saber 
quines poden ser les seves necessitats 
per tal de donar-los un millor servei i una 
resposta més adaptada. 

Tema: L'oficina bancària: què és, qui 
hi treballa, com funciona? 

Ponents: Antoni Rocafort i Gabarre, 
director d'oficina; Xavier Jové i Lra, direc
tor de comptes; Óscar Garcia i Làzaro, 
gestor d'oficina; Ferran Jiménez i Sòria, 
gestor d'oficina; Jordi Torres i Puig, admi
nistratiu; Carles Vilches i Gómez, admi
nistratiu, i Francesc Miñan i Ruiz, caixer. 

Amb motiu del treball de descoberta del 
poble, els escolars dels darrers cicles de 
primera ensenyança han visitat l'oficina 
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Divendres 8 d'abril 
Escola andorrana del Pas de 

la Casa 
Grup: segon i tercer cicle de 

primera ensenyança 
Nombre d 'alumnes: 24 
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bancària d'Andbanc del Pas de la Casa. Han estat rebuts pel director i els membres de 

l'equip de l'entitat. Han visitat les diferents dependències de la mà del director i després 

els diferents col·laboradors els han explicat la tasca que desenvolupen i quines eines i 

materials utilitzen. El tema interessa als alumnes, que no s'estan de fer preguntes. 

Abans de marxar se 'ls ha lliurat una carpeta amb els diferents formularis d'ús 

corrent i que serveixen per fer les gestions habituals en una oficina bancària. Amb 

aquesta documentació, i a partir del qüestionari que s'ha proposat en el fòrum de 

la pàgina web de la nostra entitat (www.andbanc.com), podran continuar treba

llant el tema un cop arribats a classe. 

Tema: La borsa. Binomi entre rendi

bilitat i risc 
Ponent: Hugo Pou, tècnic d 'inver

sions Món Gestió . 

A demanda dels professors s'ha 

presentat el tema de la borsa, que en 

general planteja molts dubtes entre els 

alumnes. Una gran majoria pensen que 

és una manera fàcil i ràpida de fer-se 

ric. Per això el ponent, a més d 'expli

car les bases del mercat borsari i el seu 

funcionament , ha explicat els riscos 

que pot suposar la inversió en borsa. 

És essencial que tot inversor abans de 
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Dimecres 27 d 'abril de/2005 
Institut espanyol de batxillerat 

Grup: Segon i tercer de batxillerat 

Professora responsable: Margarita 

García de Cortazar 
Acompanyants: Pedra i Covadonga 

Nombre d 'alumnes: 23 

Els alumnes i professors durant la 
visita a la sala de seguiment de tes 
borses. L'Hugo els va comentar la 

tasca que desenvolupen els 
col·laboradors d'aquest departa
ment, tes seves eines de treball i 

les mesures de seguretat amb què 
està equipada la zona. 
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decidir-se per una inversió concreta conegui , a més de la rendibilitat de cada ac
ció, la seva volatilitat i el nivell de risc de pèrdua que hi pot tenir, per saber si li inte
ressa assumir-la. 

Un aspecte que va interessar molt tot el grup va ser la visita que van efectuar, 
un cop acabada la xerrada als llocs de treball. L'estrella va ser, ben evidentment, 
la sala de mercats, on es fa el seguiment de la borsa. 

Tema: Estructura organitzativa 
Ponent: Josep Anton Juste i Esteban, director del departament d'Anàlisi i Segui

ment de Negoci. 

Dimarts 24 de maig del 2005 
Institut espanyol de batxillerat 

Grup: Primer de batxillerat 
Professora responsable: Núria Farrera 

Nombre d 'alumnes: 30 

Un altre dels aspectes que es van trac
tar en aquesta mateixa sessió va ser 
l 'estructura organitzativa. El ponent, 
partint d 'una explicació genèrica de la 
importància de l'organització, la coor
dinació i la cohesió per al funciona
ment harmoniós dels organismes, va 
arribar a l'exemplificació de com es 
treballa en un banc i els càrrecs que 
s 'hi desenvolupen, l'organigrama i el 
seu funcionament. 
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Tema: Banca real, banca virtual 

Ponents : Antoni Rovira i Pallejà, director de l'oficina de Meritxell 79; Gregorio 

López Bernal , director de Nous Canals. 

La professora de català administratiu estava interessada a poder fer una ses

sió de treball al voltant dels serveis de la banca i els formularis que hi estan asso

ciats. La proposta que vam plantejar va ser un sobreval a tot el que la banca pot 

oferir als seus clients, tant de manera directa a través de les oficines, com indirec

ta, utilitzant el suport telefònic i les noves tecnologies com a base de la comunica

ció. Es va lliurar a tots els alumnes un dossier amb els formularis bàsics que s'uti

litzen per a l'obertura d'un compte, la sol · licitud d'una targeta de crèdit o de dèbit, 

la petició d'un xec bancari o d'una transferència. Es va fer una especial incidència 

en els aspectes de la responsabilitat que contrau el client i de la necessitat de fer 

un ús responsable dels instruments de pagament que el banc li ofereix i de les in

cidències, fins i tot penals, en les quals pot incórrer en cas d'ús fraudulent. 

La sessió comença sempre amb una 

presentació, que cada ponent prepara 

en format Power Paint, per tal que els 
alumnes se centrin sobre el tema que es 

tractarà. Durant la xerrada o al final, 

sempre sorgeixen preguntes, dubtes o 

curiositats que els responsables de la 
xerrada proven de respondre de manera 
clara i planera, adequant-se al nivell del 

públic. 

Una vegada acabada la presentació i resolts els dubtes, comença la visita de 

les dependències del banc relacionades amb la xerrada. 
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Els alumnes van poder comprovar la diferència entre les dues maneres de po

der-se comunicar amb el banc. Al departament de Nous Canals van veure com 

s'atenen els clients a través de la banca telefònica i a l'oficina van poder apreciar 

la possibilitat d'un tracte directe i discret. 

Tema: Les professions de la banca 

Dimecres 1 de juny de/2005 
Institut espanyol de batxillerat 
Grup: Segon de batxillerat 
Professora responsable: Núria 
Farrera 
Nombre d 'alumnes: 14 

Ponent: Òscar Fernandez i Galdón, director de RRHH. 

Per a aquests joves que estan en una fase de la seva fo rmació en què se 'ls 

demana d'escollir una formació universitària o professional per tal d'anar forjant el 

seu futur, una xerrada d'aquestes característiques va ser molt alliçonadora. El po

nent va exposar de manera genèrica la missió, la visió i els valors de la nostra enti

tat i de quina manera es posen al servei de la societat en la qual estem implantats. 

A partir d 'aquesta presentació es fa un zoom cap a cadascuna de les tasques es

pecífiques que es desenvolupen en els diferents departaments i en les diferents 

jerarquies, per tal que els joves s'adonin que per treballar en un banc hi ha un ven

tall important d'estudis que poden donar opció a desenvolupar algun dels treballs 

de la banca: formació professional administrativa, relacions públiques, comptabi

litat, empresarials, dret, informàtica, màrqueting, gestió d'empreses, publicitat. .. 

Un dels elements que es van destacar també és la importància que es dóna a 

l'experiència que s'hagi anat acumulant en àmbits de cooperació, intercanvis uni

versitaris , projectes que s'han presentat al llarg dels estudis. Els idiomes i les no

ves tecnologies són dos pilars més que donen valor a la candidatura dels aspi

rants a un lloc de treball. 
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Aquest temari és el que s'ha elaborat 
a demanda dels grups interessats. Que
den altres temes al tinter. A partir del mes 
de setembre ja tenim previstes altres visi
tes que segurament els faran anar sor
tint , i com fins ara, a demanda de ca
dascun dels centres d'ensenyament. 
Mentrestant poden consultar el fòrum i 
fer-hi les seves aportacions. Serà un 
plaer per a nosaltres poder-les recollir a 
www.andbanc.com. Estem convençuts 
que amb aquestes visites i acollint alum
nes en pràctiques, estem aportant el nos
tre granet de sorra en la formació d'a
questa gran Europa sense fronteres a la 
qual ens anem acostant més cada dia. 
Ens plau des de l'empresa poder ser útils 
a la societat en la qual estem immersos i 
permetre, com deia en la introducció, fa
cilitar als nostres infants i joves el con
tacte amb les coses reals que passen allà 
on viuen i que a l'escola els han ensenyat 
teòricament, alhora que mirem de donar 
resposta als reptes que es plantegen, al 
país i a l'escola, a través dels acords i 
convenis que el Govern andorrà ha sig
nat tant amb els veïns més propers com 
amb la mateixa Unió Europea. 

50 

L'intercanvi amb el ponent va ser 
essencial per desfer alguns dels tòpics 
que portaven els alumnes, com el fet 
que en una banca només es demana 
personal que hagi fet una carrera de 
tipus econòmic o financer. 
També va ser important que s 'adones
sin que com més completa fos la seva 
formació més possibilitats podrien 
tenir de trobar una feina adaptada als 
seus desiljos. 

Abans de marxar van poder visitar els 
llocs de treball de serveis centrals, on 
van comprovar en directe el que se 'ls 
havia presentat en la xerrada. 

Grup de joves andorrans amb la mot
xilla d 'Andbanc a l'esquena desco
brint la bellesa que ofereixen les veï
nes terres del nord. Els intercanvis 
en els dos sentits han de ser una 
eina que ens apropi i ens permeti 
construir l'Europa dels pobles. 

Lydia MAGALLÓN 
Ensenyant, excònsol major 
i responsable de Relacions 

Institucionals d'Andbanc 
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Les relacions entre 
la Catalunya Nord 
i Andorra: geografia, 

• econom1a, ensenya-
ment i política 

Durant aquesta comunicació i en el text que l'acompanya, no tinc la pretensió 

de fer un estudi ni un repàs exhaustius de les relacions entre Andorra i la Catalu

nya Nord, sinó de presentar alguns apunts sobre la qüestió, com ho suggereix el 

títol , articulats al voltant de tres temes : les relacions en el passat, les evolucions 

recents i algunes reflexions sobre el futur pròxim. Avui i oralment, per no fer-ho 

llarg , seran les grans línies i alguns exemples. Sempre podreu anar a la publicació 

de les actes, que sol ser ràpida i ben feta, segons la comprovada eficiència de la 

Societat Andorrana de Ciències. 
En el passat i fins avui dia, en les relacions del Principat d'Andorra amb la Ca

talunya Nord, com passa també en part en les seves relacions amb I'Arièja, obser

vem relacions nombroses i molt diverses, però que pertanyen a dos àmbits molt 

diferents, que no cal mai confondre. Tant un àmbit com l'altre han experimentat 

evolucions o canvis amb el pas del temps, alguns dels quals recents. 

D'una banda hi ha les relacions seculars de proximitat, elles mateixes en dos 

nivells , el dels contactes i intercanvis relacionats amb la vida muntanyenca, i el 

nivell de les relacions econòmiques i humanes pirinenques. En el passat aquestes 

relacions de comarca a comarca van ser abundants i contínues . Les evolucions 

econòmiques de la Cerdanya i, sobretot, el canvi radical de l'economia de l'Andor

ra de la segona meitat del segle XX les van fer reduir o desaparèixer, mentre que 

algunes canviaven de continguts. 
D'altra banda hi ha les relacions amb França, que implicaven molt la Catalunya 

Nord, per la seva proximitat amb Andorra i perquè el govern francès havia decidit 

18a Diada Andorrana a /a UCE: Andorra i els seus veins del nord 51 



que la tutela sobre Andorra seria exercida -directament o indirectament- per les 
seves administracions perifèriques del departament del Pirineu Oriental. Van ser 
importants i obligades en el passat. Van desaparèixer del tot en uns mesos, amb 
el canvi institucional andorrà del 1993. 

Es pot observar que, en l'esperit de la Diada és aquest segon aspecte el que 
predomina, quasi per complet, quan el títol diu "els veïns del nord". Vull fer ob
servar, en clau d'humor i en una òptica pradenca i d'àrea cultural catalana, que es 
podia també posar la Catalunya Nord amb el sud, si es considera que el sud és 
Catalunya. Ara bé, si el sud és Espanya, és clar que França és al nord i és geopo
líticament exacte que la Catalunya Nord en faci part. Però com passa molt sovint, 
i aquest n'és un exemple, la geopolítica es contradiu amb la geografia física i 
humana, car la Catalunya Nord és a l'est d'Andorra, a continuació i sempre dins la 
zona axial pirinenca, i pertany a la mateixa àrea econòmica pirinenca. Fins i tot, si 
es mira bé, la Catalunya Nord és, en el seu conjunt, tant sinó més meridional que 
no pas Andorra. Personalment, en les meves moltíssimes anades a Andorra des 
de Perpinyà, sempre he tingut la sensació d'anar Pirineu endins i mai cap al sud . 

1. Les relacions de proximitat entre Andorra i la Catalunya Nord 
Apuntaré a continuació alguns exemples de relacions de proximitat, en el pas

sat o actuals. 
Com a introducció esmentaré, per al segle XIX i per als inicis del XX, Andorra 

com a lloc de destinació dels visitants que sojornaven a una banda o l'altra de la 
Cerdanya i a Acs-dels-Tèrmes. Venien a visitar Andorra, gairebé com a explora
dors, per passar-hi el temps i experimentar les emocions d'un viatge en matxos en 
un país curiós, autèntic, sense carreteres ni hotels. Hi trobem els turistes i els seus 
acompanyants, o el turisme de qualitat, que sojornava a les estacions termals del 
Pirineu francès, especialment als banys d'Acs-dels-Tèrmes, i els primers estiue
jants barcelonins a la Cerdanya. Per amor al Pirineu o per necessitat de propor
cionar activitats , visites originals i emocionants per a aquesta gent que feien 
sojorns llargs i per a la burgesia de les regions veïnes, anar a Andorra era una de 
les ofertes preuades. Les dificultats d'accés, l'absència de carreteres o de camins 
transitables, la precarietat de les condicions d'acolliment valoritzaven encara més 
la visita i les descobertes. Són gent de l'elit social, viatgers adinerats i excursionis
tes francesos o catalans, sobretot barcelonins . 

Per tant l'inici d'aquest turisme real a Andorra, encara que molt modest, es pro
dueix molt avançat el segle XIX. Les motivacions principals són el descobriment 
del país i la presència d 'unes institucions arcaiques. Aquest caràcter de turisme 
de descoberta continuarà fins ben avançat el segle XX. En dóna testimoniatge la 
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molt abundosa bibliografia sobre Andorra: articles i llibres, relats de viatges, expe

dicions científiques, informes sobre camins , escalades i travesses . Tot sovint, 

almenys fins als anys 1930 -i de vegades fins al 1950- està ben vist , de retorn 

d 'Andorra, escriure un article per compartir les impressions del viatge, fins i tot 

després d'un sojorn de només dos o tres dies'. Hi cal veure certament l'atractiu de 

l'estranyesa d 'aquest petit Estat, la curiositat , la recerca del folklore i, evident

ment, actituds etnològiques cap als pobles estranys molt de moda aleshores. Per 

a altres visitants preval l'esperó de la descoberta científica en una regió sense car

tografia moderna i encara poc coneguda2
, que es tracti de civilització i institucions, 

de botànica, de fauna, de geologia, etc. 

1.1. Les relacions pastorals 
a) Els conflictes fronterers 
L'alta vall de I'Arièja i el conflicte amb Porta a les Vailetes 

A l'est del Principat, llevat del sector entre Juclar i l'alt de Siscaró, la frontera no 

respecta la línia que separa els aiguavessants. El conjunt d'una alta solana exte

rior a la conca de la Valira, a l'alta Arièja, és territori andorrà. Podem notar de pas

sada que l'alta obaga que hi ha enfront tampoc no és ariegenca, ja que pertanyia 

als pobles ubicats a una altra conca, la vall del Querol , done a Cerdanya. És al 

punt on comencen aquests dos vessants que se situa la zona fronterera litigiosa 

amb França, en el circ de les Valletes3
. A l'origen es tractava d'un punt de contac

te i d 'enfrontament entre comunitats cerdanes i andorranes, en expansió l'una i 

l'altra en detriment de les comunitats ariegenques. Avui dia, per herència, s'opo

sen l'Estat francès i l'Estat andorrà. Independentment del conflicte territorial , les 

comunitats pastorals han trobat un modus vivendi escenificat que materialitza 

alhora propietat i entesa sobre l'ús• de la solana d'Andorra i de les estives del Pas 

de la Casa, llogades pels ariegencs de Merenç i de I'Ospitalet i pels ramaders cer

dans de les dues Cerdanyes, que lloguen també l'alta obaga de la vall d'Arieja al 

poble nord-català de Porta. En els plets seculars que van oposar Canillo i Merenç, 

els andorrans van finalment guanyar: encara que situades al vessant atlàntic, les 

pastures de la Solana i del Pas de la Casa són territori andorrà. Però és la gent de 

Merenç i de la Cerdanya que les aprofiten i les lloguen, simbòlicament, desplaçant

se cada dos anys a Meritxell per renovar el pacte. Un altre gest simbòlic : se 'ls con

vida després a un dinar pagat pels andorrans amb els diners de la locació. 

El conflicte amb Martinet per l 'alta vall de la Llosa 
Al sud del Principat, la frontera segueix molt la cresta principal , llevat de l'alta 

vall de la Llosa, on tot el solà de Montmalús i d'Engaït és territori andorrà, és a dir 

18a Diada Andorrana a la UCE: Andorra i els seus veins del nord 53 



la meitat d'aquesta alta vall cerdana. És en aquest sector, exactament sota el pic 
de Montmalús, que hi ha un triangle de territori encara en litigi amb l'Estat espa
nyol. Com en el cas francès, Espanya considera que la frontera ve del pic principal 
i Andorra segueix el límit pastoral d 'un cortó. Aquí també existia una prou bona 
entesa entre les parròquies andorranes d'Encamp i d'Andorra-Escaldes, i els 
municipis cerdans5

. A la diferència de les Vailetes, com que aquesta zona no pre
senta avui dia cap interès econòmic ni estratègic, el litigi roman adormit, no ha fet 
mai una portada de diari i només es fa evident quan s'encaren els mapes andor
rans i espanyols. 

1.2. Les relacions transfrontereres, o el joc amb la frontera 
Els passos fronterers tradicionals 

Eren diversos. Els principals utilitzaven el port Dret, el port d'Envalira, la portella 
de Joan Antoni i més enllà, la famosa Portella Blanca d'Andorra. Aquests ports més 
transitats eren el pas obligat dels itineraris pastorals, que eren alhora camins de 
contraban, amb tota la xarxa econòmica i humana de relacions que això suposava. 

El port de Soldeu, o port Dret, donava un accés directe a l'alta vall de I'Arièja i 
a I'Ospitalet des de Soldeu , passant pel riu de Sant Josep i pel camí de la Solana 
d 'Andorra. Encara que més penós i molt vigilat, se 'l preferia al port d 'Envalira. 
Aquest, també designat com a port de Fra Miquel, sempre des de Soldeu, portava 
a I'Ospitalet passant pel Pas de la Casa: va ser triat a final del segle XIX per fer-hi 
passar la ruta de França. La collada de Montmalús i la portella de Joan Antoni , els 
ports més alts, es podien utilitzar des de Soldeu, passant pel riberal d'Envalira, o 
des d'Encamp pels Cortals i la collada d'Enradort. Donaven accés a la vall de la 
Llosa i més enllà, als pobles de Viliella, de Llès i a la vila de Martinet, a Espanya; 
es podia també accedir fàcilment a la Portella Blanca d'Andorra i a la vall de Que
rol a França. Una part d 'un modern camí de gran recorregut, el GR 7, segueix 
aquest antic i celebèrrim camí de contraban . 

El negoci del bestiar 
Les relacions de negoci de bestiar transfrontereres entre ramaders o nego

ciants d'Andorra i de la Cerdanya són un altre aspecte de les relacions de proximi
tat. Encara que no tan freqüents com les que concernien l'Alt Urgell , eren rela
cions habituals a través de les fires , com també les compravendes o l'admissió 
d'animals per una temporada, declarades a la frontera o no. Aquest negoci conti
nua avui dia, més limitat és clar. 

A propòsit dels cavalls i euques, dits avui dia de raça pirinenca o de raça andor
rana a les diades de promoció o a les publicacions publicitàries o informatives 
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sobre Andorra - i presentats com a raça cerdana a la Baixa Cerdanya-, cal recor

dar-ne el seu origen de debò. En realitat són equins de raça bretona que tenen un 

punt d'origen únic i conegut, la remunta d'Ur. Encara que d'una exportació prohi

bida al seu temps, es van escampar a tot el Pirineu veí, andorrà o català, per un 

d 'aquests misteris que sovintegen en les zones frontereres . Amb la missió de 

millorar la raça local i de donar cavalls a la cavalleria de l'exèrcit francès - estem 

parlant d'abans de la Primera Guerra Mundial- es va instal ·lar una remunta de l'e

xèrcit al municipi d'Ur, dotada de cavalls de raça bretona, ja que eren robustos i re

sistents per treballar, però també d'alçada mitjana i adaptables a les condicions de 

muntanya. Els pagesos podien portar les seves e uques a la remunta a condició de 

reservar i vendre a l'exèrcit els fruits obtinguts. De més bona qualitat que les varia

des i no sempre determinades races locals, els equins de raça bretona van aparèi

xer progressivament a la Cerdanya d'Espanya i a Andorra fins a constituir l'essen

cial del bestiar i a ser considerats de raça autòctona, com ho són avui dia. 

La transhumància sempre va ser escassa o inexistent amb la Catalunya Nord. 

La raó essencial rau en el fet que les zones de pastura eren limitades a la conca 

del Conflent i a la plana del Rosselló, a causa de la seva precoç orientació cap a 

una agricultura intensiva de mercat com també a la presència de molts ramats als 

pobles de la muntanya nord-catalana que ja utilitzaven els pocs espais disponi

bles. Passava al mateix amb les zones baixes del departament de I'Arièja, al nord 

del Pirineu. Els ramats andorrans estaven obligats a anar més enllà, d'una banda 

com de l'altra, al sud , a les planes de Lleida o de Tarragona i al nord, a la plana del 

Baix Llenguadoc. 

Les migracions de treball 
Sempre van ser escasses, però se 'n coneixen alguns casos. Un exemple ja an

tic és la presència d'andorrans a les colles llogades per fer les veremes a Banyuls 

de la Marenda. Hi baixaven famílies senceres a collir el raïm , amb llurs matxos per 

al transport en un vinyer, tot en feixes en pendents forts . Els andorrans eren apre

ciats i van deixar-hi un bon record . Actualment mencionarem els treballadors del 

Pas de la Casa que resideixen a la vall del Querol o a la Cerdanya, per la dificultat 

d'allotjar-se a l'estació o pel cost dels lloguers. 

1.3. L'ordenació del territori 
Els transvasaments d'aigua entre I'Arièja i I'Aravó són un dels aspectes 

polèmics de les relacions de proximitat entre Andorra i les dues Cerdanyes. Recor

do que la qüestió ve de dos elements: d'una banda, l'absència de depuració (o 

després, la depuració insuficient o irregular de la depuradora) de les aigües negres 
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del Pas de la Casa durant temps, que creava una pol·lució del riu Arièja i, d'altra 
banda, les conseqüències del dispositiu hidroelèctric de I'Ospitalet. En efecte, l'ai
gua que acciona la central i acaba a I'Arièja ve de l'estany de la Nos, al vessant 
cerdà, mitjançant un túnel que desvia l'aigua de conca a conca. Com que la Nos 
alimenta I'Aravó6 i Puigcerdà, l'empresa estatal francesa EDF ha de tornar l'aigua 
desviada. Ho fa bombejant aigua de I'Arièja cap a I'Aravó durant les hores de poc 
consum general d'electricitat i, per tant, introduint la pol·lució originada pel Pas de 
la Casa cap a la Cerdanya. D'aquí unes queixes repetides. La creació de Porte 
des Neiges repartirà les culpes, o les treurà si definitivament la depuració és total. 

L'estació d'esquí de Porte des Neiges, amb un projecte aprovat el2005 i els pri
mers treballs, tanca un llarg període de conflicte entre Encamp i Porta, un municipi de 
la vall del Querol. Ja fa anys que el Consell Municipal i el batlle de Porta volen crear al 
territori una estació d'esquí bessona -o paràsit- de la del Pas de la Casa. És evident 
que el que més interessa és la urbanització, acompanyada d'unes pistes que la justi
fiquin i aprofitant del bon equipament del Pas, on els terrenys són cars i limitats. No és 
la primera vegada que una operació d'aquest tipus es realitza: molt a prop, l'estació 
de S u per Bolquera parasita l'estació més antiga i més equipada en pistes i serveis de 
Font-romeu, que van acabar formant un sol conjunt. Passarà el mateix amb el Pas i 
Porta, cosa que dóna oportunitat d'inversions i més espais esquiables a la part andor
rana. L'aigua continua sent l'element vital ; aquesta perspectiva va reobrir fa uns deu 
anys el conflicte territorial per les Vailetes, que va passar en certs moments per epi
sodis dignes del Far West, amb trets de pistola inclosos, sobre el terreny litigiós i entre 
autoritats. Sembla que finalment l'entesa ha prevalgut. 

D'una manera general hi ha rivalitat en matèria d'esquí entre Andorra i el con
junt de la Cerdanya. Però hi va haver recentment un intent d 'ajuda mútua, quan 
Andorra va demanar ser la seu dels Jocs Olímpics d'hivern i que va rebre el suport 
del departament del Pirineu Oriental i de l'Alta Cerdanya. 

2. Les relacions d'Andorra amb França 
Una bona part d'aquestes relacions amb un dels Estats que exercien de fet 

-més que no pas de dret, encara que ho afirmessin- la tutela sobre el Principat 
d'Andorra van passar, durant més d'un segle, per la Catalunya Nord. Estaven re la
cionades amb les prestacions de servei o amb les competències i les gestions 
dels serveis del Copríncep Francès a partir de les administracions i de les estruc
tures perifèriques de l'Estat a Perpinyà, que gestionaven també la Catalunya Nord. 

2.1 . Les prestacions de servei 
L'ensenyament francès és l'aspecte més conegut i evident de les presta-
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cions de servei . Només ho esmentaré de passada, car he vist que una comunica
ció d'aquesta diada es referia a l'ensenyament francès i que tothom pot anar a 
l'excel·lent estudi de Roser Bastida sobre la implantació i el desenvolupament de 
l'ensenyament francès a Andorra7

• 

Recordaré només que fins als anys vuitanta del segle passat aquest ensenya
ment estava lligat a l'acadèmia de Montpeller i concretament depenia de la ins
pecció acadèmica de Perpinyà. Això ha fet que durant gairebé un segle fossin 
mestres de la Catalunya Nord -i mestres andorrans formats en aquest marc- els 
que van difondre l'ensenyament francès. Tots, o poc hi faltava, eren de llengua 
catalana, capacitat que facilitava la seva integració al país però que no va ser mai 
utilitzada per andorranitzar l'ensenyament i ensenyar la llengua. Ho impediren 
tant les instruccions com la vigilància de la jerarquia, orientades cap a l'afirmació 
d'una presència francesa i no pas d'un servei específic a la població, i la por latent 
d'obrir una fissura per la qual es reclamaria l'ensenyament del català a la Catalu
nya Nord. Fa dues dècades, la desvinculació de Perpinyà de l'ensenyament fran
cès a Andorra, per relacionar-lo directament amb el Copríncep, és a dir amb el 
govern francès -salvant les aparences- va trencar aquest fil d'Ariadna. 

Abans de la construcció a Andorra la Vella del col ·legi i del liceu Comte de Foix, 
els joves andorrans que seguien l'ensenyament secundari havien d'anar al liceu 
Renouvier de Prada, és a dir als locals on avui dia celebrem aquesta diada. Hi 
eren en règim d'internat i barrejats amb els alumnes del Conflent, que tornaven a 
casa, i de la Cerdanya, que també hi estaven interns. Hi van entrar en contacte 
moltes generacions i s'hi van lligar moltes amistats i xarxes de relacions de tot 
tipus. Però és història passada, i si no fos per la presència continuada de la Socie
tat Andorrana de Ciències a la Universitat Catalana d'Estiu , pocs andorrans conei
xerien avui dia el camí de Prada. 

També cal esmentar la presència d'estudiants andorrans a la universitat de 
Perpinyà, especialment després del seu reconeixement com a establiment d'en
senyament superior de ple exercici , l'any 1978, i de l'inici de la seva col ·laboració 
en el programa d'andorranització del M. I. Consell General, el mateix any. Abans, 
i paral ·lelament fins avui dia, els estudiants andorrans que triaven l'ensenyament 
superior francès anaven a Tolosa o a Montpeller. La creació, l'any 1982, dels diplo
mes estatals del DEUG, de la llicenciatura i del doctorat de català a la universitat 
de Perpinyà, únic lloc des d'aleshores on s'imparteixen a l'Estat francès, ha donat 
una presència continuada d'andorrans, que registra últimament una davallada 
notable, probablement deguda a l'atracció creixent de Barcelona i de Tolosa, a les 
penoses comunicacions i a les condicions d'allotjament, que de bones han passat 
a ser semblants a les d'altres ciutats universitàries. 
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Les altres prestacions de serveis eren, d'una manera general, les que Andor

ra no podia assegurar o desenvolupar del tot, ja sigui perquè les seves dimensions 

i una població reduïda li ho feien difícil , o ja sigui perquè el Consell General no en 

volia assumir el cost per no fer créixer el pressupost públic en matèria social i els 

corresponents finançaments . Sobretot després de la creació d'un govern l'any 

1981 i després de l'aprovació de la Constitució, l'any 1993, Andorra es va anant 

dotant de molts d'aquests serveis, totalment o parcialment. A tall d'exemple men

cionaré els hospitals i les especialitats mèdiques, la cultura, la universitat, els peri

tatges tècnics, econòmics o polítics, la seguretat civil , etc. És principalment a Tolo

sa i a Perpinyà que es mobilitzaven els serveis o les competències necessàries. 

2.2. Les relacions derivades del sistema polític i de les institucions precons

titucionals andorranes 
Ras i curt , derivaven de l'estreta subjecció d'Andorra als seus dos coprínceps 

i, al seu darrere, a l'interès dels dos estats de controlar directament el que passa

va a Andorra, en un sistema que s'assemblava més a un protectorat que als ser

veis d'un Estat sobirà. Com sempre en aquestes situacions no faltaven motius ni 

teories justificatives. Avui dia tractem els veïns del nord, per tant no evocaré les 

estratègies de l'altre copríncep ni les seves estretes i continuades relacions amb 

el govern espanyol per evocar essencialment les posicions franceses, en les quals 

les estructures estatals a la Catalunya Nord van jugar un paper d'executants. 

La posició de l'escola jurídica francesa : l'escola jurídica francesa que va 

argumentar amb constància i a favor de la posició del govern parisenc relativa a la 

definició jurídica del Coprincipat i dels drets i posicions dels coprínceps no va ser 

perpinyanesa, sinó de Tolosa i de París. Ans al contrari , a final dels anys setanta, 

els juristes de la jove universitat de Perpinyà es van posar al servei de la recent 

andorranització volguda pel Consell General de les Valls , com el mateix president, 

Yves Serra, i els professors Charles Vilar, Alain Degage o Planier. 

Amb la distància que dóna el temps, passades poques dècades, es pot apre

ciar el canvi brutal de posicions. Avui es reconeix l'Estat andorrà i la realitat de les 

coses . Ahir -és a dir abans del1993- es negava fins i tot la realitat d'Andorra com 

a Estat8
. La confrontació de les dues posicions no deixa de ser terrible per als polí

tics i per als juristes que van defensar les franceses i que contribuïren a bloquejar 

el reconeixement internacional del Principat. Entre altres molts autors, la posició 

francesa queda palesa en la tesi de Bertrand Bélinguier i en el prefaci realment 

sorprenent de contundència i de presa de posició política, inhabituals en els escrits 

d'un universitari d'alt nivell. Com a exemple, s'hi llegeix : 11 fa ut enfin être reconnais

sant à M. Bélinguier d 'avoir affirmé avec force, conformément à la doctrine cons-
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tante du Quai d 'Orsay et contrairement aux efforts persistants du gouvernement 
espagnol, qu 'il n 'existe à Andorre qu 'une seu/e autorité temporelle et que fe co
Prince français est à cet égard /'unique détenteur de l 'action internationale: /'ex
clusivité est ici la règ/e . La démonstration est péremptoire et devrait faire bonne 
justice de prétentions avancées au-deià des Pyrénées davantage pour des consi
dérations de prestige que par respect de la vérité historique et juridique". És tan 
excessiu i orientat que no calen comentaris. 

Al mateix temps, malgrat el suport aparent que se li donava, era un mal servei 
que es feia al Sr Bertrand Bélinguier, car el seu treball és més mesurat i documen
tat, encara que es decanti al final per negar la condició d'Estat sobirà per a Andor
ra: Les Val/ées d 'Andorre, quin 'ant d 'autre nom juridique que /e ur appellation géo
graphique, ne disposent pas de compétence externe puisque c 'est la France qui 
représente I'Andorre au paint de vue interna tiana/. À cet égard, l'objection se/on 
taque/fe ce serait fe coprince français à titre personnel, et non la France, qui exer
cerait cette compétence externe, est sans effet dans la mesure ou l'important est 
qu 'en tout état de cause, ce ne sant pas les Andorrans eux-mêmes qui disposent 
de la compétence externe de /'Andorre'0

• 

En un capítol anterior sobre la naturalesa dels drets del president de la Repú
blica Francesa actuant com a Copríncep d'Andorra, la seva anàlisi era molt sòlida 
i demostrava una situació de fet que es perllongarà fins a la Constitució del 1993, 
és a dir l'assimilació de la situació jurídica d'Andorra i de la seva representació ex
terior a la d'un protectorat o d'un territori sota mandat internacional" . 

La situació política peculiar del Coprincipat i els interessos que suscitava, tant 
de diversos empresaris o especuladors com dels representants dels estats, justi
fiquen també que, durant el segle XIX i inicis del XX, bastants erudits o universita
ris escrivissin estudis importants, llibres o tesis doctorals sobre Andorra. Són tre
balls molt repetitius , tot sovint amb una part que compila els treballs anteriors (en 
general , la història, les institucions i els costums), amb o sense citacions . Molts 
estan marcats per posicions preestablertes , segons el cas pro franceses, pro 
espanyoles o pro-Mitra. Alguns treballs són directament obres encarregades. 

Dos coprínceps, dues presències desiguals 
Els coprínceps tenien una presència molt desigual, directa o mitjançant els seus 

representants '2 . Al segle XIX es va arribar a produir fins i tot que el Copríncep Francès 
s'oblidés de designar el seu veguer. Passava el mateix amb les altres funcions judi
cials o administratives que depenien d'ell. A la inversa, la presència del Copríncep 
Episcopal fou constant, mitjançant els rectors de les parròquies, els registres religio
sos, la religió d'Estat, la presa de possessió a Andorra i les visites pastorals. 
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Amb la designació de veguers més presents i la creació de la delegació perma

nent a Perpinyà, la presència del Copríncep Francès es va fer més evident, encara 

que durant temps paternalista. La publicació de la remarcable obra de Jean-Augus

te Brutails, el1904, entra dins aquesta estratègia. Cal tenir present que, malgrat uns 

drets iguals en teoria i el suport del govern espanyol, el poc pes polític real del Coprín

cep Episcopal fou sempre la millor protecció dels andorrans contra el pes conside

rable i les vel ·leitats imperialistes dels governs i interessos francesos. 
Fins a mitjan segle XX, els veguers no residien a Andorra però hi venien cada 

any a temporades. El veguer francès amb més continuïtat i dedicació a favor d'An

dorra va ser el pradenc Charles Romeu , a partir de 1886 i durant uns quaranta anys. 

A ell es deu l'arribada del correu , la creació de les escoles i la realització de la pri

mera carretera, de I'Ospitalet a Soldeu pel port d'Envalira. A partir dels anys cin

quanta del segle passat els veguers francesos s'estan a Andorra. Eren diplomats de 

carrera que pertanyien a l'administració del Quai d'Orsay'3 , canviats cada dos a cinc 

anys, quan el veguer episcopal era una persona de la confiança del bisbe, amb una 

longevitat administrativa a Andorra molt llarga. Llurs competències concernien prin

cipalment la justícia i l'ordre públic, i, per extensió, el control dels estrangers, la immi

gració i les relacions dels súbdits andorrans amb l'estranger. La presència continua

da a Andorra els donava un gran pes, car tenien també la funció de cònsols o 

d'ambaixadors de França i d'Espanya per als residents d'aquests estats. 
Els serveis a París del Copríncep Francès, designats oficialment com a secre

tariat del Copríncep, eren al Palau de I'Éiysée, on , dins la pràctica, un dels conse

llers del president de la República afegeix Andorra a les seves atribucions. Al Ou ai 

d'Orsay, a la part operacional , Andorra es trobava directament adscrita a la direc
ció per a l'Europa Meridional " . 

Els delegats permanents representaven els coprínceps i exercien en nom 

seu totes les competències que no tenien els veguers. Principalment, era la tutela 

de les altres institucions andorranes, directament per la firma de les decisions del 

Consell o indirectament pel recurs en queixa. L'evolució política del Principat des

prés de la Nova Reforma, la irrupció dels interessos econòmics exteriors diversos 

i els esdeveniments exteriors expliquen , d'aquest punt de vista, el seu paper de 

control polític que exerciran amb zel fins a l'últim moment. El delegat permanent 

del Copríncep Francès era el prefecte del Pirineu Oriental. El del Copríncep Epis

copal podia ser una persona qualsevol de la seva confiança, però habitualment 

era el vicari del bisbat d'Urgell '5, cosa que oferia l'avantatge de no separar el tem
poral de l'espiritual , i per tant un millor control de la societat. 

Després de la guerra, amb el desenvolupament de l'economia comercial , el 

sistema de les llicències d'importació, filtrades a través dels serveis de la prefec-
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tura del Pirineu Oriental, fan obligat el camí de Perpinyà i les bones relacions del 
món empresarial amb els serveis del delegat permanent. 

Quan es tractava de decisions comunes, per exemple la sanció dels actes 
legislatius, la coordinació de postures sobre immigració, esdeveniments impor
tants per a Andorra, mitjans de comunicació, recursos en queixa, etc., les troba
des es feien a mig camí entre la Seu d'Urgell i Perpinyà, durant un àpat a Can Pla
nes a Sallagosa. El negoci se'ls va acabar l'any 1993. 

El Tribunal Superior de Perpinyà, és a dir la tercera instància de la justícia en 
matèria civil '6

, va ser l'altra peça del dispositiu que implicava la Catalunya Nord. 
Els dos tribunals superiors (el Tribunal Superior de la Mitra, a la Seu d'Urgell, creat 
al197 4, i el Tribunal Superior d'Andorra a Perpinyà, un segle abans) exercien se
paradament la justícia civil en última instància. Els jutges són designats per cadas
cun dels coprínceps, sense norma precisa ni requisit de competències particulars. 
Això va permetre als andorrans jugar amb la doble jurisprudència dels tribunals i 
amb els coneixements molt diversos dels jutges en relació amb el dret aplicable a 
Andorra, especialment els jutges francesos, que ignoraven el dret català, tot i 
exercir les seves funcions als tribunals de Perpinyà. Jean-Auguste Brutails ja ho 
havia observat quan el 1904 escrivia aquest eufemisme: Cette dualité ne va pas 
sans inconvénients: el/e provoque des conflits d 'ou fe prestige de la justice sort 
que/que peu amoindrP7

. 

El resultat de tot això va ser una relació estreta amb Perpinyà, per a genera
cions i generacions d'andorrans, per bé o per mal. El vincle va cessar en pocs 
anys. L'adaptació ràpida de l'economia andorrana, amb l'aplicació a partir de l'any 
1990 de l'acord amb la Comunitat Econòmica Europea; la supressió correlativa de 
les llicències d'importació i els canvis dins els circuits d'importació van fer minvar 
intercanvis i relacions. Només queda el pas problemàtic dels camions d'hidrocar
burs andorrans que s'aprovisionen al Port de la Novèla. Les tradicionals i mal 
suportades relacions amb els serveis dels Coprínceps van desaparèixer a l'instant 
l'any 1993 amb l'aprovació de la Constitució. Només queden les relacions de veï
natge i cooperació amb els serveis territorials del govern francès per qüestions de 
comunicacions (neu a l'hivern) , de protecció civil. 

Fins i tot es pot suposar que Perpinyà i la Catalunya Nord, per reacció, es van 
fer repulsius per a molts andorrans, per als quals no devia ser massa agraït estar 
obligats a venir a pidolar favors d'una autoritat d'evidència estrangera, i han pagat 
el preu d'una factura que no era seva. 

2.3. La participació de la universitat de Perpinyà a l'andorranització 
Volguda pel Consell General , la política d'andorranització va implicar forta-
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ment la universitat de Perpinyà en la part universitària i pedagògica, dels anys 
setanta fins a l'inici dels noranta. Van ser una sèrie de formacions i de treballs , tots 
a iniciativa i sota el control d'Andorra, amb una clara voluntat de mantenir o recu
perar els elements de la seva identitat (llengua, història, coneixement i gestió del 
país) i de posar-los a l'abast de tothom , i especialment de l'ensenyament. Per
pinyà va tenir la sort de poder participar en aquest moviment, mobilitzant els uni
versitaris o els investigadors que sabien català i estaven d'acord amb aquests 
objectius ; l'ànima i l'impuls d'aquesta feina va ser Lídia Armengol , ajudada per An
toni Morell , Martina Camiade i Roser Bastida. 

L'andorranització s'inscriu en el context polític ja evocat, totalment condicionat 
pels coprínceps . Entre 1972 i 1978 s'hi oposen el Consell General i els serveis 
dels coprínceps'8 , amb un rerefons de demanda de canvis polítics i socials dins la 
població i la irrupció de joves generacions en la política '9 i la comunicació 20

• Al 
mateix moment trontollava el règim franquista i les principals iniciatives andorra
nes coincidiran amb la transició democràtica a Catalunya i a Espanya. Les situa
cions adquirides són discutides i sortiran les primeres peticions de reforma de les 
institucions, que trigaran vint anys a realitzar-se plenament. 

Un dels temes fou l'andorranització de l 'ensenyament. El primer programa 
serà aprovat al1972, sota la forma d'un complement d'ensenyament de català i de 
coneixement d 'Andorra a les escoles franceses i espanyoles, si ho acceptaven 
mestres i escoles. Comença modestament el1973, amb una assessoria pedagò
gica creada per a la circumstància, i progressarà a poc a poc, malgrat moltes re
sistències . La creació, l'any 1976, d'un Institut d'Estudis Andorrans anava en la 
mateixa direcció , per mobilitzar energies , crear fons de dades, recerca sobre An
dorra i produir documents pedagògics. Dos centres operacionals es creen per 
conveni amb les universitats de Perpinyà, l'any 1976, i de Barcelona, el1977. 

El Centre d'Estudis Andorrans de Perpinyà tindrà una acció destacable en la 
formació teòrica i pràctica del personal andorrà, les recerques i les publicacions, 
amb balanços de la flora , de la fauna, una primera bibliografia andorrana, la for
mació d'ensenyants, i estudis i cartografia dels boscos , dels riscs naturals (aiguat 
del1982, inestabilitat dels vessants i més de la meitat de la cobertura d'Andorra 
en mapes de localització d'allaus) , sense parlar d'estudis històrics i de les excava
cions del jaciment prehistòric de la Margineda. També va donar suport al Centre 
de Barcelona per al seu inici . En els anys noranta els centres de Perpinyà i de Bar
celona evolucionaran en estructures d'estudis a la demanda amb generalizació de 
la sous-traitance. El centre de Perpinyà serà definitivament tancat el 1999 sense 
que se sàpiga on van anar a parar els seus rics i valuosos arxius de recerca ni que 
se 'n fes un inventari . Ja feia uns quants anys que la recerca sobre Andorra havia 
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passat a altres estructures, tant a Andorra com a Barcelona, i, en el cas de Per
pinyà, als Estudis Catalans. 

3. Últimament les relacions han canviat, en naturalesa, en nombre i en qualitat 
Des de fa uns deu anys les coses han evolucionat molt, amb un canvi en dife

rents àmbits. D'una manera general s'han reduït les relacions entre la Catalunya 
Nord i Andorra. En el futur pròxim pot ser perjudicial per als dos territoris. 

Hi ha sempre els viatges dels nord-catalans a Andorra per fer compres o per al 
turisme d'estiu o d 'hivern ; el Pas de la Casa és sempre el supermercat dels cer
dans. Aquests viatges són encara bastant sistemàtics des de les comarques prò
ximes, però ja no són tan intensos des de Perpinyà. Ho explica la limitació deguda 
a la distància i sobretot les comunicacions difícils, combinat amb els preus andor
rans , menys atractius; però a favor del comerç andorrà, hi ha l'al·licient de la nove
tat dels productes i de la diversitat de l'oferta. 

La realitat és que la distància -o el distanciament- ha crescut, tant pel caràcter 
relativament obsolet de la carretera general116 entre lila i la Guingueta, en relació 
amb la millora d'altres eixos, com per la divergència creixent que resulta de les 
respectives evolucions polítiques i econòmiques. Això es tradueix en generacions 
d 'andorrans que no coneixen gens el camí de Prada o de Perpinyà, i menys nord
catalans que coneixen el camí d'Andorra. Amb la no-comunicació s'atenuen o 
desapareixen les xarxes de relacions, les connivències, les solidaritats en certs 
moments necessàries i les possibilitats d'accions comunes. 

En aquesta òptica, el tancament del Centre d'Estudis Andorrans de Perpinyà 
es trobava inscrit, ineluctablement, dins les evolucions normals d'Andorra: canvis 
objectius de necessitats a Andorra mateix i canvis d 'orientació de la política de 
recerca i universitària, aquests últims accentuats per les opcions i influències, on 
és difícil-i fins i tot inútil- destriar el que és l'orientació pública de les opcions i les 
afinitats personals . Per posar un exemple concret, les opcions i estratègies de 
Lídia Armengol i d'Antoni Morell no eren les de Jordi Guillamet. Però la conseqüèn
cia del procés, i l'absència de pacte amb la universitat de Perpinyà perquè man
tingui una estructura dedicada a Andorra accelera la ruptura amb la sola universi
tat francesa que tracta l'àrea catalana i fa més difícil un retorn dels lligams, que 
avui dia serien oportuns i fins i tot necessaris. En els últims anys hi ha menys estu
diants andorrans a Perpinyà, en qualsevol disciplina. No sembla pas que resulti 
d 'una evolució cap a Tolosa, que, segons les estadístiques andorranes d'estu
diants, manté la seva quota però no s'aprofita de l'evolució, sinó cap a Barcelona. 

Ara bé, el que no ha minvat i crea una obertura profitosa és la presència andor
rana a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, assegurada per la Societat An-
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dorrana de Ciències. És una presència moderna d'Andorra, especialment pels 

temes triats, sempre actuals, els debats oberts i plurals . Tot plegat contribueix a 
donar una imatge positiva del Principat. Però no deixa de ser una relació amb els 

Països Catalans més que un contacte amb la Catalunya Nord. 

4. Més evolucions i voluntarisme necessari 
A tall de conclusió unes quantes reflexions sobre les evolucions actuals i algu

nes actuacions voluntaristes que em semblen necessàries. 
Les relacions d 'Andorra amb Tolosa són naturals i seran cada cop més fre

qüents -és clar molt menys importants que amb Barcelona però immediatament 

després en importància-, especialment en el món universitari i la sanitat. Pel que 
fa a l'ensenyament i a la recerca en el domini català, l'Estat francès juga la carta 
de Perpinyà, com també per a les relacions amb Catalunya. Com ho ha fet sem

pre, Andorra necessita jugar dues cartes i no quedar presonera d'una sola opció. 
Només dos exemples. S 'ha donat el cas d'andorrans que pensaven estudiar català 

a Tolosa, ho van fer fragmentàriament, per acabar seguint des de Tolosa un ense
nyament a distància a través de Perpinyà, i per cloure el diploma universitari fran

cès a Perpinyà mateix l'últim any. O encara l'especialització a França de Perpinyà 
en temes transfronterers que no és aprofitat ara per ara pels andorrans. 

El distanciament relatiu d 'Andorra i Perpinyà s'acompanya d'una integració 

cada cop més exclusiva per a cada una d'elles en un sistema nord-sud més que 
est-oest, és a dir pirinenc. És una tendència permanent per a Perpinyà i que accen
tuarà la línia del TGV cap a Barcelona. Passa el mateix per a Andorra i s'accen
tuarà amb la millora de les carreteres -transformades progressivament en auto
vies- cap a Tolosa i cap a Barcelona. Andorra i Perpinyà s'allunyen, tant físicament 
com en les seves respectives estratègies de comunicacions i de pensament, i 
estaran cada vegada menys integrades en un sistema pirinenc. 

A Perpinyà arriba el TGV. Serà cosa feta d'aquí a pocs anys, i ja es belluguen 
tots els actors i es dissenyen noves estratègies . Perpinyà sent una estació del 
TGV, el canvi de distàncies relatives {la distància-temps) i la més gran fluïdesa del 
trànsit repercuteixen sobretot la Catalunya Nord i les regions veïnes. Per exemple, 
Prada no és un racó del món, sinó una ciutat a mitja hora d'una estació del TGV, a 
menys d'una hora i mitja de Barcelona i a cinc de París . 

En aquesta perspectiva pròxima, el mal estat de I'RN-116 arracona encara 
més la Cerdanya i, més enllà, el Principat d'Andorra. Per tant , crec que és vital re
crear el lligam, millorant les comunicacions. No sé si n'hi ha consciència, a Perpi
nyà i a Andorra. Pel seu cantó, l'Estat francès ja ha triat i ho ha fet saber: en té prou 
amb la relació nord-sud costanera. En efecte, se sap que vol departamentalitzar 
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I'RN-116, és a dir que per a ell ja és un eix secundari, que no pensa millorar i que 
deixa per a les finances del departament del Pirineu Oriental. Aquest no hi farà 
inversions, ja que ha de suportar una immensa ajuda social i totes les inversions 
relatives a l'arribada del TGV, a l'estació nova i a les millores correlatives a la pla
na del Rosselló. És només perquè l'Estat no havia fet algunes millores puntuals 
-com a eix secundari s'entén- que ha refusat aquesta departamentalització. Això 
vol dir que, un cop fetes algunes millores, acceptarà el traspàs. Però, en conjunt, 
no hi haurà un canvi substencial i I'RN-116 quedarà com un eix menor, per tant un 
obstacle entre Andorra i Perpinyà. 

Per a Andorra, les coses haurien de ser clares. La via ràpida més directa amb el 
TGV passa per Perpinyà; si no, s'ha d'anar a Lleida (per anar a on?). Per a Tolosa no 
serà possible en un termini mitjà, car la línia del TGV transversal Mediterrani-Atlàn
tic no és prioritària per al govern francès ni per a Europa. Pel seu propi interès, Ando
rra hauria de pressionar l'Estat francès i d'entendre's amb el Consell General del 
Pirineu Oriental i amb la regió del Llenguadoc-Rosselló per obtenir la millora de l'eix 
pirinenc que la relaciona amb el gran eix transcontinental mediterrani . 

S'ha parlat molt a Andorra últimament del desequilibri de les seves relacions 
amb França i Espanya, en tots els àmbits, i dels problemes polítics que podia plan
tejar a curt i a mitjà termini. No seria bo per a Andorra que la seva relació privile
giada actual amb Espanya es transformi de fet en una relació més exclusiva, com
parable amb la que lliga Mònaco a França. Aquest desequilibri trenca l'esquema 
estratègic tradicional andorrà del joc a tres, on les influències exteriors es com
pensen, situació que històricament va permetre a Andorra la seva emergència i, 
posteriorment, l'ha feta més lliure. 

Nota de l'autor: els pobles occitans tenen la grafia occitana: Aes, Merenç, I'Ospitalet, etc. 

Joan BECAT, 
Geògraf, professor i director de l 'Institut Francocatalà Transfronterer 

de la Universitat de Perpinyà, membre numerari de l 'Institut d 'Estudis Catalans 
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Notes 

1 - A tall de comparació, observem que a la mateixa 

època ja es començaven a fer menys abundosos els 

relats de viatges a Àfrica o a Amèrica. 

2- És cert que fins a una època relativament recent 

era possible de fer reals descobertes a Andorra. Per 

exemple, entre 1978 i 1983, el grup de recerca de la 

universitat de Perpin yà de l'Institut d'Estudis Ando

rrans va realitzar un inventari botànic i un inventari de 

la fauna d'Andorra. Es va teni r la sorpresa i el plaer 

d'indicar la presència al Principat de prop de 150 espè

cies de plantes que mai no hi havien estat menciona

des (Jean Bouchard) , de quatre estacions noves de 

plantes endèmiques pirinenques (Ramon Gual i Lleó 

Serve), i d'unes quantes espècies animals qui no s'ha

vien indicat anteriorment o que es creien desapare

gudes (Martí Boada). 
3 - El nom les Vailetes ve del fet que són dos petits 

circs glacials contigus. La frontera segons Andorra 

passa per la cresta secundària que separa els dos 

circs. La frontera segons França deixa al municipi de 

Porta el primer circ i la meitat del segon, del pic d'En

valira a I'Arièja, ès a dir la major part de l'aigua. Aques

ta zona és anotada com les Abel letes als mapes ando

rrans, no sabem si per raons de pronunciació 

andorrana o si per menys coneixement d'aquest terr i

tori marg inal per part dels informadors. 

4 - Podem recordar que un ritual simbòlic de locació i 

d'acatament molt semblant es produïa, però en sentit 

invers -els andorrans desplaçant-se i demanant un ús 

que no se'ls podia negar- entre la parròquia d'Ordino i 

els municipis del Vic de Sòç per les altres pastures 

ariegenques que tocaven a Andorra. 
5 - Per exemple, els toros joves de la val l de la Llosa 

es deixaven als andorrans a l'inici de les estives per 

acompanyar i servir la vacada. Quan al setembre la 

vacada andorrana era a l'alta vall del Madriu i a punt 

de baixar, eren tornats als cerdans pel port de Vall 

Civera. Però les pastures quedaven molt controlades. 

Si els ramats de la Llosa passaven a terr itori andorrà, 

el bestiar es podia capturar ; se'l baixava ràpidament a 

Andorra la Vella o a Sant Julià, on se'l podia subhas

tar. Malgrat aquest rigor molt poc freqüent, que es pro

duïa només en períodes d'enfrontaments per a l'afir

mació dels drets pastorals -a leshores vitals- i de les 

propietats, es tractava d'una frontera molt permeable 

i en osmosi constant. Ho és encara avui dia. 

6- L'Aravó és l'altre nom del Riu del Querol. El primer 

nom és més utilitzat pels habitants de la vall , el segon 

és el més difós pels mapes i les geografies. 

7 - Bastida i Areny, Roser. Cent anys d 'ensenyament 

a Andorra. Andorra la Vella, 1987, 128p., 22cm. 

8 - Sobre aquest punt vegeu Becat, Joan, Les Pyré-
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nées méditerranéennes, muta tions d 'une économie 

montagnarde. Le cas de I'Andorre; tesi d'estat , 7 

volums, 1993, i especialment el volum 6: Les inciden

ces sur /e cadre institutionnel, 332p. (Arxius i Bibliote

ca d'Andorra) . 
9- La condition juridique des Vallées d'Andorre, Ber

trand Bélinguier, París , 1970, 344p. , 23cm. Extracte 

del prefaci del professor Charles Rousseau, alesho

res director de l'Institut des Hauies Études lnternatio

nales de París. 
10- id., p.224 
11 - Es llegeix sobre aquest tema, a les pàgines 75-

76: "Mais la fonction de coprince d'Andorre ne se 

borne pas à représenter un litre honorifique, mais bien 

de conférer le partage de l'autorité suprême sur un 

territoire oú vivent 15.000 habitants. Dans cette survi

vance des droits régaliens on peu! vair la marque de 

la continuité française en dépit des nombreux boule

versements qu'a con nu l'histoire de notre pays. 

11 n'est done pas aisé de déterminer de façon préci

se les droits du président de la République lorsqu 'il 

agit en tant que coprince d'Andorre ; on ne peu! guère 

y procéder que de façon négative. C'est bien ainsi 

d'ailleurs que le Conseil d'État a fai! connaitre son 

avis (sui! le cas de la société Le Nickel). 

Le Conseil d'État a admis que le président de la 

République n'agissait pas en qualité de l'exécutif en 

vertu d'une compétence fondée sur des textes exclu

sivement français, mais qu'il exerçait, sur la base d'un 

litre conventionnel préalable, des compétences d'or

dre internat ional telles que la représentation de I'État 

protecteur ou de la puissance mandataire." 
12- Sobre les institucions anteriors, veure J. Becat, 

Les Pyrénées ... , volum 2: La société et l 'organisation 

traditionnelles de I'Andorre, 530p., capítol4: L'organi

sation politique. 
13- La pràctica vol que, durant les últimes dècades 

de llu r presència a Andorra, el Copríncep francès 

(doncs el "Quai d'Orsay" , és a dir el Ministeri d'Afe rs 

exteriors francès) enviï com a Veguer francès o bé un 

jove diplomat que començava la seva carrera, que 

passava per Andorra per a aprendre la fe ina, o bé un 

funcionari francès prop de la jubilació , que obtenia 

aquesta modesta responsabilitat i el rang d'ambaixa

dor deprés de llargs i lleials serveis en funcions subal

ternes o a les ambaixades de petits estats del tercer 

món . En qualsevol dels dos casos, poques vegades 

tenien un coneixement previ d'Andorra i de les seves 

institucions, cosa que donava un cert marge de manio

bra al Veguer episcopal i als altres serve is del Coprín

cep francès, especialment al Delegat Permanent, és 

a dir al Prefecte del Pirineu Oriental, que beneficiava 
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de la competència i de l'experiència dels seus i de llur 
llarga pràctica d'intervenció al Principat. 
14- Una situació anecdòtica que vaig presenciar il·lus
tra tant la realitat de la gestió com les intencions reals . 
A l'inici dels anys vuitanta, quan es va crear la llicen
ciatura de català a la Universitat de Perpinyà, la pri
mera formació completa de llengües regionals a 
França, el gabinet del ministeri d'educació es va creu
re necessari informar-ne tant Andorra com Espanya, 
però sense fer-ho de manera oficial per a evitar pro
blemes eventuals. El projecte de llicenciatura, com 
els projectes de diplomes posteriors, tenia cartes de 
suport del president de la Generalitat i del Ministre 
d 'Educació i Cultura del Govern d 'Andorra , Antoni 
Ubach, i després Josep Dalle rés ; s'hi preveia (i sem
pre hi ha) unes assignatures sobre Andorra. Com a 
portador del projecte em va tocar demanar cites i veure 
tan l'ambaixador d'Espanya a París -Joan Raventós, 
que va encoratjar la iniciativa i amb qui la conversa va 
ser ev identment en català - com el Secretariat del 
Copríncep francès a I'É iysée i al Quai d'Orsay. No hi 
va haver cap pega, però se'm va precisar sense 
embuts: "Qu 'il soit bien entendu entre nous qu 'il s'agit 
de défendre les intérêts de la France en Andorre" . 
Haig de confessar que em va ser de gran utilitat la 
estratègia coneguda amb l'expressió de "fer l'an
dorrà", car com a ciutadà francès, em vaig sentir ofès 
per aquesta actitud. 
15 - Al 1978, i després dins uns documents pedagò
gics, Lídia Armengol indica (Aproximació a la història 
d 'Andorra, Institut d'Estudis Andorrans , Centre de 
Perpinyà, Andorra la Vella, 1989, 97p, 24cm, p.22): 
"Delegat Permanent Episcopal: el Vicari General d'Ur
gell. Delegat Permanent Francés: el Prefecte dels Piri
neus Orientals'. Era el cas des de la creació d'aquest 
càrrec, doncs des de feia un seg le. Només durant els 
deu últims anys el càrrec de Delegat Permanent Epis
copal serà separat del càrrec de Vicari d'Urgell. De 
fet , aquí com per altres funcions, és la lliure voluntat 
del Copríncep-bisbe que crea la norma. 
16 - Les tres instàncies depenien dels Coprínceps: el 
tribunal de Batlles, el Jutge d'Apel·lacions i el Tribunal 
Superior. 
17- J.-A. Brutails : La coutume d 'Andorre ... , p.240-

242 "Aux parties qui ne sont pas satisfaites de la déci
sion du Juge, il reste la ressource de recourir au Co
seigneur. C'est la tercera sala, l'última sala. ( .. ) La 
coutume qui permet d'appeler des sentences du Juge 
à l'un ou à l'autre des Co-seigneurs est établie de 
façon incontestable. Cette dualité ne va pas sans 
inconvénients: elle provoque des conflits d'oú I e pres
ti ge de la justice sort quelque peu amoindri. ( .. ) Le 
Gouvernement français a successivement désigné, 
pour terminer ces procés , le Conseil souverain de 
Roussillon, la Cour de Toulouse, enfin le Tribunal 
supérieur d'Andorre, constitué par un décret du 13 juí
llet 1888 (Journal Officiel du 20 juillet 1888). Quant au 
co-se igneur d 'Urgel, il renvoie les procés de cette 
nature à un prêtre, qui est pourvu, pour chaque litige, 
d'un mandat spécial. " 
18 - El detonant serà el control de la immigració, però 
es tractava en realitat de les excessives competèn
cies i tutela dels Serveis dels Coprínceps. Hi havia 
també reclamacions del Consell General a propòsit 
del règim de les soc ietats, de l'ensenyament i de les 
concessions de ràdios. 
19 - Hi ha molts joves entre els Consellers novament 
elegits i, al 1976 es crea l'Agrupament Democrà tic 
d'Andorra. Els partits polítics i els sindicats sent prohi
bits, els 33 fundadors, entre els quals gairebé tots els 
homes polítics de la transició andorrana i de les noves 
institucions, es presenten com un grup de reflexió que 
demana només(!) la llibertat d'expressió i de reunió, 
els drets de l'home, la participació ciutadana i una 
constitució democràtica amb separació de poders. 
20 - Penso a la revista Tribuna que sortirà del 1973 al 
1978, impulsada per un grup de joves andorrans molt 
relacionats als moviments estudiantils barcelonins, 
entre els quals apareixien gent com Jaume Bartumeu , 
Josep Vilanova o Marc Forné. És una revista enga
gée, que s'oposa als poders fàctics andorrans i als 
Coprínceps. Les manifestacions del seu festival de 
nova cançó del novembre del197 4 portaran el govern 
franquista a tancar la frontera i els Coprínceps a posar 
ordre donant per un decret del gener del 1975 als 
Veguers el total control dels residents estrangers , de 
la immigració i dels passaports, que conservaran fins 
al1993. 
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"les re la tions 
Andorre · Haute 
Ariège" 

Jean-Pierre Sicre 

Permettez mai, tout d 'abord, de remercier la Société Andorrane des Sciences 
de m'avoir permis de présenter les relations avec les Communes de Canillo et 
d 'Encamp par /e pastoralisme et plus exactement par la /ocation des paca ges pour 
les bovins que l 'on appelle "la Soulane". 

La Sou/ane d'Andorre a une longue histoire, c 'est une limite entre I'Andorre et 
la France sur la partie qui était mal définie et a créé des contentieux assez impor
tants depuis des temps immémoriaux. 

Historique 
Jusqu 'au «traité des Pyrénées" de 1659, les Comtes de Foix et /eurs succes

seurs, les rais de France, seigneurs directs et fonciers du territoire du Consulat de 
Mérens avaient affermé les pa tu rages de la Soulane. 

On retrouve sur des registres d 'actes de Jean Tardieu, notaire comtal d 'Ax, 
datée du 24 octobre 1646, une signification aux syndics et procureurs fondés des 
deux paroisses d 'Encamp et de Canillo en Andorre, Jean Arény et Etienne Pélis
sier. 

Quelques années auparavant, en 1631, la peste avait dépeuplé /e vil/age de 
Mérens et son hameau de Sainte-Suzanne. La tradition rapporte qu 'un habitant, 
se croyant seu/ maitre du haut pays, échangea la Soulane, avec les andorrans, 
contre un cheval blanc. Cette prétendue vente verba/e n 'eut évidemment aucune 
valeur juridique. Des contestations s 'engagèrent ensuite entre les bergers français 
et andorrans; elles furent provoquées par /e manque de délimitations nettes entre 
les deux territoires. 

Louis XIV nomma ensuite des commissaires pour fixer de /eur cóté les limites 
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de la France et r Espagne. Les envoyés du rai établirent cette délimitation s ur la 

crête des montagnes, en sorte que la France posséda toutes les terres arrosées 

par les eaux, dant la source est au Nord. Par suite d 'une confusion de noms entre 

les ruisseaux de Palméro et Palouméro, la délimitation dans fe "fieu-dit" la Sou/a

ne, fut mal définie par les commissaires. 
Cette afta i re a ensuite été jugée par des tribunaux compétents; on retrau ve les 

dates de 1729, 1735 et 1769 attribuant la possession de la Soulane aux ando

rrans. Ceci sera ensuite confirmé par la cour roya/e de Toulouse /e 13 }u in 1834. 

Le 30 juin 1835, les andorrans acceptèrent de donner la Sou la ne pour un bai/ 

de 18 ans. 
Cet affermage se renouvela alars chaque année et donna fieu à u ne cérémo

nie origina/e. Une délégation composée des maires et adjoints des communes de 

Mérens et l 'Hospitalet, se rendaient à Méritxe/1 ou i/s retrouvaient leurs homolo

gues des deux paroisses, ainsi que /e curé de Canillo et fe syndic des Vallées 

d 'Andorre. A l 'issue de la réunion, un acte était solennellement signé. Un repas 

réunissait ensuite les deux délégations dans fe presbytère, près de la chapelle (au 

fieu du culte marial en Andorre). 11 était offert par les andorrans, les ariégeois four

nissaient fe pain et les cigares. 

Les relations aujourd'hui 
Depuis ces époques successives, la municipalité assure toujours la continuité 

de cette tradition qui est, pour nous et pour nos éleveurs de bovins, très importan

te. 
L'excel/ence des herbages fait dire aux montagnards: "baf mès uno esquèlha

do d 'èrbo de la Soulano, qu 'un gourbelhat de la granyo" (// vaut mieux une plaine 

clochette d 'herbe de la Soulane, qu 'une hottée de la grange). 
A l 'automne, nous prenons rendez-vous avec les maires des communes de 

Canillo et d 'Encamp afin de régler /e loyer annue/. Cette rencontre se termine par 

un diner da ns un e des deux paroisses, réunissant élus et éleveurs. Cela nous per

met aussi d 'échanger sur divers sujets ou encare de raconter des anecdotes du 

passé. C'est ainsi qu 'à travers ce /ien de pastoralisme, des amitiés se fie ; on invi

te nos homologues en montagne ou pour des parties de chasse. 

Si aujourd'hui, fe Pas de la Case a une population de 3000 habitants, ce n 'était 

pas /e cas après-guerre. A ce moment /à, les habitants de Canillo et d 'Encamp 

venaient louer leurs services pour effectuer fe fauchage à Mérens. Aujourd'hui, la 

situation s 'est inversée, nous avons des habitants qui résident dans notre village, 

mai s travaillent da ns la principauté. Le niveau économique de nat re commune est 

bien en dessous de ces deux grands villages. 
Notre village n 'a qu 'une seu/e chose en commun avec les paroisses andorra

nes: l 'histoire de la Soulane. Grace à cela, nous arrivons à nous rencontrer en 

dehors du règlement de la location. Pour preuve, /e maire de l 'Hospitalet et mai-
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même, a vans rencontrés fe maire d'Encamp fe 12 aout pour converser de sujets 
fiant les deux parties. Par exemple, nous connaissons un problème de déneige
ment de la nationale 20 après Ax-les-Thermes. L'accès en Andorre par la France, 
est resté fermé 25 jours l 'hiver dernier, ce qui provoque évidemment u ne grosse 
perte pour les commerçants. De même, nous avons également discuté du loge
ment des personnes qui travaillent au Pas de la Case et qui souhaiteraient vivre à 
proximité da ns des villages com me l'Hospitalet et Mérens. 

Nous pen sons très sincèrement que nous devons amplifier nos /iens; cela peut 
nous aider à sauvegarder nos services (école, clae, agence posta/e, épicerie, 
ca té ... ) et garder nofre village vivant, sans pour autant fe transformer en village 
dortoir. 

Cependant, sans l'aide de I'Etat frança is, nous ne pourrons pas aboutir à résou
dre ce problème car cela nécessite u ne protection efficace de la na tiana/e 20, mais 
aussi un déneigement conséquent. Nous alfons done nous employer, en collabo
ration avec Monsieur fe maire d'Encamp et Monsieur fe maire de Canillo, à inter
venir auprès des différents décideurs pour les sensibiliser à ce problème. 

Conclusion 
Ces /iens qui nous unissent aujourd'hui avec ses deux communes, grace à la 

location de la Soulane, nous rappellent qu 'il ne faut pas oublier fe passé. 11 y à 
peine, une quarantaine d 'années, les hommes et les femmes de ces villages 
vivaient essentiellement de la ferre, et ant souffert. /ls n 'ant pas eu la chance de 
connaltre fe confort de vie que nous a vans. 

En rappelant cette histoire, je garde en mémoire la vie de nos parents et grands
parents cóté français, mais aussi cóté andorran. 

Je crois qu 'aujourd'hui, i/ est plus que jamais nécessaire de garder ce fien d 'a
mitié, afin de rappeler aux générations futures combien i/ était difficile de vivre 
dans nos montagnes. Nous devons nofre essor au tourisme; souhaitons qu 'il per
dure encare /ongtemps. 

Je remercie tous les maires des communes d'Encamp et de Canillo que j'ai pu 
cótoyer depuis 1989, et qui nous ant permís de garder cette montagne de la Sou
lane. 
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La relació entre la 
Massana i els nostres 
veïns del nord 

La relació entre la parròquia de la Massana i el sud de França es remunta en el 
temps. 

El fet que les nostres fronteres siguin a tocar ha comportat que aquestes rela
cions hagin estat freqüents , però sempre diferents en el temps. La comunicació 
entre ambdues zones no ha estat mai fàcil , ja que el pas físic d'una zona a l'altra 
és el port de Baiau, situat al parc natural comunal del Coma Pedrosa, un pas difí
cil entre les muntanyes del nostre Pirineu i on l'accés ha de ser sempre a peu, però 
tot i les dificultats també s'ha utilitzat per passar d'un país a l'altre. 

D'altra banda, les comunicacions s'han realitzat sempre per vies més fàcils i 
d'accés més lícit, com pot ser el pas pel Pas de la Casa o per la zona de Puigcer
dà. Tanmateix, cal remarcar que la comunicació física entre les dues parts no ha 
estat fàcil , però sí fructífera en molts aspectes. 

Un dels contactes que més recorden la nostra gent és el moviment migratori 
dels anys 30-40, en el qual bona part de la població de la nostra parròquia, veient 
la dificultat de subsistir al seu país, marxa cap a ciutats del sud de França, com 
Bésiers i Tolosa, entre d'altres. Encara ara parlant amb gent gran de la nostra par
ròquia ens expliquen les seves experiències a la fàbrica de talc, de la recollida de 
fruita o d'altres activitats en què la nostra gent va treballar. Com és natural , molts 
d'aquests andorrans varen integrar-se a aquests nous llocs de residència, i a la 
parròquia de la Massana és difícil que alguna família no tingui parents en aques
tes zones del sud de França, on varen refer la seva vida i varen passar a fer part 
dels andorrans de França. En altres casos, després de treballar-hi durant un temps 
han preferit tornar al seu país, on amb la seva experiència i bagatge segueixen 
sent part de la nostra ciutadania. 
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Durant una de les èpoques més difícils a Europa, en temps de la Segona Guer

ra Mundial, les relacions amb França varen ser també intenses pels passos fronte

rers de les muntanyes, ja que era un pas de sortida de França per a tota la gent 

que volia fugir de l'opressió, i així doncs van ser molts els anglesos que, ajudats 

per la resistència francesa i els andorrans , van poder escapar de l'infern de la 

guerra. Tant és així que a la Massana, just davant de l'hostal Palanques, hi ha una 

placa que el govern britànic va oferir a la Massana en agraïment a l'ajut d'aquests 

andorrans als anglesos que van escapar del setge. 

Pel que fa al contraban, també existeixen testimonis que poden relatar-nos 

històries reals del pas per la muntanya, amb vent, tempestes, neu i en unes condi

cions francament difícils i transportant des de França fins a Espanya, passant per 

casa nostra, diverses mercaderies, com pintes, perfums o altres articles que difí

ci lment es podien trobar a Espanya. 

A partir, però, dels anys 55-60 les relacions entre aquests dos països van can

viar. La població francesa benestant va descobrir la riquesa natural de la Massana 

i va començar a arribar un turisme de qualitat, amant de la muntanya i de les pas

sejades per la natura, que passava gran part de l'estiu en els nous hotels que 

varen construir-se en aquells anys : l'hotel Pobladó, l'hotel Coma Pedrosa a Arin

sal i l'hotel Naudi a la Massana. Era, doncs, dels primers moviments turístics que 

es rebien a la parròquia. 
Aquestes famílies franceses, amb el fet de perllongar tant el seu estiueig , pas

saven a fer part durant l'estiu de la població resident i s'integraven en les festes i 

en els diversos actes del poble, ja que repetien les seves estades any rere any, i 

d'aquesta manera molta de la població d'aquests petits pobles va aprendre la llen

gua francesa i el tracte amb el turisme. 

Com ja sabem, el turisme ha canviat els seus hàbits i els seus moviments són 

diferents dels d'aquells anys en què la calma era la base d'uns dies de vacances i 

relax. Avui , el turisme francès que arriba a casa nostra pot gaudir de la nostra ri 

quesa natural i de la calma dels nostres poblets, com aquells antics turistes que 

passaven tant temps entre nosaltres. Però ara l'oferta s'ha diversificat, poden tro

bar des de les pistes d'esqu í més ben preparades i equipades fins a una oferta 

lúdica i comercial molt completa, gaudir de les riqueses culturals del romànic i dels 

museus de la Massana, passant per tot un seguit d'activitats que fan de la Massa

na una destinació turística molt completa. 
Però seguint amb aquestes relacions entre el sud de França i casa nostra, 

també trobem el contacte amb els nostres joves, que, per qüestions de formació i 

educació, realitzen els estudis a ciutats com Montpeller o Tolosa, i amb les quals 

un cop finalitzats els estudis segueixen en contacte directe, o bé perquè hi tenen 

els companys perquè s'han deixat atreure per la diversitat cultural que ofereixen 

aquestes ciutats, o per altres motius que fan que aquests lligams entre les dues 

cu ltures siguin constants. 
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Pel que fa a l'administració comunal , són també molt importants els contactes 
que es mantenen amb aquesta comunitat. El fet de compartir algunes caracterís
tiques importants com l'orografia i la cultura de muntanya comporta que en con
tractes en què és necessari l'ajut de tècnics en diferents àmbits siguin els de la 
zona francesa amb els que més es compti . 

Cal recordar també que a la parròquia de la Massana la comunitat francesa és 
molt nombrosa i és part activa de la vida de la parròquia, ja que en un tant per cent 
elevat són persones amb professions liberals i molt interessades i involucrades en 
el desenvolupament social, cultural i turístic de la parròquia. 

Josep Maria CAMP 
Agent immobiliari i cònsol major de la Massana 
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Les relacions 
comercials entre 
França i Andorra, 
35 anys després 

Introducció 
Voldria, abans d'iniciar aquesta conferència, precisar que no sóc especialista 

en aquesta matèria i que el que diré a continuació tan sols em compromet a mi; no 
és en cap cas l'opinió del comú de Canillo. Aquesta opinió meva és fruit de les 
vivències personals i del que he anat adquirint en la meva experiència política i 
laboral. 

Per parlar del canvi de les relacions comercials entre França i Andorra i poder 
esbrinar el que ha passat, ens hem de situar primer als voltants dels anys 1960-
1970 i veure com eren les relacions comercials d'aquell moment i quines eren , en 
definitiva, les relacions de tot tipus entre Andorra i els nostres veïns del nord. 

Abans de començar a comparar quina era la situació comercial d'aquells anys 
i quina és l'actual, m'agradaria fer alguns comentaris sobre quina era, al meu 
entendre , la relació que teníem els andorrans i els francesos en els diferents 
àmbits de la vida quotidiana. 

la presència francesa en els anys 1960-1980 
Un breu repàs a quina era la situació en els diferents apartats de la vida social 

andorrana i la influència que, directament o indirectament, França exercia, ens 
ajudarà a entendre de quin punt partim i poder valorar millor la situació actual. 

En el vessant educatiu , és necessari saber que el percentatge d'infants que 
cursaven estudis en l'ensenyament francès era molt superior a l'actual (recordem 
que en aquells anys no existia l'Escola andorrana), i per tant el nombre d'infants 
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que es traslladaven a França per finalitzar els estudis o cursar estudis universita

ris era, també, proporcionalment molt més elevat que avui en dia. Per primera 

vegada, a Canillo, el proper curs 2005-2006 l'Escola andorrana tindrà més alum

nes que l'Escola francesa: 120 a 104. 

Des del punt de vista turístic, Andorra vivia molt influenciada per l'estil de vida 

de França, i especialment durant els dos mesos d'estiu , en els quals els nostres 

veïns passaven les seves vacances , durant tot el mes de juliol , o bé tot el mes d'a

gost, en els hotels i càmpings, de les diferents parròquies andorranes. 

Andorra vivia els mesos d'estiu en francès : La música, la diversió, els hàbits, la 

manera de vestir, entre d'altres, eren copiats de França, i les diferents activitats 

turístiques que s'organitzaven estaven pensades per a aquest públic, si bé molt 

sovint no eren activitats típiques andorranes (espectacles de flamenc, curses de 

braus, combats de catch, la Caravana de Sud Radio , etc.). Fins i tot els menús 

dels restaurants estaven escrits únicament en francès. 

A totes les parròquies s'organitzaven activitats i representacions destinades a 

aquest col ·lectiu (sardanes i ballets a les places públiques, campionats de petan

ca, excursions en totterrenys per tot el territori andorrà i, durant les festes majors, 

també s'organitzaven activitats especialment destinades a aquest col·lectiu) . 

Comercialment, molts productes provenien normalment de França i en aquells 

anys d'estancament del mercat espanyol , Andorra oferia als turistes que venien 

del sud tots aquells productes que difícilment podien trobar al seu país (eren els 

anys del niló i el Duralex). 

Aquesta influència va fer que la majoria d'andorrans i residents entenguessin i 

parlessin el francès , i que fruit d 'aquelles bones relacions es formessin moltes 

parelles entre turistes francesos i residents andorrans 

Eren anys en què el Principat vivia pràcticament del turisme d'estiu , sobretot al 

juliol i l'agost, si bé durant el mes de setembre s'esperaven els turistes de més 

poder adquisitiu . 
Durant aquells anys la temporada d'hivern era molt flu ixa i no va ser fins més tard 

que es va anant consolidant fins a arribar a ser avui la temporada per excel-lència. 

Perquè ha canviat? 
La resposta no és gens fàcil , ja que segurament els motius són variats i de dife

rent intensitat. En podem intuir, entre d'altres, els següents: 

-El poder adquisitiu dels francesos. Aquest és segurament un factor que té impor

tància. Els nostres veïns del nord ja no fan un mes de vacances seguides i en molts 

casos ja no es desplacen a l'estranger. La fortalesa de la pesseta davant el franc 

francès durant els anys anteriors a l'entrada de l'euro també hi va tenir importància. 
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-Els hàbits en les vacances. La modificació de les vacances escolars i la diver
sificació per zones ha fet que els turistes reparteixin les seves vacances de mane
ra diferent i en períodes més curts. 

- El diferencial de preus ha baixat. Poc a poc, amb l'entrada d'Espanya al mer
cat comú, el diferencial de preus dels productes s'ha anat reduint i en molts pro
ductes la diferència de preu és ja molt minsa. Si bé cal reconèixer que els preus de 
restauració i l'hoteleria són molt interessants i comparablement molt més baixos 
que a França. 

-L'oferta turística no és la mateixa. Si bé sembla que últimament es torna a cui
dar el sector turístic d'estiu , amb activitats diverses, durant molts anys hem des
cuidat aquest col·lectiu i, per tant, no ha trobat productes que fessin més atractiva 
la seva estada. Encara avui la quantitat d'obres públiques i privades fan que Andor
ra no sigui un destí turístic privilegiat, per la poca tranquil ·litat que oferim. 

-La competència dels llocs de platja allunyats. Les ofertes que es troben en el 
mercat turístic sobre llocs de platja en païshgjghjos allunyats fan , encara, més difí
cil poder atreure aquest tipus de client, quan, a més a més, s'hi afegeixen alguns 
dels altres apartats esmentats. 

És cert que últimament Andorra està recuperant clientela francesa, tant durant 
els mesos d'estiu com durant la temporada d'hivern, però cal que les campanyes 
de promoció turística no descuidin aquest mercat, tan proper i que tant ens va 
donar en altres temps. 

Un factor interessant que també cal analitzar és el nombre de residents fran
cesos al Principat, per veure que mentre que els altres col · lectius continuen crei
xent, el col ·lectiu francès ha quedat estancat i té tendència a reduir-se. (Vegeu el 
quadre al final de la presentació) . 

L'any 1980, els residents francesos eren 2.474, és a dir un 7% de la població 
resident a Andorra; a final de l'any 2004 els francesos residents al Principat eren 
5.095 i representaven el 6,6% de la població. Comparativament, la població por
tuguesa, que tenia menys de 500 persones l'any 1980, ha passat a més de 8.500 
l'any 2004 i representant més de 1'11 % de la població resident. 

Relacions comercials 
Per analitzar i comparar les relacions comercials entre Andorra i França, hem 

confeccionat una sèrie de quadres per tal de poder comparar els imports de prin
cipis dels anys 80 amb els de finals del 2004. 

Aquesta comparació l'hem fet en productes significativament d'origen francès 
(almenys durant els anys 1970-1990) i comparant les xifres amb el que Andorra 
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comprava al mercat espanyol. Concretament hem comparat: 

- Les importacions de carburant. 

- Les importacions de productes d'alimentació. 

- Les importacions d'alcohol. 

- Les importacions de vehicles. 

- Les importacions de perfums. 

- Les importacions de tèxtil. Importacions de carburant en euros 

- Les importacions totals. 

Analitzant aquest quadre podem 

veure que mentre que l'any 1982 les 

importacions de carburant provenien 

en un 94% de França i tan sols el 6% 

d'Espanya, a final de l'any 2004, el 54% 

ja provenen d'Espanya i el que impor

tem de França ja tan sols representa el 

46%. Com es pot comprovar en el qua

dre, la tendència canvia de forma signi

ficativa a partir de l'any 2000. 

Si analitzem el gràfic es veu per

fectament que mentre que les impor

tacions totals creixen de forma per

manent, el diferencial entre França i 

Espanya es va perdent fins a quedar 

situada, de forma clara, Espanya al 

davant de França. 

Pel que fa als productes d'alimen

tació, la diferencia inicial no és tan 

important, ja que l'any 1982 Andorra ja 

comprava a Espanya un 39% dels pro

ductes d'alimentació i per a França era 

d'un 61 %. Però cal veure que l'any 

2004 les importacions provinents de 

França tan sols representen el 24%, 

mentre que Espanya ha guanyat quota 

fins a arribar al76% de les importacions 

de productes d'alimentació. 

BO 

Milions d'euros 

País d'origen 

Anys 
Espanya França 

1982 0,08 1,12 

1985 3,93 12,71 

1990 3.39 17.98 

1995 5,86 22,13 
-

2000 27,72 20,93 

2004 32,95 28,19 

60€ +------- ----y' 
50€ 

40€ 

30€ 

20€ 

10€ 

0€ ~~~~==~~~-~-J 
1982 1985 1990 1995 2000 2004 

Total 

1,19 
- -
16,64 

21,37 

28,00 

48,65 

61,14 

Importacions de productes d'alimentació 
en euros 

Milions d'euros 

País d'origen 

Anys 
Espanya França Total 

1982 13,08 20,75 33,84 

1985 24,15 31 ,27 55,42 

1990 53,73 40,35 94,08 

1995 77,87 35,59 113,46 

2000 85,88 29,58 115,46 

2004 111,82 35,29 147,11 
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1982 1985 1990 1995 2000 2004 

Importacions d'alcohol en euros 

Milions d'euros 

Pa is d'origen 

Anys 
Espanya França 

1982 4,56 5,26 

1985 10,35 7,26 

1990 14,70 9,99 

1995 17,72 12,71 

2000 23,36 15,10 

2004 31 ,23 14,29 

Total 

9,82 

17,61 

24,69 

30,43 

38,45 

45,53 

SO€ .,------- ~ 45€ 

~~; ~- - _- --- i- Espanya [ 

25€ - França 1 

20 € - Total 

15€ 

10 € 

5€ 

O € t---~------~ 

1982 1985 1990 1995 2000 2004 

Importacions de vehicles en euros 

Milions d'eu ros 

País d'origen 
Espanya França Total 

Anys 

1982 2,63 9,14 11,77 

1985 5,46 13,51 18,98 

1990 9,48 15 ,02 24,50 

1995 17,22 17,59 34,82 

2000 27,87 22,00 49,87 

2004 41,63 33,05 74,68 

Mentre que les importacions en 

productes d'alimentació creixen en 22 

anys d'un 335%, les que provenen de 

França pugen un 70% i les d'Espan

ya, un 755%. 
En el gràfic es pot veure molt bé que 

mentre que les importacions totals crei

xen de manera continuada, les que pro

venen de França baixen o queden 

estancades. 

Aquest sector l'any 1982 estava 

força igualat: el 53% provenien de 

França i el 47% d'Espanya; 22 anys 

després, el 68% ja prové d'Espanya i 

tan sols el 32% l'importem de França. 

En aquest cas, el creixement total en 

22 anys és d'un 365%, i mentre que 

Espanya creix en el mateix temps un 

585%, França només ho fa un 172%. 

En el gràfic podem veure com men

tre que la línia de les importacions 

totals marca una tendència creixent, 

la de França és més plana i acaba amb 

tendència a la baixa. La línia de les 

importacions des d'Espanya puja de 

manera continuada. 

En aquest apartat la balança era 

força més favorable a França, que 

l'any 1982 tenia el 77% de les impor

tacions de vehicles (francesos o bé 

d'importació) , quan les importacions 

d'Espanya tan sols eren d'un 23%. 

Doncs bé, 22 anys després, Espanya 

ha recuperat quota fins a arribar al 56% 

mentre que França ha perdut mercat i 

s'ha quedat en un 44%. 
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70€ 
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50 € 
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1- Esp~;J 
' ' - França 

I - Total_ j 

Importacions de perfums en euros 

Milions d 'euros 
País d'origen 

Anys Espanya França Total 

1982 0,79 6,28 7,07 

1985 1,50 12,22 13,73 

1990 5,85 28,09 33,94 

1995 11,96 35,93 47,89 

2000 29,31 50,95 80,26 
-· 1---

2004 62,19 33,74 95,93 

1982 1985 1990 1995 2000 2004 

Importacions de tèxtil en eu ros 

Milions d'euros 
País d'origen 

Anys 
Espanya França Total 

1982 1,76 14,29 16,05 

1985 4,61 27,02 31,63 

1990 12,91 44,67 57,58 
---

1995 20,12 34,30 54,42 

2000 45,55 45,75 91 ,30 
---

2004 62,63 45,98 108,61 

82 

Cal dir que si bé aquest mercat ha 
crescut durant aquests anys d'un 
534%, França tan sols ha fa el 261 % 
mentre que Espanya creix el1.483%. 

Es pot veure que si bé els dos mer
cats creixen , les importacions que 
provenen d'Espanya han superat les 
de França i mantenen una línia més 
creixent. 

Aquest és un producte en el qual 
França ocupava un lloc privilegiat ; 
com es pot comprovar, l 'any 1982 
dominava les importacions andorra
nes, amb un 89%, mentre que Espan
ya s'havia de conformar amb un 11 %. 
A partir de l'any 1990 s'inicia una 
recuperació per part del mercat 
espanyol i finalment l'any 2004 se 
situa davant de França, amb un 65% 
del mercat (França, el 35%). El crei
xement de les importacions espan
yoles en aquest apartat és 18 vega
des més alt que el de les importacions 
franceses. 

Aquí l'evidència de les línies és 
molt clara. Podem comprovar que 
mentre que les importacions provi 
nents d'Espanya creixen més que el 
total , les de França cauen en picat a 
partir de l'any 2000. 

Igual que en l'apartat anterior, la 
balança l'any 1982 era favorable a les 
importacions franceses, que repre
sentaven el89% dels 16 milions d'eu
ros. L'any 2004 tan sols representen 
el42%, i en canvi les que vénen d'Es-
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panya han pujat fins al 58%, que supo

sa un creixement en 22 anys d'un 

3.458%, mentre que per a França 

representa un creixement d'un 222%. 

En el gràfic es pot veure com men

tre que les importacions de França 

queden estancades, les que vénen 

d'Espanya continuen creixent. 

Aquest és, segurament, el gràfic 

més interessant, ja que resumeix el 

total de les importacions andorranes. 

Cal dir que les importacions des de 

França i Espanya representaven l'any 

1982 el 90% del total i que aquestes 

mateixes importacions l'any 2004 

representen aproximadament el 83% 

del total. 
Del quadre es desprèn que men

tre que l'any 1982 les importacions 

totals que venien de França represen

taven el 64%, les d'Espanya tan sols 

1982 1985 1990 1995 2000 2004 

Importacions totals en euros 

Milions d'euros 

País d'origen 

Anys 
Espanya França 

1982 59,00 105,39 

1985 103,79 161 ,75 

1990 234,46 264,52 

1995 312,16 245,63 

2000 541 ,32 303,67 

2004 1.030,74 315,07 

¡- Espanya! 
I - França 1 
I ' 
I - Total ! 

Total 

164,39 

265,54 

499,00 

557,99 

644,99 

1.345,81 

representaven un 36% del total (els 164 milions d'euros que s'indiquen en el qua

dre eren el 90% de les importacions andorranes). 

22 anys més tard la balança s'ha decantat a favor d'Espanya, que ha superat 

el percentatge de què gaudia França 22 anys abans, fins a arribar al 77% de les 

importacions totals, mentre que França ha perdut mercat fins a quedar-se en el 

23%. 
El total de totes les importacions andorranes, que ha passat en 22 anys dels 

181 milions d'euros a més de 1.570 milions d'euros, representa un creixement del 

718% en aquests 22 anys. Espanya 

ha crescut un 1.647% mentre que 
França ho ha fet tan sols un 199%. 

Aquí es pot comprovar que la 

1.400€ 

1200€ 

~ 1.000€ 

tendència comença a canviar a partir ~ aoo• 

de l'any 1990 i que es dispara a partir ~ soo• 
400€ 

de l'any 1995. 200€ 

En aquest cas el gràfic mostra ela-
1982 1985 1990 1995 2000 2004 
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rament que mentre que les importacions que provenen d'Espanya segueixen la 
tendència de les importacions totals, les importacions des de França han quedat 
estancades i el seu creixement en 22 anys no manté ni l'índex d'inflació. 

Explicacions sobre la pèrdua de les importacions franceses 
Aquí, també , els motius són diversos i al final la suma de tots ells ha fet que 

progressivament les importacions andorranes que provenien de França hagin 
anat perdent pes en favor d'altres països, i principalment a favor d'Espanya. 

L'entrada d'Espanya al Mercat Comú Europeu va ésser el primer factor, ja que 
França va perdre el privilegi de què gaudia i que consistia que tots els productes 
procedents de fora de la Comunitat Econòmica Europea havien de passar per 
França per entrar lliurement a Andorra. En aquesta operació França es quedava 
un petit percentatge. 

A principi dels anys 1990, a poc a poc els exportadors francesos de vehicles, 
perfums, prêt-a-porter, alimentació, begudes alcohòliques, etc. , van anar conce
dint la representació dels seus productes per a Andorra a majoristes i distribuïdors 
espanyols, cosa que representava que els productes francesos els compràvem a 
través d'Espanya i, per tant, quedaven comptabilitzats amb la resta de les impor
tacions espanyoles. 

Com a conseqüència d'això els comerciants i majoristes andorrans s'han des
plaçat cada cop menys a les cases mare de productes francesos així com a fires i 
exposicions nacionals i regionals franceses, ja que són els representants espa
nyols els que normalment ara els visiten i a través dels quals efectuen les seves 
compres. De mica en mica la relació entre França i Andorra s'ha anat perdent. 

En altres productes, com en els carburants, els problemes que els importadors 
andorrans troben per travessar la zona del sud de França quan venen de Port-la
Nouvelle han fet que a poc a poc es dirigeixin a la zona de Tarragona, si bé en 
aquest apartat el problema de la marca o de la representació també té importància. 

Problemes com els d'aquest hivern, en la carretera fins al túnel d'Envalira, fan 
que molts tour-operadors anglesos es plantegin dirigir els seus vols fins a l'aero
port de Girona o Barcelona. Tres d'aquestes empreses ja han decidit viatjar fins a 
Girona la temporada pròxima. 

Ja hem dit abans que els residents andorrans utilitzen més l'Escola andorrana, 
però cada vegada més els joves que cursen estudis dins de l'ensenyament francès 
decideixen fer els estudis universitaris a Espanya (Barcelona, Madrid, Bilbao, etc.) 
en lloc de continuar-los a França. 

A tot això , cal afegir-hi l'estat de les carreteres ; si bé últimament s'han fet 
esforços per part de França, cal reconèixer que del costat espanyol estan força 
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Residents al Principat d'Andorra 

Anys 

Nacionalitats 

Andorrans 

Espanyols 

Francesos 

1980 1985 1990 1995 2000 

9.792 12.296 15.616 19.653 23.697 

20.378 24.930 27.066 28.778 26.750 

2.474 3.120 4.130 4.299 4.283 
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millor i que normalment és molt més fàcil anar a Barcelona que a Tolosa (i ja no 

parlem durant els mesos d 'hivern) . 
Estem convençuts que molts francesos coneixen poc l'oferta turística d'Andor

ra i que ens veuen com un gran supermercat en el qual els preus ja no són tan inte

ressants com abans. En aquest apartat ens toca a nosaltres fer les campanyes 

necessàries per presentar al mercat francès tota la nostra oferta turística i canviar 

aquesta imatge d'un país al qual tan sols es pot venir a comprar. 
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Segurament en aquest allunyament, tant social com comercial , entre Andorra i 
França, tots som parcialment responsables; els andorrans els primers, però molt 
sovint el sentiment de molts de nosaltres es concreta en aquella expressió de la 
cançó de Michel Sardou .. . la France m 'a laissé tomber. 

Moltes gràcies per la vostra atenció. 
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Proposition pour 
une politique 
de cooperation 
culturelle 
et touristique 

Dans fe cadre de cette 37ème Université Catalane d 'Eté, j'aurai vivement 

souhaité m 'adresser à vous en catalan. 

N 'en ayant pas encare retrouvé l 'usage que j'en avais dans mon enfance, j'uti

liserai done fe français. 

Je pense, par ailleurs, que je ne suis pas un spécialiste de /'Andorre, en con

séquence, j'exprimerai ici un paint de vue qui gag ne ra à être complété, vaire corri

gé par des historiens, des économistes, des sociologues, compétent. 

Ce paint de vue se fonde d 'abord s ur fe constant d 'une identité culturelle parta

gée. De plus, l 'histoire a fait en sorte que les che mins de I'Andorre et de Prades se 

sant croisés à maintes reprises pour donner naissance à des partenariats généra

teurs de /iens personnels. 

En effet, com ment imaginer que Charles Romeu ai pu être, pendant quatre 

décennies, Viguier d 'Andorre sans que, par son intermédiaire, ne se tissent des 

/iens et ne se nouent des re/a tions entre la principauté et notre chef-/ieu d 'arron

dissement. 
Comment pourrait-il se faire que les conventions pas /esquelles /'éducation 

na tiana/e se trouvait en charge de l 'enseignement primaire et secondaire, n 'aient 

pas engendré nombre et divers prolongements ? 

Car, combien d 'enseignants, originaires de Prades se sant vu confier la res

ponsabilité d 'écoles andorranes? 

Combien d 'andorrans ant fréquenté fe lycée de Prades avant, bien souvent, de 

poursuivre des études supérieures à Montpellier ou à Tou/ouse ? Combien d 'ami-
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tiés se sant nouées? Combien de foyers andorrans, pradéens se sant constitués ? 
A travers ces réseaux relationnels, densifiés, année après année, on imagine 

l 'importance des échanges dant i/ faut bien dire qu 'ils étaient majoritairement per
sonnels et culturels. 

L'UCE est venue, voici 37 ans, ouvrir un nouvel espace d 'échanges, au déve
/oppement et à l 'approfondissement desquels, se consacre la société andorrane 
de sciences. Dans se contexte, comment ne pas faire al/usion à l 'important travai/ 
cartographique animé et réalisé par Jean Becat. 

Personnellement, ce qui me parait essentiel, porte, à la lumière des enseigne
ments de notre passé partagé, sur ce que nous pourrions faire aujourd'hui et sur 
que/s domaines nous sommes en situation de contribuer ensemble à l'édification 
de demain. En cette matière, i/ convient d 'être réaliste . D'abord I'Andorre est un 
Etat-Nation et Prades, un modeste chef-/ieu d 'arrondissement. Natons au passa
ge qu 'il est fe seu/ Etat à a vair fe catalan comme unique /angue officielle. 

Par ailleurs, I'Andorre est souvent perçue comme un territoire siège d 'une 
intense activité économique essentiel/ement commerciale. À ce titre, el/e jouit 
d 'une attractivité étendue. Oans cet espace, je ne vois pas quel/e relation spécifi
que pourrait s 'établir entre /'Andorre et la vil/e de Prades, ne serait-ce qu 'en raison 
de la différence entre les dispositions législatives et réglementaires qui les con
cernent. Enfin, un effort gigantesque a été engagé par I'Andorre en vue de valori
ser ses atouts touristiques pluri saisonniers. 

/ci, en revanche, apparait un secteur d 'activités, ce/ui du tourisme, qui pourrait 
donner fieu à des échanges avec Prades. Si chacun sait l 'importance de la politi
que et des équipements touristiques andorrans, nul n 'ignore nofre volonté de va/o
riser davantage les potentialités qui sant les nótres, tant s ur /e plan touristique que 
culturel. Si j'évoque simultanément ces deux aspects, c 'est bien que, pour des rai
sons historiques, i/s sant à plus d 'un titre intimement mêlés. 

En effet, peu ou prou, la culture catalane que nous partageons, imprègne ces 
deux domaines. 

Sur fe plan de patrimoine naturel, fe «Canigó" chanté par Jacint Verdaguer, 
n 'est-il pas un symbole fort, qu'ensemble et avec la Generalitat, nous pourrions 
valoriser sous la houlette du Syndicat Mixte dant /e siège est à Prades et que pré
side la Président du Conseil Général des Pyrénées-Orientales. 

Le patrimoine architectural, quant à fui, plonge ses racines dans une époque 
largement antérieure au traité des Pyrénées et nous offre une palette de sites 
d 'une grande diversité dant certa i ns abritent par exemple, des trésors de l 'Art 
baroque. Les Abbayes de Saint Michel de Cuxà et Saint Martin du Canigo, la mer
veilleuse place forte de Villefranche de Conflent, les églises et prieurés romans, 
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sant autant de joyaux dans notre proche environnement, construits à une époque 
ou personne ne s 'interrogeait sur la langue catalane tant son usage occupait, 
comme en Andorre aujourd'hui, tous les compartiments de la vie. 

Enfin, des hom mes qui comptent pour nous, autant que pour vous, ant marqué 
fe destin de notre vil/e. Je pense à Pompeu Fabra et à Pablo Casals. C'est bien 
ce/ui-ci qui est à l 'origine des principaux évènements culture/s qui, depuis plus 
d 'un dem i siècle, contribuent au rayonnement de notre vil/e. N'a-t-iJ pas accéléré la 
restauration de l 'abbaye de Saint Michel de Cuxà, siège des Journées Romanes 
et ou se dérou/ent fe plus grand nombre de concerts du Festival? N'est-il pas fe 
créateurs des Ciné-rencontres avec René C/air? De plus, les évènements et les 
personnalités évoquées à l 'instant, comptent pour beaucoup da ns fe choix de Pra
des, pour l'organisation de /'UCE? Enfin, natons qu 'à la fais Pompeu Fabra et 
Pablo Casals ant, chacun, fait établir, en Andorre, leur testament. 

Sur la base de ce constat, on pourrait, sans tarder, organiser des rencontres 
dans fe buf de définir ce que pourrait être concrètement fe contenu d'un partena
riat dant fe paint de départ se situerait dans les domaines cultures et touristiques. 
/ci, autour des Maires, Adjoints, notamment chargés des échanges et des jumela
ges ainsi que du tourisme et de la culture pourraient se retrouver quelques per
sonnes qui, avec les personnalités andorranes désignées, élaboreraient des pro
positions. 

Les pistes ne manquent pas. Depuis un e convention pour les échanges d ' infor
ma tions touristiques, dans la cadre d 'un programme de coopération de nos Offi
ces de Tourisme respectifs, jusqu 'à la recherche de partenaires andorrans prêts à 
s 'investir da ns /'hótellerie et la restauration, en passant par des partenariats: 

- pour la creation de la Fondation Pablo Casals et la réa/isation du Musée qui 
fui serait attaché. 
- pour l 'acquisition de la Maison Pompeu Fabra et son aménagement en centre 
de documentation. 

À première analyse, on pourrait a vair fe sentiment que les pistes esquissées à 
l 'instant, bénéficieraient à Prades plus qu 'à I'Andorre. A court terme, cela pourrait 
être exact, mais, dans fe cadre des concepts de développement durable et, dans 
notre contexte de mondialisation galopante, elles ant en capacité de contribuer à 
valoriser des /iens profonds et à leur donner une réalité humaine à travers des 
échanges qui, sur ces bases, pourront ensuite se diversifier. La vil/e de Prades 
serait heureuse sur ce registre et d 'autres éventuellement, de renforcer les /iens 
qui l 'unissent à I'Andorre. Alars, pourquoi ne pas se retrau ver, à cet effet, au cours 
de l'automne prochain, afin d 'échanger nos approches sur ce sujet et mettre au 
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paint un programme d 'échanges. En 2006, la 38ème Université catalane d'Eté 
serait pour nous l 'occasion de faire /e paint sur nos travaux et esquisser les thè
mes et les projets s ur /esqueis nous pourrions nous mobiliser. 

Que vi ve et se ren force l 'amitié pradeo-andorrane ... 
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Les relacions 
comercials . ' . 1 econom1ques 
d'Andorra 
amb França 

En primer lloc faré una exposició sobre l'evolució recent dels fluxos comercials 

entre França i Andorra. 
L'estructura de l'economia andorrana presenta una base productiva molt reduï

da i, bàsicament, orientada al mercat intern, fet que limita notablement l'esforç 

exportador de les empreses i provoca una forta dependència externa pel que fa 

als subministraments de béns. 
En els darrers anys, la nostra economia ha viscut un procés gradual d'obertu

ra a l'exterior, que queda reflectit en el volum dels seus fluxos comercials. La varia

ció de les importacions entre el1991 i el 2004 ha estat d'un 5,3% anual acumula

tiu , mentre que l'evolució de les exportacions en aquest mateix període ha estat 

més favorable , amb un creixement anual acumulatiu del12,7%. 
Aquest fort augment de les exportacions, superior al de les importacions, ha 

propiciat una lleugera recuperació de la taxa de cobertura (proporció d'importa

cions cobertes per exportacions) del 2,89% el 1991 al 6,96% el 2004. Tanmateix, 

les vendes a l'estranger continuen representant una part molt petita de la deman

da externa de l'economia andorrana i són força més inestables que les compres, 

amb uns volums molt inferiors al d'aquestes. 
A grans trets, cal destacar que la distribució geogràfica de les importacions 

s'ha mantingut bastant estable en el curs dels darrers anys. Al llarg de l'any 2004, 

el continent europeu ha concentrat el 88,9% dels intercanvis globals de l'econo

mia andorrana amb la resta del món -percentatge molt similar al del1991 (87,5%). 
Els principals proveïdors han estat Espanya i França, que han aportat en con-
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junt un 73 ,8% de les importacions totals, gairebé el mateix percentatge de l'any 
1991, situació que reflecteix la gran dependència de l'economia andorrana res
pecte dels dos països veïns. 

Quant a les importacions de la resta de països europeus en destaquen quatre 
amb una participació significativa i relativament estable ; són Alemanya (5,3% del 
total l'any 2004) , Itàlia (3,3%), el Regne Unit (1 ,7% ) i Suïssa (1 ,3%). 

Pel que fa a les compres a països no europeus destaquen les dels Estats Units, 
que han passat del3,9% de l'any 1991 a 1'1, 1% del 2004; les de la Xina, que s'han 
recuperat bastant i han passat a representar l'any 2004 el 2,2% - enfront del 0,4% 
de l'any 1991 - i, especialment, les del Japó, que, tot i disminuir la seva participa
ció relativa un punt i mig , continua sent la més rellevant d'entre els països no euro
peus (el4,7% el2004). 

Les exportacions d 'Andorra es dirigeixen gairebé en la seva totalitat a la UE 
(97,3% l'any 2004) . Els principals clients són els dos països veïns, França i Espa
nya, la participació conjunta dels quals en les exportacions d'Andorra se situa en 
el 75,5%, seguits a distància per Alemanya, Portugal i Bèlgica. 

Si analitzem els estrets vincles comercials que manté Andorra amb els dos 
països fronterers, observem que l'estructura de les importacions i les exporta
cions amb aquests països ha sofert una alteració força significativa. 

Pel que fa a les exportacions, la importància de França com a client d'Andorra 
ha cedit bastant -d 'un 49,2% el1991 a un 23,8% l'any 2004-, mentre que la parti
cipació d'Espanya ha passat del42,2% l'any 1991 al 51 ,7% del total l'any 2004. 
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Si ens centrem en les importacions, econòmicament força més significatives 

que les exportacions, observem que, des de principi de la dècada dels noranta, el 

pes dels intercanvis comercials amb França ha disminuït de manera considerable, 

mentre que s'ha anat incrementant el nostre grau de dependència comercial amb 

Espanya. 
Així , l'any 1991 , provenien de França el37% del total de les nostres compres a 

l'exterior, mentre que les mercaderies importades d 'Espanya representaven, 

aquell any, un percentatge lleugerament inferior (el 34,4% del total) . A final de la 

dècada dels vuitanta França gaudia encara d'una major hegemonia, amb el 38% 

del total davant del30, 1% d'Espanya (xifres relatives a l'any 1988). 

Des del1992, any en què per primer cop les importacions espanyoles superen 

les originàries de França, les compres procedents d'Espanya han anat experi

mentant una trajectòria alcista ininterrompuda que ha contribuït a reforçar el paper 

d'aquest país com a principal proveïdor d'Andorra. En canvi , les compres a França 

han seguit una línia de creixement força més modesta i han anat baixant la seva 

participació any rere any, tot i que sempre s'ha mantingut amb diferència com el 

segon país proveïdor. 
Enguany, més de la meitat de les compres a l'exterior (el 51 ,5%) provenen 

d'Espanya i menys d'una quarta part (el22,3%) són importacions de França. 

L'anàlisi detallada per productes dels fluxos comercials d'Andorra amb els paï

sos veïns permet constatar la pèrdua de pes relatiu de França en l'aprovisionament 

de la majoria dels béns de més pes sobre el total de les importacions andorranes. 

Així, per exemple, les compres de maquinària i material elèctric -el capítol més 

important del total de productes importats- han passat de ser subministrats princi

palment per França (l 'any 1991 el 26% d'aquests productes provenien de França 

i el 18% d'Espanya) a ser comprats, l'any 2004, majoritàriament a Espanya, amb 

una representació d'aquest país del 41 % sobre l'aprovisionament total d'aquests 

béns, enfront del 17% de França. 

Els productes de perfumeria i cosmètica procedents de França també han dis

minuït la seva participació al llarg del període 1991-2004: Si l'any 1991 les impor

tacions de França tenien un pes relatiu del 81 % sobre el total d'aquests béns i les 

Espanya només el17%, l'any 2004 Espanya pren el relleu de principal proveïdor 

d'aquests productes amb una representació sobre el total del 64%, davant el 35% 

de França. 
Aquest canvi en l'estructura del comerç exterior es manifesta , amb major o 

menor intensitat, en l'evolució de molts altres productes rellevants de les importa

cions d'Andorra, com ara els vehicles automòbils, el vestit i els combustibles mine

rals i olis, entre d'altres . 
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També cal destacar l'evolució d'altres partides procedents de França, que tot i 
no presentar variacions significatives en l'estructura geogràfica dels intercanvis 
comercials , han sofert una reculada important en el seu pes. Aquest és el cas, per 
exemple, dels capítols de màquines i aparells mecànics i de begudes i líquids al
cohò lics . En ambdós casos , Espanya no només s'ha mantingut com el principal 
proveïdor d'aquests productes al llarg de tot el període 1991-2004, sinó que a més 
ha anat reforçant la seva posició de subministrador d'aquests béns; tot al contrari 
de França, que ha sofert una disminució força notable en el seu pes relatiu com a 
proveïdor d'aquests productes. 

La globalització de l'economia i els consegüents canvis en les polítiques de 
distribució i de preus de les grans marques subministradores ha suped itat que 
Andorra qued i emmarcada en la distribució territorial de les àrees comercials de 
les empreses. Aquest fet, juntament amb un afany creixent d'internacional ització 
de les empreses espanyoles i una certa mil lora de la competitivitat, podria expli
car, en part, aquest canvi de tendència. Així per exemple, els automòbils Renault 
es distribueixen a Andorra a través de la filial espanyola. 
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En segon lloc, per la importància de les infraestructures per al desenvolupa

ment econòmic de tota regió, vull detenir-me de forma especial en la situació 

actual i futura de les infraestructures viàries, ferroviàries i aèries de les regions 

franceses veïnes, ja que són fonamentals si volem que les relacions econòmiques 

i comercials amb França avancin i s'incrementin en els propers anys. 

Les infraestructures viàries de les regions franceses de I'Arieja i els Pirineus 

Orientals pel que fa al vessant pirinenc, és a dir, els trams corresponents a I'RN 20 

i a I'RN 22, que uneix Andorra amb I'Arieja -sobretot a partir d'Ax-les-Termes- i 

I'N-116, que ens porta cap a Perpinyà, pateixen, des de fa anys, un dèficit d'inver

sions en infraestructures físiques. A més, en el tram francès de I'RN 22, a la zona 

de l'Hospitalet, manquen, també, inversions per a la protecció d'allaus i la neteja 

de la calçada. Fruit del fet que aquest darrer hivern la carretera ha estat tancada 

vint dies, la Cambra ha demanat reiteradament i amb urgència al Govern que 

intensifiqui les negociacions amb l'Estat francès perquè efectuï les inversions 

necessàries a I'RN 20 i es millori l'acord de cooperació per a la neteja de la calça

da, tenint en compte el cost econòmic que aquest tancament ha comportat per a 
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diversos sectors empresarials . En aquest sentit, l'aeroport de Tolosa, amb una 
afluència de 63.915 passatgers procedents de la Gran Bretanya que es van des
plaçar a esquiar al nostre país la temporada 2004-2005, perdrà la temporada 
2005-2006 el 45% del trànsit anglès, que es desviarà cap a l'aeroport de Girona. 
Això ha estat el resultat del fet que aquest hivern es van desviar 3.500 persones 
cap als aeroports catalans, a més del greu incident dels 200 turistes britànics que 
van quedar un dia atrapats en els autobusos, el febrer passat. 

Vull remarcar també, pel que fa a les infraestructures viàries, que les inver
sions efectuades per Espanya a les vies d'accés a Andorra han estat molt supe
riors a les efectuades per França. Les darreres obres a la C-14 i els estudis previs 
que ja s'estan duent a terme per desdoblar la carretera fins a Andorra així ho 
posen de manifest. Això provoca que des d'alguns sectors del món econòmic i 
empresarial andorrà es percebi un sentiment difús que França està perdent capa
citat de lideratge i pes específic en relació amb el nostre veí del sud . 

Un bon mapa de comunicacions és cabdal per facilitar i agilitar un millor accés 
als mercats comercials i als intercanvis econòmics entre ambdós estats i perquè 
l'economia de la regió faci front als seus reptes de futur. Per aquest motiu, la pos
sible ubicació del nou aeroport de Tolosa a Mazères com a aeroport Tolosa-Arieja
Pirineus és un projecte que des de la Cambra estem seguint amb molt d'interès, 
per l'avantatge que suposaria per al Principat gaudir d'un aeroport internacional a 
uns 11 O quilòmetres des del Pas de la Casa. Òbviament, aeroport i millora de les 
infraestructures viàries d'accés al Principat han d'avançar conjuntament. 

No ens podem aturar aquí i oblidar la importància de la xarxa ferroviària com a 
avantatge competitiu per a qualsevol regió dins el marc d 'Europa. Per això , la 
Cambra considera molt important seguir tots els projectes d'infraestructures ferro
viàries a la regió veïna. Tant de projectes de primer nivell com ara la connexió del 
TGV amb el futur aeroport de Tolosa, com altres de menor envergadura com ara la 
millora de l'estació de l'Hospitalet, en la qualla participació de capital públic andorrà 
en els treballs de condicionament és un primer pas per avançar i promoure con
juntament una línia ferroviària de cabdal importància, tant per al nostre país com 
per al departament veí de I'Arieja. 

En tercer lloc, un altre element que cal tenir en compte a l'hora d'analitzar els 
intercanvis econòmics entre França i Andorra és el desequilibri que hi ha també 
entre els fluxos d'inversió francesa a Andorra i els d'inversió andorrana a França 
versus les inversions espanyoles a Andorra i viceversa. 

Tot i que no gaudim de dades oficials , en disposem d'algunes en referència als 
fluxos entre Espanya i Andorra, en l'estudi elaborat per la Cambra sobre els Flu
xos d 'inversió directa entre Andorra i Espanya 1987 -2001 i en l'estudi sobre La 
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balança de fets i pagaments del Principat d'Andorra, publicat pel ministeri d'Afers 
Exteriors el febrer del2005, en què es presenten algunes dades referents a França, 
tot i que s'hi estudien principalment les relacions amb Espanya i la seva àrea d'in
fluència més propera de la Seu d'Urgell, ja que el major volum de transaccions 
econòmiques per serveis professionals, turístics, immobiliaris, etc. justifica, en 
certa manera, que es comenci per aquest país. La línia endegada per aquests 
estudis és molt interessant i mereix ser aprofundida. 

L'estudi sobre la balança de fets i pagaments posa de manifest algunes dades 
d'interès com ara la referent a les residències secundàries de la població nacional 
d'Andorra a l'estranger. En aquest sentit, l'estudi indica que, segons l'enquesta de 
pressupost familiar feta pel Servei d'Estudis l'any 2002, un 35% de la població 
posseeix almenys un habitatge secundari i per a la pràctica totalitat d'aquests pro
pietaris, l'habitatge secundari es troba a l'estranger. Un 63,4% de les residències 
secundàries es troben a Espanya, un 8,2% a França i un 18,1 % a Portugal. L'es
tudi posa també de manifest el desequilibri que hi ha amb Espanya en referència 
a altres canals d'exportació de riquesa d'Andorra, com ara la despesa per estu
diant universitari/any i la redistribució de riquesa que s'opera a través dels treba
lladors fronterers , la renda dels quals es difereix a la regió de consum. Respecte 
als estudiants universitaris, el curs 2003-2004, 721 estudiants andorrans van cur
sar estudis a Espanya i 212 a França, i pel que fa als treballadors fronterers -amb 
dades del 2003- 2.038 d'aquestes autoritzacions són espanyoles i 100 són fran
ceses. Finalment, quant a l'electricitat, la factura global de compres de FEDA i 
mútues a l'exterior, desglossades per país d'origen, és igual, per l'any 2002, a 
12.950.396 euros d'energia elèctrica adquirits a Espanya (Endesa) , davant els 
4.898.595 comprats a França (EDF i RTE) . 

Finalment, vull fer també un esment sobre les dades de turisme francès a 
Andorra i destacar que si bé la relació entre espanyols i francesos que visiten el 
nostre país s'ha mantingut estable en aquests darrers anys, amb una lleugera pro
gressió per part d'ambdues nacionalitats, amb un 56,20% de visitants espanyols i 
un 40,80% de francesos segons dades del 2004, la proporció de turistes -es con
sidera turista qualsevol visitant que pernocta almenys una nit al país-, ha evolu
cionat diferentment els darrers cinc anys. Així, mentre que l'any 1999, el 67,57% 
de les pernoctacions al país corresponien a espanyols i el 26,47% a francesos, 
l'any 2004 la proporció d'espanyols que van pernoctar va pujar al 72,06% i la dels 
francesos va baixar al 22,86%, de manera que la proporció i el desequilibri s'està 
agreujant també aquests darrers anys. 
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Conclusió 
Aquesta és la radiografia de les relacions comercials i econòmiques entre 

Andorra i França de què disposem. 
Andorra és un mercat turístic de primer nivell. Ha tingut aquest darrer any 2004 

11 .668.460 visitants . I és també un país destacat per la localització d'activitats 

comercials i empresarials de serveis cada cop més important. Des d'un vessant 

de màrqueting, el pes específic de l'economia andorrana i la nostra projecció són 

factors que hem de donar a conèixer a les institucions públiques i a les empreses 

franceses . Hem de saber-los explicar i demostrar que hi ha mercat i sinergies 

redistributives que hauríem de potenciar en benefici mutu . A Espanya, i en parti

cular a Catalunya, això ho han entès molt bé, i tota la regió propera s'està benefi 

ciant d'aquestes sinergies. 
Per avançar en una economia globalitzada, considerem que cal l'esforç decidit 

de tots, administracions i empresaris, d'ambdós costats de la frontera, per treba

llar amb la complicitat i l'esforç necessaris per recuperar i enfortir unes relacions 

econòmiques i comercials que històricament han estat molt més fortes. 

La Cambra de Comerç d'Andorra, la Cambra de I'Arieja i el Comitè regional 

dels consellers de comerç exterior de França van signar l'any 1998 un acord de 

cooperació per treballar conjuntament i complementàriament en el desenvolupa

ment d'accions transfrontereres i d'intercanvis entre empreses, que s'ha materia

litzat en l'organització conjunta de diversos actes al Principat i d'accions econòmi

ques d'interès mutu . Així mateix hem organitzat amb institucions econòmiques 

franceses diverses missions d'empresaris que es desplacen al Principat per cop

sar el mercat andorrà i establir contactes amb el nostre teixit productiu. Tot i això, 

som conscients que no podem actuar des de la distància del poder polític i cal un 

impuls de més alt nivell. Els governs, les administracions i les institucions repre

sentatives del món econòmic hem de treballar conjuntament per fomentar una 

més gran cooperació entre les empreses d'ambdós països , sent ambiciosos i 

impulsant protocols bilaterals que precisin i concretin els objectius i els mitjans de 

cooperació. 
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La "Stòria del Sant 
Grasal", versió cata
lana i franciscana de 
la "Queste del Saint 
Graal" 

La Queste del Saint Graal constitueix una obra cabdal de la literatura francesa 
i universal. Aquesta novel·/a cristiana del primer quart del segle Xlii (c. 1225) narra 
les aventures heroiques dels cavallers de la Taula Rodona partits a la recerca del 
Sant Greal, del qual només Galaad, el fill de Lancelot, el més pur dels cavallers de 
la cort del rei Artur, gaudirà de la revelació mística. Les novel ·les de cavalleria i 
sobretot els relats artúrics tingueren un gran èxit a Europa i particularment aCata
lunya, on foren llegides, traduïdes i adaptades, abans de constituir una potent font 
d'inspiració per a les produccions literàries originals. Aquest fenomen , afegit a la 
tradició de veneració pel Sant Greal, molt arrelada a Catalunya i Aragó, explica en 
part l'existència d'una traducció catalana de la Queste del Saint Graal, la Stòria del 
Sant Grasal ' . Aquest text, que s'ha conservat sencer (fet remarcable, perquè ens 
queden només uns quants fragments de les versions catalanes del Tristany en 
prosa o del Lancelot) es troba actualment a la Bibioteca Ambrosiana de Milà, dins 
el manuscrit I, 79' "P . El colofó porta per data d 'acabament 1380 i especifica el cog
nom de l'amanuense: G. Rexach. Certes característiques lingüístiques n'indica
rien el seu origen mallorquí. 

Fins ara, aquesta obra no ha tingut dins el món de la literatura catalana la reco
neixença que es mereix i la crítica literària no se n'ha fet ressò, o molt poc, potser 
perquè sempre s'ha considerat com una traducció gairebé literal del model francès. 
No obstant això, un acarament acurat entre la Stòria del Sant Grasal i la novel·la 
en llengua d'oi/ revela una obra original que constitueix més una subtil adaptació 
que una senzilla traducció . Aquesta comparació no es pot portar a terme amb 
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qualsevol versió de la Queste del Saint Graal; un únic manuscrit, el manuscrit fr. 

343 de la Bibliothèque Nationale de Paris (usualment designat per la lletra B), 

conté el text que, sens cap dubte, el traductor català tenia a sota els ulls. Si posem 

al costat el text del ms. BnF, fr. 343, i el de la Stòria del Sant Grasal, la filiació entre 

els dos es fa palesa2
: 

100 

NB: Les pan~ulcs o els passatges en negreta assenyalen lc!C addicion5 comunes ab manuscrits catalil i 

al BnF, fr. 343. En itàlic Mln aucnyab.dc.l! ~ei que pertanyen únicament al ms. català. 

lncipit del manuscrit fr. 343 de la 
Bibliothèque Nationa le de Paris 

Or dit li contes que la voille de la 

Pentecost, quant li compagnon furent tuit 
venu a Chaameloth e oren! oi !e servi se, e 

Ien voloit metre les tables a oure de none, 
!ors entra en la sale une mul! belle 
damoiselle tot a cheval e fu venue si grant 
aJeure que comme Ien pooit bien veoir tot 

apertemant car sez chevauz estoit 
toz tresuez emernbrez e mout travaillez e 
descent davant le roi si !e salue 
cortoisemant, e li rois respon que Deus !e 
beneie. Sire por Deu fet la damoisell e dites 
moi se Lancelot est ceens. Oïl voir fet li 
rois ceenz est il, se !e li mostre. Et cele va 
maintenant cele part. Se li dit : Lancelot, ce 

vos di de part le ro1 Pelles, que vos 
vengniez avec moi en celle forest. 

lncipit de la 
Stòria del Sant Grasa/ 

E en aqaltemps diu lo comta, que , cant fo 
la Pasque de Pantagosta, los compayons de 

la Taula Radona hi fo ran vanguts a Gamelot 
hi agran hoït lo sarvisi de Jhesu Xrist e com 
volgran matra las taules per mangar, la 
donchs antrà en la sale j bela donsela a 

caval, qui era 

tot suat e for1 trabelat e descavalcà e 
vench denant lo Rey e mantinent lo saludà 
cortasement e al Rey li raspon que Déus la 

banascha.« Senyor per Déu vos prech 
que·m digats si Lanselot as saïns >> . Al rey 
raspon conasement que hoc · « vel-vos la >> 

e mostràl· li . Ela mentinent anà aycela part e 
dix : « Lanselot, yo·us dic de par·t Jo 
Rey Pclas que vós vingats tost arn mi an 

cela forest.>> 
Quant Lancelot ot oies ces par-oles se li Cant Lanselot hoí astes paraulas sí 

demande a cui ele est. Je sui fet elle a cel ui demendà qui as ela. << Yo són, dix ela, 

don! je vos ai parlé. Et qel besogne avez d'aysel de qui jo·us e aportaJ lo misatga. 

vos de rnoi fet il. Ce sauroi s vos fet elle. - E a qué mevats vos master? >> dix 

Partons de par Deus fet ce ge i re mult Lanselot. - Bé·u sebrats dix la donsela.

volentiers, por amor del preudorne de par Partescarn-nos hic de part de Déu dix 

cu i vos vos avoez. Lars dit a un suen Lanselot >>. Ladonchs cridà un dels ascudés 

escuier qe i! li meist sa selle sos sun cheval seus e dix-[li] que mata al seu caval lo fra e 

et que il li aportast ses armes, et cil ci físt la seia e que li aport ses armes. É·l ho fau 

tost maintenant. ten tost. 

Et quant li roi s Artus e li Barons qi 
el pales estoient veoient ce, si Ior en poisse 
mult et bien en firent semblant que mult 

le preoient de remenoir, et il respon! a 
touz cominalmente que il ne remaindroit 
en nulle menier. Et !ors le leissent aler, et 
lc comanden! tuit a damedi creator qi le 
gart en tos le leus ou il va .. 

e con lo Rey Artús e tots los seus barons 
qui an lo pelau astaven, veeran qua se·n 
ena ven sí ·ls pesà molt e fe ran-o be 

semblant qua molt lo pragaren de 
romanir, hi el raspos a tots cominalment 
qua no romandria ja en naguna manera. 
La donchs lo lexan anar, e·l comenar·en a 

nostre Senyor que·l guar-t en tots lochs on 
L _______________ ..,!'el hi ra. 
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Lors li di t la roine, he Lancelot volei nos "Donches, dix la ragina, Lanselot, volats
vos leisser en si haute fest·e com es li jor nos laxar a ten honrade festa con as lo 
de Pentecoste qi sera demain. Dame dit la yorn de Pantegosta qui demà serà?" Dix 
demoisell e a la roine bien sachiez que vos la donsela a le ragine :"Sapiats qua vós 
I e ravroi z demain au diner ceenz. Or i voist l' aurets a dinar saïns". "La donch[s] via ; 
done, fet la roine, puis qil revendra demain dix la ragina, qua pus qua el vandrà demà al 
au diner car se ge ne cuidoiz qil revenist a dinar ab nós qua yo no·m cuydave que el 
cel e eure i! ni iroit hui par ma volente. vingues demà aytal ora si no no·y anara huy 

per ma volantat" . 
Atant mon lent entre !ui et la damoiselle. E abtant muntaren a cava! el e la 

donzela [ ... ] 

Una edició crítica de la Stòria del Sant Grasal ha d'incloure necessàriament un 
acarament entre el manuscrit català i aquest manuscrit d 'origen llombard, magní
ficament il ·luminat 3 . 

Com hem dit més amunt, la Stòria del Sant Grasal és una adaptació de la 
Queste del Saint Graal. Hem de saber que aquest últim llibre del qual Jean Frap
pier diu que «es canvia a vegades en un tractat de vida devota»', ha estat redac
tat sota la influència del pensament cistercenc. L'estudiós Albert Pauphilet parla 
de «color cistercenc •• 5

. El senyal més evident de la pertinença de l'autor francès 
anònim a l 'àmbit del Císter és el color blanc, que assenyala per metonímia un 
monge o una abadia d'aquest orde: «uns preudons a une blanche robe »6

; «une 
blanche abeie»7

, etc. Però, a cada ocurrència d'una expressió d'aquest tipus, o bé 
l'adjectiu blanc ha estat esborrat (<< blanch e» I << belle») o reemplaçat per un altre, o 
bé el substantiu que qualifica, canviat (<< robe » I << barbe»); fins i tot el sintagma 
nominal << blans moines» desapareix: 

·<< uns preudons a une blanche robe»" -> <<.j. prom vel ab le barbe blancha»9 

·<< une blanche abeie»10 - >«.j. bela abadia»" 

· «u ne religion de blans maines» 12 -> << j. raligio» 13 

· «Une abaie ( ... ]de blans moine»" -> << .j. capela»15 

La supressió quasi sistemàtica de la indicació del color que distingeix l'orde 
cistercenc és l'indici més clar de la voluntat, per part de l 'adaptador català, de 
posar la Stòria del Sant Grasal sota la tutela d'un altre corrent religiós. Una lectura 
acurada del text català, per posar en relleu les llacunes, els afegitons, les variants 
significants respecte de l'original francès, permet determinar que l'autor de la Stò
ria pertanyia a la família espiritual dels franciscans. És inútil recordar aquí el pes 
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considerable de l'orde de Sant Francesc al si de la societat catalana durant el 

segle XIV'6
. Dins el món de la literatura, la Stòria del sant Grasa/ n'és un testimo

niatge privilegiat, en anunciar la intervenció dels franciscans i la presència de Sant 

Francesc dins dues obres mestres de la literatura catalana medieval: Curial e 

Güelfa i Tirant lo Blanc de Joanot Martorell. 
Importa molt recalcar que G. Rexach no és un copista. El personatge que ha 

deixat el seu cognom al peu de l'última pàgina del manuscrit de l'Ambrosiana de 

Milà n'és l'autor en el ple sentit de la paraula. Es tracta d'un manuscrit autògraf17
: a 

la unitat de grafia correspon una unitat d'esperit. Un esperit clarament influenciat 

per una concepció franciscana de la religió. Un ventall d'elements permet identifi

car el predomini d 'aquesta espiritualitat dins la Stòria. 

1) El lèxic 
Algunes paraules o expressions que gaudeixen del favor dels deixebles de 

Sant Francesc o d'ell mateix tornen amb una freqüència més gran que dins l'origi

nal francès : 
- L'expressió «per amor de Déu » '8 , emprada dotze vegades, que Sant Fran

cesc utilitzava molt quan pronunciava un discurs'9 . 

-Les paraules «bondat»; «bé »; l'expressió «bens a fer»; «misericòrdia >>; 

«Case >> i «mayso >>. 
- El terme «frare ,,, pel qual els franciscans es designaven ells mateixos. 

Per fi , el substantiu «goig >>. L'alegria, ho sabem, constitueix una característica 

de l'espiritualitat franciscana20
• 

2) La concepció d'un Déu misericordiós 
Dins la Primera Regla dels Framenors (1221 ), Sant Francesc evoca un Déu 

únicament i essencialment bo : «solus verus Deus, qui est p/enum bonum, qui 

so/us est bonus, pius, mitis, suavis et du/eis, qui solus est sanctus, justus, verus, 

sanctus et rectus, qui solus est benignus, innocens, mundus >> 21
• Aquesta concep

ció franciscana d'un Déu ple de bondat i de misericòrdia es fa palesa dins la Stòria 

del Sant Grasal. Això explica que mentre que dins la Queste el rei Mordrain és 

castigat perquè s'havia apropat massa al Sant Grial , 
avoit perdue la veue et /e pair dau cors par la volen té Nostre Seignor 22

, 

dins la Stòria, al contrari: 
ach cobrade la viste, e asò fo per va/entat de nostre Senyor 23 

Aquesta creença en un Déu essencialment bo explica també perquè, dins el 

mateix episodi, l'adaptador hagi omès traduir la frase : 
Nostres Sires ot de /ui prise si grant vengeanc~· . 
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La imatge que l'autor de la Stòria es fa dels inferns confirma la seva visió opti
mista de l'acció divina. La Queste tira despietadament dins el foc infernal els bons 
(« li buen») que han tingut la desgr$cia de néixer abans de la vinguda de Crist: 

tuit aloient en enter ausi li buen com li mal , et estoient tuit paroil en meritffS, 
però la Stòria rectifica l'afirmació «et estoient tuit paroil en merite» i afegeix una 

important precisió : 
tots n'enaven en infern, axí los bons con los mals, mas no pertant que als bons 
no anavent en lo pus pregant loch d 'infern, axí con los mals fayen, ans ena ven 
en loch han no avien mal, sinó ascuredat •• 

Dit d'una altra manera, segons la Stòria, els pagans bons i justos pateixen la 
pena de dany, o privació de la visió de Déu, dins un lloc que el seu autor identifica 
clarament com el «Porgatori •• , d 'on poden sortir si un sant personatge (Jesús , 
Sant Francesc o, en el cas present, Galaad) baixa a buscar-los 27

• 

3) La visió miHenarista de la història i l'afirmació de la pobresa del Crist 
Umberto Eco, amb la seva novel·la El nom de la rosa, ha familiaritzat el gran 

públic amb les figures de Miquel de Cesena o Ubertin de Casale, monjos francis
cans de la tendència dels espirituals, que, al segle XIV, anunciaven la fi pròxima 
del món i predicaven la necessitat per a l'Església d'adaptar-se a aquests esdeve
niments, tornant a la vida cristiana dels primers temps. A Catalunya, sota la influèn
cia de les teories de l'abat Joachim de Flore, al llarg del segle XIV, profetes com 
Arnau de Vilanova, Pere-Joan Olieu , Joan de Roquetaillade o Francesc Eiximenis 
vaticinaven la imminència de la fi dels temps i la vinguda propera d'un anticrisF8

. 

Aquest personatge demoníac és present dins la Stòria del sant Grasal sota la 
forma del rei de Sarras29 que s'anomena Escorant dins la Queste i que l'adaptador 
ha batejat com a Ascornut, nom particularment suggeridor perquè, en català antic, 
«as cornut •• significa té banyes, com el diable30

• 

Segons les mateixes prediccions, un emperador de la cristiandat sencera s'ai
xecarà contra l 'anticrist, probablement l'« ome del segle de tots los crastians » 
esmentat per la Stòria: 

lo Rey Lampar, l 'ame del segle de tots los crastians ' 
Per fi , les turbulències s'apaivagaran durant un període de mil anys : el mil ·lena

ri . Precisament, rellevem una al·lusió discreta però transparent al mil·lenari dins la 
substitució de «. m. anys •• a « Un an •• 32 dins l'episodi del castell de la Leprosa33

. 

L'addició d 'una remarca mordaç sobre la pobresa del Crist encaixa perfecta
ment amb aquest context històric, on es desencadenava el conflicte entre el Papa 
i els franciscans espirituals sobre el tema dels béns posseïts pel fill de Déu: 
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el no hach sinó mal e trebal e pobrese e fratura de tots bens, car pobre era el 

sens fale! 34
• 

És evident que Rexach se situava dins el camp dels que pensaven que l'Es
glésia havia de desfer-se dels béns temporals per «seguir nu el Crist nu », segons 
la paraula de Sant Francesc. 

4) El «Càntic de l'home salvat» 
Però, la prova irrebatible de la «signatura franciscana» resideix dins un pas

satge de la Stòria, on l'autor ha afegit un tros del Càntic de l'home salvat compost 
per Sant Francesc mateix i inclòs dins la Primera Regla de l'orde : 

«Senyor, hoc yo, molt bé vag que vós tan iu mon Salvador an semblanse de pa, 
car de so no dich yo gens que axò no sia ve ray Déus e veray hom, axí com el fo 
nat de la Verga gloriosa, an tal manera com el fo mort sus an la crau per los 

pacadòs a salvar e a rambre»35 

Primera Regla dels framenors (1221) Stòria del Sant Grasal 
chap. 23,3 f'82,r"b 

axí con el fo nat 

ipsum verum Deum et verum hominem veray Déus e veray hom, 

ex gloriosa semper Virgin e beatí ss ima de la Verga gloriosa, 
sancta Maria nasci fecisti 
et per crucem et sanguinem et mortem an tal manera con el fo mort sus an la era u 
ipsius nos capti vos redimi voluisti per los pacados a salvar e a rambre 

5) Un llenguatge a l'abast de tothom: «praycar lo pobol» 
Segons Sant Francesc mateix, «L'edificació del poble>>36 és la missió prioritària 

dels menorets. Les raons per les quals G. Rexach ha emprès una adaptació de la 
Queste del Saint Graal són senzilles: es tractava, com ho diu la Stòria, de «pray
car lo pòbol e anseyar lo Sant Avengeli e al batisma»37 a través del relat plaent 
d 'aventures cavalleresques . És necessari posar als ulls del lector «bons axim 
pl is»38, o fins i tot contraexemplescom ara el del jove cavaller Mélyant, que, segons 
la versió de la Stòria, posada dins la boca d'un ermità, ha estat enganyat pel dimo
ni perquè no s'havia confessat: 
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Con vós dagués e sar ca veler, vós no anàs a comfació de vostres pacats, per so 
que fosats muntat an l'orda de cavalaria e danegat de totas acalas cosas que 
vós conaguesats per pacats mortals. Axí no antras vós an la Questa del Sant 
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Grasal aytal com vós davats eser. E cant lo diabla vi asò sí ·s pansà que·l vós 

asegàs, axí tost com él vi son punt él sí u fau e dire-us quà·n fo39
• 

Dins el text francès , en canvi , s 'havia confessat, i malgrat això ha estat víctima 

del Maligne: 

Quant vos deustes estre chevaliers, vos a las tes a confesse, si que vos montas

tes en l'ordre de chevalerie nez et espurgiez de toutes ordures et de toz pechiez 

dont vos vos sentiez entechiez ; et einsi entrastes vos en la Queste dou Saint 

Graal tiex corne vos deviez estre . Mes quant li deables vit ce , si en fu molt 

dolenz et pensa que il vos corroït sus, si tost corne il verroit son point. E il si fist , 

si vos dirai quant ce fu 40
• 

Sembla que l'adaptador català hagi volgut insistir particularment sobre l'eficàcia 

de la confessió que el text francès posa en dubte, i per tant sobre la seva necessitat. 

La forma té de servir el fons . Dins la versió catalana, el vocabulari escollit és 

més senzill , i les figures del llenguatge, particularment les metàfores, han estat 

tretes al benefici d 'una expressió directa de la idea. Tanmateix l'adaptador català 

utilitza procediments retòrics eficaços que no figuren dins la versió original. Veiem 

com, per exemple, paraules d'un religiós han estat modelades per oferir una dobla 

simetria i antitètica entre el << foch durable» de l'infern i «la yoya» del paradís, d 'una 

banda, i «lo gran diable ab los seus àngels >> i el «Pare >> de l'altra : 

«Aiez d'ici , maleoite gent, ou feu pardurable!» et dira as bons la douce parole: 

«Venez avant, li beneoit oir mon pere, li beneoit fil , entrez en la joie qui ja mes 

ne faudra! >>41 

«Partits d'aysí an male hora, vets al foch durable, que aparelat as lo gran diable 

ab los seus àngels». E als altras dirà la dolsa paraula: «Van its avant banayts del 

meu pare e antrats al reena que [yo·us] promís al comansament del món e 

rabets la yoya que no aurà fi.»42 

Queste del Saint Graal 

Infern Paradís 

feu pardurable la jo i e qui ja mes ne faudra 

0 mon pere 

Stòria del Sant Grasal 

Infern Paradís 

foch durable la yoya que no aurà fi 

lo gran diable ab los seus àngels del meu pare 
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Massa temps oblidada, o més ben dit menyspreada, la Stòria del Sant Grasal 
ens ofereix una lectura singular de la Queste del Saint Graal, impregnada d'espiri
tualitat franciscana, i revela alhora un escriptor que utilitza hàbilment les potencia
litats de convenciment de la retòrica, tot i buscar una expressió més sòbria que la 
del seu model francès. Fons i forma s'ajunten en un perfecte equilibri entre el mis
satge de despullament franciscà que sintetitza de manera colpidora la fórmula «e 
pobra era e sens fale », i l'elecció d 'una expressió senzilla, clara i entenedora 
adaptada al públic culturalment més humil. En aquest sentit, la versió catalana de 
la Queste del Saint Graal és una obra molt valuosa que es mereix assolir un com
plet reconeixement per part dels estaments culturals, a Catalunya i a tot arreu, a fi 
d'ocupar el lloc que li pertany dins la literatura catalana i, més generalment, dins la 
història de la literatura medieval. El colofó de la novel ·la catalana anuncia: «Así 
fanax la Stòria del Sant Grasal»; ens agradaria poder dir que, dins l'àmbit dels 
estudis literaris, la S tòria del Sant Grasal comença per fi la seva carrera. 

Miquel ADROHER 

Doctor en literatura medieval i professor a la Universitat de Perpinyà 

1. Alguns erudits utilitzen la denominació " Ques
ta del Sant Grasal» , expressió que torna amb fre
qüència dins el text català. Hem preferit seguir el 
suggeriment de l'epíleg: «Asi fanax la Stòria del 
Sant Grasal». 

2. El text de l'ed ició Pauphilet establert a partir 
dels manuscrits KRZ, que, fins ara, havia servit 
de referència als crítics, és molt diferent de la 
lliçó del ms. BnF, fr. 343 que presenta afegitons 
propis reflectits pel manuscrit català. Heu 's ací 
aquest text: «A la veille de la Pentecoste , quant 
li compaignon de la Table Reonde furen! venu 
a kamaalot etil orent oï le servise et Ien vouloit 
metre les tables a hore de none, lars entra en 
la sale a cheval u ne molt bele damoisele; et fu 
venue si grant oirre que bien le pooit Ien veoir, 
car ses chevaus en fu encare toz tressuez. Et 
elle descent et vient devant le roí ; si le salue, et 
il dit que Diex la beneie . «Si re , fet ele, por Dieu , 
dites moi se lancelot est ceenz.., - Oïl vair, fet 
li roís, veez le la.» Si li montre. Et elle va main
tenant la ou il est et li dit: «lanccelot, je vos di 
de par I e roí Pellés que vos avec mai venez jus
qu'en celle forest. » Etil li demande a qui ele 
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est. - «Je sui , faitele , a cel ui dontje vos paro I. » 
- «Et quel besoign , fet il , avez vos de moi?» 
- «Ce verroiz vos bien ••, fet ele. - «De par 
Dieu, fet il , et je i rai vo lontiers». 
Lars dista un escuier qu 'il mete la sele en son 
cheval et li apart ses armes. Et ci I si fet tout main
ten ant. Et quant li rais et li autre qui ou patés 
estoient voient ce, si Ior en poise molt. Et nepor
quant, quantil voient qu 'il ne remaindroit, i I l'en 
!essent aller. Et la rei ne li dit: << Que est ce, lance
lot, nos lairez vos a cest jor qui s est hauz?» -
<< Dame, fet la damoisele, sachiez que vos le rav
roiz demain ceenz ainz hore de disner. » - << Or i 
voist done, fet ele ; car se il demain ne deus! reve
nir, il n'i alast hui par ma volenté.» Etil monte et la 
damoisele aussi. (A. Pauphilet, éd ., La Queste 
del Saint Graal, Paris, Champion, 2a éd. , 1949, 
reedició 1984, p. 1 ). 

3. El llibre de Michel Pastoureau i Marie-Thérèse 
Gousset, Lancelot du Lac et la Quête du Graal, 
Arcueil , Ed. Anthèse, 2002, reprodueix les minia
tures del còdex BnF, fr. 343, i conté dos estudis 
molt interessants dels autors. 
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4. J. Frappier, Autour du Graal, Genève, Droz, 
1977, pp. 89 et 90. 
5. A. Pauphilet, Études sur la Queste del Saint 
Graal attribuée à Gautier Map, Paris, Champion, 

1921' p. 75. 

6. Pau ph. , p. 7, 19-20; ms. BnF, fr. 343 (B) I0 2,V0 b. 

Un prohom amb un vestit blanc. 

7. Pauph., p. 261 , 23-24. Una abadia blanca. 

8. Pauph., p. 7, 19-20; ms. BnF, fr. 343 (B) F2,V0 b. 

9. Stòria del Sant Grasal, ¡o 4, r"a. 

10. Pauph., p. 261,23-24. 

11 . Stòria del Sant Grasal, F 122, v"b. 

12. Pauph., p. 272, 4-6. 

13. Stòria del Sant Grasal, F 127, r"b. 

14. Pauph., p. 182, 24-25. 

15. Stòria del Sant Grasal, F 97, v"b. 

16. Cf. Jill R. Webster, Els Franciscans catalans 
a l'Edat Miljana, Lleida, Pagès Editors, 2000. 

17. La traducció d'un mateix passatge de laQues
te accidentalment efectuada dues vegades, ens 
permet de fer aquesta afirmació. Rexach , que 
havia començat la seva traducció dins la colum
na a al verso del foli 20, ha deixat momentània
ment la feina. Quan ha tornat a posar-s'hi, ha sal
tat dues pàgines i ha continuat la traducció al dors 
del foli 21 que estaba blanc. Quan s'ha adonat 
de la seva error, l'ha esborrat fent ratlles. Aquest 
error presenta el notable interès d'oferir del text 

francès dues traduccions diferents. Així, per 
exemple, el sintagme «En asta significansa a 
moltes casas» (f0 20, V0 a), esdevé al verso del 
foli següent : " En asta manera avia casas» (F21, 
V0 a). Prova que no ens trobem en presència d'una 
simple còpia. 

18. Stòria, f0 88,r0 b; f0 35,r0 a; f0 45,r0 b; f0 56,r0 b ; 
f0 69,r"a ; f0 75,v0 b ; F 109,V0 b; f0 113,V0 a; F114,r"b; 
f0 114,V0 a; f0 118,r"a; f0 128,V0 b. 

19. Cf. Tomas de Celano, Vita I, 17; Vita 11, 86, 
88, 89, 93, 151 , 196; sant Bonaventura, Legenda 
major, 9 5; Legenda minar 1 2; Legenda antiqua 
de Perusa, 41 , 52, 54, 61 , 73, 90, 96; Tres Socii, 
3, 10, 24, 31 , 39, 43 ; Speculum Perfectionis, 34, 

35; Anònim de Perusa, 22a, 27c. 

20. Dans son ouvrage Saint François d'Assise et 
/'esprit tranciscain (Éditions du Seu i I, coll. points 

Sagesses, 2001 , p. 67-68), lvan Gobry, consa

cre un développement à I'«Esprit de joie» auquel 

nous renvoyons. Les écrits de saint François et 
les récits de ses biographes témoignent de la 

place privilégiée que le Poverello accordait à ce 

sentiment. Cf. Louanges de Oieu et bénédiction 
à frère Léon, 4, p. 152: «tu es joie , tu es notre 

espérance et notre joie ••; Vita Secunda, chap. 
88, 125: «qu'ils se montrent joyeux dans le Seig

neur, gais, aimables et gracieux, com me il con
vien!»; Fioretti, chap. 8: «Comment, cheminant 

avec Frère Léon, saint François I ui expose ces 
choses qui soni la jo i e parfaite. » Celano, dans sa 

Vita Secunda, souligne que lui-même «avait 
grand soin d'éviter la tristesse, la pi re des mala

dies .. ( Vita Secunda, chap. 88, 125). 

21. François d'Assise, Ecrits, Les Editions Fran

ciscaines, Paris, 2003, p. 176. 

22. Pauph. , p. 262, 27-28. Havia perdut la vista i 

el poder del cos per la voluntat de Nostre Senyor. 

23. Stòria, f0 123,r"a. 

24. B, f0 25, r"a, et Pauph., 85, 18-19. 

25. B, F45, V0 a. Tots anaven en infern, bons i mal
vats, i el llur mèrit era igual. 

26. Stòria, F90,V0 b. 

27. Cf. Pauph. , 264, 23-25: «par la bone vie de 
vos poez vos retre re les ames de la pe i ne terrien
ne et metre en la joie de paradís. », et Stòria, 
F124,r"a: «per la bone vida que vós avets tangu
de podats vos trer les ènimas de Porgatori e 
matra a le yoya de Paradís.» 

28. Cf. particularment C. Carozzi, Visiones apo
calípticas en la Edad Media, 1996, Sigla XXI de 
España Editores, S. A. , 2000, i del RP José Pou 
y Marti, O.F.M, Visionarios, Beguinos y Fratice
los catalanes (X/1/e-XVe siècles), Alicante, 1996. 

29. Sarras és la ciutat on Galaad té les revela
cions finals del Sant Greal, a la fi de la novel·la. 
que empresona Galaad 
30. Cf. Pauph. , 276, 16: «Quant li rais de la cité, 
que Ien apelloit Escorant .. ; Stòria, f0 129,r"a: "e 
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cant lo Rey de la siulat que hom apelave Ascor
nut». 
31 . Storia, f0 99,v0 b. Cf. B, 1° 51 , r"b: «l'orne del 
siecle de toz les crestiens ou il aust adonqs 
greingne fo i et grigneur creance, et ou nos
tres sires avoit greingneur part>•. Fent desde
saparèixer la proposició relativa determinativa 
(«Ou il aust [ ... ] greingneur part•• ) part») l'adapta
dor català ha canviat el sentit de la frase , i ha 
donat al sintagma nominal <<l 'orne del segle de 
tots los crastians •• una dimensió que no tenia 
dins el text francès. 
32. B, ¡o 60, r0 b: «qu'il ne cuidoient pas c'an un 
anz po ut estre uns si forte chasteaus com ci I estoit 
desconfiz par !empeste. Car multI e ur soenbloit 
estre fors a l'aparance qu'il en veoient par 
defors •• ; Pauph., 243, 16-19: «Car il ne cuidas
sent mie qu'en un an poïst estre einsi li chastiax 
destruiz par tel !empeste, corne ci llor sembloit 
par ce qu'il en veoient par defors•• . 
33. Stòria, f0 115,r"b E sí vaeran lo yorn enterbolir 
e les nues caregar de pluga. E sí·s giraren enés. 
j'. capel a qui as al mig del camí e antraren dedins 
e lexan lus cavals de fore. E veran que·l temps 
s'erà anfosquit fortment e sí comensà a ploure e 
a tronar e a !empar per mig del castel axí espa
sement com a pluga. E lo yorn durà seia sem
blance axí gran e marevaloze que le maytat del 
mur andarocà d'on éls foren molt asbaleyts. Car 
éls no·s cuydaren pas que an .m. anys fos fet axí 
com aqal qastel era endarocat per tampesta, car 
molt los semblé fort case. 
34. Stòria, f090,V0 b. 
35. Stòria, f0 82,r"b. Cf. B, F 40, r"b: «Sire, fet il, oïl 
mult bien qe voi que vos tenez ma redemption et 
mon saveor en semblance de pain; et en tel sen-
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blance nel veisse je pas, mes mi eauz, sunt si 
terrien qu'il ne poent veoir les esperiteuz 
chouses si nel me leissent autremant veoir. 
Ainz m'en tolent la veraie soenblance. Car de 
ce ne dot ge mie que ce ne soit veraies char et 
verais hoens et en terrien deiteZ>> . Es veu que 
la lliçó de la Stòria i la del manuscrit francès dife
ren molt. 
36. Sant Francesc, Segona Règia delsFrame
nors, 9,3: «Adverteixo i exhorto aquests frares: 
dins les seves predicacions, que les seves parau
les siguin pesades i castigades per la utilitat i l'e
dificació del poble.» 
37. Stòria, f040,v0b. 
B, F 23, ~a: «praichier au poeple, et annuncier 
et ensaingner la saint e evangele e I e bauti[s]me». 
Pauph., 78, 17-18: «preechier le monde et 
enseignier la Sainte Evangile». 
L'expression «prêcher au peuple», reprise tex
tuellement par le manuscrit BN fr. 343 et la Stò
ria, se rencontre au chapitre IX de la Deuxième 
Règle des Frères mineurs («Les prédicateurs» ), 
ou le mot «peuple» désigne la communauté des 
chrétiens. On se reportera à l'étude que Jacques 
Le Golf (Saint François d'Assise, Gallimard, p. 
114) consacre au vocabulaire des catégories 
sociales dans les écrits franciscains, vocabulaire 
largement dépendant de I'Évangile (cf. en parti
culier la distinction popu/us I turba, présente 
dans Matth. IV, 23-25. 
38. Stòrià, 1°38, V0 b. 
39. Stòria, f0 24,r"b. 
40. B,F14, V0 a, et Pauph. , 44,32-33 - 45, 1-5. 
41 . Pauph., 139, 6-9. 
42. Stòria, f0 68,v0 b. 
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Els obrers especialit
zats i el mercat 
laboral andorrà dels 
segles XVII-XIX 

Olivier Codina i Vialette 

Tradicionalment la imatge econòmica de la vall d'Andorra, i de retruc, la dels 

moviments migratoris relacionats amb el Principat abans del 1800, es relaciona 

amb un corrent d'emigració que portava els fills de la terra cap als països veïns. 

De manera estacional o definitiva, part de la població havia de cercar uns nous 

mitjans de supervivència que no els proporcionava el mercat intern andorrà. Aques

ta afirmació, inqüestionable a partir del cicle depreciatiu que s'inicia en la segona 

meitat del segle XIX, no reflecteix la realitat moderna. L'estructura demogràfica i, 

sobretot, l'activitat econòmica que caracteritzava els segles XVII i XVIII mostra 

una imatge diferent. 
A l'Andorra del vuit-cents, la principal activitat que requeria la contractació de 

personal especialitzat era la siderúrgia. En el marc d'aquest article no tractarem 

en detall les evolucions tecnològiques que afectaren aquest sector de producció' . 

El que ens interessa principalment és la identificació dels obrers que s'hi trobaven 

involucrats alhora que es provarà de valorar l'impacte que tenia aquesta activitat 

en l'àmbit immigratori. 
Qui diu farga, diu fargaires. A Andorra, tret del cas de la farga d'Andorra, en la 

qual, durant el segle XVIII , alguns indicis poden fer pensar que part de la brigada 

provenia de Catalunya2
, en totes les altres fàbriques els obrers eren originaris de 

I'Arieja. Fins a la darrera dècada del segle XVIII , la brigada es componia d'un fo

guer, d'un maller, de dos escolans i de dos picameners. A banda d'aquests obrers 

especialitzats, s'hi afegia un administrador, o factor, que servia de lligam entre la 

farga i els propietaris. Una de les innovacions que afectaren el treball de les far-
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Origen dels treballadors de I'Arieja 
contractats per les fargues d'Ordino 

(1619-1976) 
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gues fou la inclusió d'un segon martell hidràulic -el martinet- en el procés de pro

ducció. Aquest canvi responia a una nova racionalització del treball de les fargues 

i fou acompanyat d'una ampliació de la brigada de fargaires . A partir d'aquest 

moment, a banda de l'equip habitual , es contractaven sistemàticament dos vai

lets, que havien d'ajudar els escolans, que s'encarregaven de la reducció del ferro 

en el baix forn . Aquesta modificació intervingué en totes les fargues andorranes. 

Per tant, la quantitat de contractes per fàbrica havia passat de set a nou. 

A fi d'establir la xifra global de contractes cal comptabilitzar les fàbriques que 

treballaven. A l'inici del segle XVII, tres establiments ho feien a Ordino. Per tant, 

per fer funcionar les fargues de Puntal , del Serrat i del Vilaró s'havien de contrac

tar 21 operaris3
. La fundació d'una nova farga a Canillo, l'any 1643', no tingué cap 

incidència sobre aquesta xifra, ja que fou aixecada una vegada tancada la farga 

del Vilaró. La forta crisi de mitjan segle XVII es traduí per la desaparició dels tres 

establiments i no fou fins als darrers anys del set-cents que no s'inaugura una 

nova etapa de producció a les Valls. Llavors fou inaugurada una farga al Serrat5
. 

Cal esperar l'obertura de les fargues d'Envalira (1716) i de Ransol (1732) perquè 

s'assoleixin , de nou, uns nivells d'activitat semblants als que s'havien registrat a 

inici del segle XVII6
. L'any 1753, amb la creació successiva de les fàbriques d'An

dorra (1732) , d'Encamp (1742) , d'Ordino (1753) i de la farga de Moles7
, la vall 

d'Andorra va conèixer el seu màxim històric amb set fargues que treballaven con

juntament. Llavors, per cada temporada, es necessitaven 49 fargaires , que prove

nien essencialment de l'alta Arieja. 
A banda d'aquests treballadors especialitzats, les fargues donaven feina a tres 

cossos més d'obrers, els carboners, els minaires i els traginers. A l'inici dels anys 

vuitanta del segle XVIII , amb prop de 575 tones de ferro per any, s'assolia el màxim 

secular de la producció. Tenint en compte el que coneixem de la producció de les 

fargues en aquell moment, per obtenir aquesta quantitat de ferro les fargues havien 

gastat aproximadament unes 2.150 tones de carbó i unes 1 .930 tones de mineral 

recuit. 
Pel que fa al carbó , això representava globalment la producció d'unes 100 

cabanades petites8
, que ocupaven uns 300 carboners9

. Igual com passava amb 

els fargaires , els contractes lliurats per la documentació permeten establir que 

bona part d'aquests obrers provenien de I'Arieja. Sobre un total de 687 carboners 

dels quals coneixem el lloc de procedència, 17 venien de Catalunya, 50 d'Andorra 

i 590 del comtat de Foix'". Al segle XVIII , els carboners del comtat provenien essen

cialment de tres sectors : el proper Vicdessos, la vall de Sau rat i la zona de la Bar

guillière. S'hi afegien un quantitat reduïda de treballadors originaris del Salat i de 

la regió de Foix. Progressivament, a partir del darrer quart del segle, la proporció 
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del Sabarthès anà perdent importància i s'imposaren els carboners de la Bargui
llière. Aquesta tendència es confirma al segle següent: la Barguillière havia passat 
a ser majoritària. La importància d'aquest moviment migratori cap al sud és corro
borada pel conservador des eaux et torets, E. F. Dralet. L'any 1813 escrivia que 
cada any 500 carboners dels sectors (cantons) de Tarascó i de Foix marxaven de 
I'Arieja per anar a treballar al Pirineu andorrà i català" . 

Per a la producció de mineral , el coneixement dels nivells de producció de les 
fargues difícilment pot permetre avaluar la quantitat de minaires contractats, ja 
que la feina variava segons el context geològic. A més a més, les fargues no con
tractaven directament els minaires, es limitaven a llogar uns mestres minaires que 
s'havien de fer càrrec de la contractació dels obrers que calien per dur a terme les 
obres previstes per a la campanya d'explotació . A partir d 'inici del segle XVIII , 
moment en el qual el treball d'extracció a la coma de Ransal ja no permetia una 
explotació superficial , fou creada una xarxa subterrània. Aquesta evolució impli
cava la necessitat de contractar obrers especialitzats, coneixedors de l'ofici . Lla
vors, el sector miner de Rancié al Vicdessos fou el principal proveïdor de mà d'o
bra per a Andorra. 

En els anys seixanta i setanta del segle XVIII , hi havia set companyies mineres 
implantades a la collada dels Meners que fornien la matèria primera per a les cinc 
fargues ubicades vora dels Valira d 'Orient i del Nord (Serrat, Ordino, Encamp, 
Ransal i Envalira) '2 • Una brigada de minaires es componia de quatre o cinc mem
bres i era dirigida per un mestre minaire; per tant, les mines de la coma de Ransal 
contractaven com a mínim una quarantena de minaires. Per a les companyies que 
treballaven per a les fargues d'Ordino (1 ), d'Encamp (2) i del Serrat (2) es docu
menten fins a tres brigades que obraven alhora. Consegüentment, cap a l'any 
1780, quan hi hagué el màxim nivell d'extracció del segle XVIII , hi havia grosso 
modo una seixantena de minaires instal·lats a la collada. 

En resum, entre fargaires , carboners i minaires el Principat d 'Andorra, en el 
moment de màxima producció del segle XVIII, rebia uns 400 obrers francesos que 
es dedicaven de la filera siderúrgica. S'hi hauria d'afegir els traginers que obraven 
en el transport de les matèries primeres i del ferro. Per exemple , l'any 1784, les 
516 tones de mineral produïdes per la família Areny foren transportades per 50 
traginers que havien necessitat 1.380 viatges entre la collada i la farga13

• 27 tragi
ners provenien de I'Arieja, 22 eren originaris de la parròquia d'Ordino i 1 era de 
Canillo. La quantitat de viatges realitzats per traginer variava d'1 a 65. En relació 
amb el sou diari d'un obrer agrícola, els transportistes havien guanyat en una cam
panya l'equivalent d'1 ,6 a 493 jornals. Cal remarcar que els 17 traginers que havien 
treballat més temps s'havien encarregat del trag í dels dos terços del mineral i que 
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cap no era originari de les Valls. Amb alguna variació, aquest tipus de repartició es 
documenta al llarg de tot el segle XVIII. El transport de la matèria primera per a les 
fargues andorranes atreia uns traginers professionals que es desplaçaven per a 
una temporada completa, mentre que, per a la major part dels andorrans, la dedi
cació era més reduïda. Tret del transport del ferro cap als mercats catalans, que 
constituïa un cas particular, el tragí de la matèria primera era una manera de com
plementar l'economia de la casa. Aquesta situació canvià de manera significativa 
a final del segle XVIII , amb la sistematització del dret de fadiga. Mitjançant aques
tes clàusules que s'incloïen en tots els actes de venda de bosc, els treballadors 
andorrans prengueren el control d'aquesta activitat i els traginers de I'Arieja es tor
naren minoritaris en les llistes de contractacions. 

La importància del moviment migratori estacional registrat fou un dels punts de 
controvèrsia entre el Principat i el regne de França, l'any 1764. El representant del 
rei a I'Arieja, el marquès de Gudanes, es queixava de la manca de mà d'obra. Les 
fargues de I'Arieja "patien amb excés de l'absència dels obrers[ .. . ] que els emis
saris d 'Andorra havien sostret de les mines de Vicdessos"' 4

• Aquesta queixa no 
afectava només els minaires, ja que, l'any següent, l'advocat que tractava del cas 
a París aconsellava Guillem Areny "d 'escriure una carta de cortesia al Sr. deGuda
nes demanant-li el nom de tots els seus carboners per no llogar-ne cap dels seus". 
D'altra banda, hi afegia que "pels carboners que surten de la província, la Vall ha 
de tenir preferència, abans de qualsevol altre província del regne (de França) , ja 
que havia de gaudir de les mateixes llibertats que els habitants de Foix ... "15

. La 
renovació dels privilegis atorgada per l'arrest del Consell del Rei del 176716 clou 
aquest episodi , que, de fet, pel que fa als obrers de la siderúrgia, ja havia trobat 
una solució amistosa. 

Pel que fa a l'evolució de la producció de ferro andorrana, la fi del segle, amb la 
Revolució Francesa i les guerres, marcarà un davallada considerable. Ara bé, el 
redreçament s'inaugura el 1800 i, malgrat una reducció de la quantitat de fargues 
en activitat17

, a partir del 1815 el volum de producció anyal superava el que havia 
estat al segle anterior. Aquesta doble tendència -tancament de fargues i incre
ment de la quantitat de ferro produït- podria sembla il ·lògica. S'explica per la millo
ra del procediment de reducció. Grosso modo, en un segle el rendiment del baix 
forn s'havia duplicat. Per cada reducció el baix forn consumia una quantitat supe
rior de matèria primera; consegüentment, cada cuita donava més ferro . Els màxims 
històrics foren registrats cap a l'any 1830, amb unes 800 tones de ferro . Per pro
duir-les s'havien consumit unes 3.500 tones de mineral i unes 3.650 de carbó. És 
a dir, que la producció de les mines s'havia incrementat gairebé d'un 80% i la de 
les carboneres, d 'un 70%. Per a aquestes darreres, l'ampliació de la demanda 
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implicava la necessitat de contractar una quantitat més gran d'obrers, ja que s'ha
vien multiplicat la quantitat de cabanades concedides. Per al mineral, aquest crei
xement s'havia acompanyat d'una nova estructuració de la producció. L'any 1775, 
dues companyies, una que treballava per a la casa Areny i l'altre per a la casa 
Rossell '8

, s'havien unit en una sola. Les companyies de les fargues d'Envalira i de 
Ransol havien desaparegut. Només quedaven tres fargues que explotaven la 
collada. Per respondre a la demanda, dues solucions s'havien combinat: l'incre
ment de la quantitat d'obrers -cada companyia tenia el dret de mantenir dues 
bocanes obertes- i l'ampliació de la durada de la campanya d'extracció. 

Pel que fa a l'origen dels obrers, tret de la modificació de la composició del 
grup dels traginers de matèria primera, per als minaires, els carboners i els fargai
res I'Arieja seguia constituint el principal proveïdor de mà d'obra per a les fargues. 
A més, cal tenir present que, malgrat diverses crisis puntuals, la producció de les 
fargues es mantingué a uns nivells superiors als que s'havien assolit al segle ante
rior fins a la fi de la dècada dels seixanta del segle XIX. Igual com passava al segle 
XVIII , gràcies a la siderúrgia el saldo migratori de les Valls era positiu i, segons el 
moment, aquests treballadors representaven l'equivalent del1 0-15% de la pobla
ció andorrana. Ara bé , tret d'alguns casos, la immensa majoria d'aquests obrers 
eren temporers i no s'establien a les Valls . 

En aquesta relació entre la vall d'Andorra i els veïns del nord la siderúrgia no 
era l'única activitat que atreia els obrers . La transformació del ferro en les ferre
ries, el comerç o, més puntualment, la producció tèxtil també havien contribuït en 
el moviment. Entre d 'altres, a inici del segle XVII, el ferrer Miquel Babi de Lercoul 
s'havia instal ·lat a Ordino'9 . Al segle XVIII, un ferrer de Querol ho havia fet a Sant 
Jul ià20

• Aquest moviment no eren una novetat, ja que el 15 de maig del 1412, el 
comú d'Encamp havia llogat l'Hostal de la Farga a Johan de Rieutort , habitant 
d'Angles2

', o al segle XIV es mencionava un taure que obrava a Andorra22
• Pel que 

fa al tèxtil , en el text de creació de la confraria de paraires i teixidors d'Escaldes es 
mencionen dos obrers -Liaurens Sinsat i Guillem Gautier-, el nom dels quals pot 
fer pensar que procedien del proper Llenguadoc. En el comerç també apareixen 
regularment negociants o botiguers que provenien de França. Al segle XVII , Louis 
Lavernia mantenia una botiga a Sant Julià que havia rebut de les mans del seu 
pare23

• Més tard , al segle XIX, el coronel Ulrich especificava que hi havia vuit o nou 
botigues dirigides per uns francesos i uns espanyols implantades en aquest poble24 

i també se 'n documenten a les Escaldes. El comerç de trànsit - contraban a partir 
de la instauració dels serveis de duana- involucrava una quantitat indefinida de 
persones que provenien d 'ambdues bandes dels Pirineus. Traficants i traginers 
procedents de França, Gasconya o de I'Arieja, sense cap altra precisió, eren es-
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mentats en els comptes de les companyies comercials del segle XVW5
. Als segles 

XVIII i XIX, les reiterades queixes generades pels problemes duaners sempre 
mencionaven el paper dels estrangers26

• No cal multiplicar els exemples, ja que 
les fonts que permetrien avaluar l'amplitud del moviment no es coneixen. 

Per acabar de completar aquesta breu visió panoràmica, cal observar el que 
passava amb el primer mercat. Aquesta vegada tampoc no disposem de dades 
globals i només podem fonamentar-nos en els comptes de les companyies rama
deres de les cases Areny i Rossell. A mitjan segle XVII, una quarta part dels pas
tors contractats per la casa Areny eren estrangers27

• La proporció d'immigrants 
registrada a l'inici del segle XVIII era similar, però entre aquestes dues dates l'ori
gen dels obrers s'havia modificat. En un primer temps, els treballadors originaris 
de Catalunya eren majoritaris, mentre que la segona vegada els pastors que pro
venien del Llenguadoc superaven la quantitat de catalans contractats2

". Per a una 
companyia ramadera de la mida de la que controlava Guillem Areny Torres, aquest 
resultat no és estrany>9

: cal recordar que a Catalunya, la ramaderia era la segona 
activitat per importància exercida pels francesos implantats a Catalunya30

• A Andor
ra, aquests treballadors no es desplaçaven únicament per a una temporada; al
guns s'hi instal ·laven per a diversos anys i, de vegades, podien venir en família 
(generalment es documenten fatries). Esmentem, per exemple , el cas de Joan 
Mauri d'Orus (Arieja) , que havia treballat per a la casa Areny a partir de l'any 1697 
i n'havia plegat el1700. Llavors, havia deixat el lloc als seus dos germans, Cebrià 
i Bernat, que serviren la companyia durant vuit anys pel primer i vint-i-cinc el 
segon3

'. La fase de treball per a una casa podia no ser l'única. Entre altres, Pere 
Mochart de l'Hospitalet havia començat treballant a Ordino el1698 i el1721 moria 
a Andorra, a casa del seu nou patró, Pere Mateu Moles, que l'havia contractat en 
finalitzar-se el seu contracte ordinenc32

• 

La perennitat de l'establiment a les Valls apareix indirectament en els tipus de 
pagaments que rebien els obrers. Fou el cas, per exemple, d'en Bernat Roergue, 
que venia de la regió francesa del Rouergue . S'havia llogat per primera vegada 
l'any 1702, i deu anys després se l'hi avançaven els diners necessaris per com
prar un prat a Ordino. El retorn del préstec fou conclòs l'any 1717. Si aquest pas
tor havia invertit en la terra és probable que no pretengués abandonar les Valls a 
curt termini . 

En resum, pel que fa a la ramaderia, si s'estableix el balanç per a la totalitat del 
segle XVII , els treballadors francesos totalitzaren el 7,2% de les contractacions 
sobre un total de més de 3.000 pactes documentats. A partir de la segona meitat 
del segle XVIII , la reducció de l'estructura de les companyies ramaderes minva el 
paper dels estrangers, ja que les colles eren més petites i no requerien llogar una 
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quantitat tan important de mà d'obra. Per a una casa que controlava alguns cente
nars de caps era més econòmic fer treballar els fills. Ara bé, a banda d'aquest 
assalariat també es documenten estrangers que s'implicaven en la revenda de 
bestiar francès a Catalunya, però, generalment, no s'establien a Andorra i els des
plaçaments eren condicionats per les dates de celebració de les fires. 

En conclusió, aquesta ràpida repassada dels diversos sectors econòmics mos
tra una realitat que s'allunya força de la imatge tradicional vinculada a les Valls . 
Fins ben entrat el segle XIX, el mercat andorrà no era revulsiu . Tot a la inversa, ja 
sigui de manera estacional o de manera més perenne, el mercat de la Vall atreia, i 
necessitava, mà d'obra estrangera. Hem vist el que concernia els treballadors ori
ginaris del nord, però s'hi hauria d'afegir els que venien del sud. A més, els exem
ples utilitzats es relacionen tots amb una immigració econòmica i, freqüentment , 
especialitzada; caldria afegir-hi el rol que tenien les Valls com a refugi . Aquest fac
tor es documenta en els diversos conflictes dels segles moderns i tingué un reper
cussió gens menyspreable al XIX , quan esclataren els conflictes carlistes . Tot i 
que, generalment, es tractava d'una situació transitòria, aquest aspecte no s'ha 
d'oblidar a l'hora de valorar la presència d'estrangers a les Valls . Via de pas, lligam 
entre els mercats de Llenguadoc i Catalunya, i refugi , el Principat participava en 
tot tipus d'intercanvis. L'evolució de la reglamentació de l'estrangeria i l'aplicació 
d'unes normes més estrictes a l'hora de controlar-ne la instal ·lació que tingué lloc 
a partir de la fi del segle XVII no té gaire sentit si no existia cap pressió vinculada 
amb aquest tipus de demandes. 
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Notes 

1. Per a aquest tema vegeu , CODINA, 2003, 
468-514 i CODINA, 2005, 300-313. Un paral ·lel 
a I'Arieja el trobem en CANTELAUBE, 2005. 
2. Fundada pels germans Raguer de Camp
devànol la farga ubicada en la part alta de la vall 
del Madriu fou administrada per aquesta família 
gai rebé fins a la fi del segle . Els Raguer s'ha
vien associat amb una altra família originaria 
del Ripollès, els Planes, amb la qual feien tre
ballar la farga de la Llosa (ANA/ACAP, doc. 
1616). Totes dues s'havien instal ·lat a l'Alt 
Urgell. Ara bé, si l'administració de les fargues 
depenia clarament d'aquests mestres de farga, 
no és possible conèixer la composició de la bri
gada de fargaires. Tampoc no és possible esta
blir de manera clara si, com passava amb la 
major part dels altres establiments siderúrgics 
de la vall , es limitaven a gestionar les fàbriques 
o si participaven en la producció del ferro 
(AHN/ACA, doc. 97, 101 , 115, 118). 
3. De fet, puntualment s'hauria d'afegir un obrer 
especialitzat en la transformació del ferro brut, 
l 'estiraire, que es documenta puntualment a les 
fargues de Puntal i del Serrat (ANA/ACAP, Lli
bres 1 i 32). 
4. AHN/ACC, llibre 11 , any 1643. No considerem 
l'efímera farga de Bixessari , que fou un fracàs 
per manca de mineral (ANA/ACSJ , llibre 3). 
5. La documentació actualment disponible no 
permet establir si s'havia aixecat en un lloc dife
rent de la primera farga del Serrat o si s'havia 
edi ficat de nova planta (ANA/ACAP, llibres 6 i 
26). 
6. AHN/ACC, llibre 8, anys 1716 i 1724. 
7. Aquesta farga ja treballava l'any 1759, però 
no hem pogut establir la data de l'inici de la pro
ducció. Malgrat tot, el tipus d'infraestructura pro
ductiva que posseïa permet relacionar-la amb 
la mateixa fase productiva que les fargues d'Or
dino i d'Encamp; per tant semblaria que la seva 
creació no es remunta gaire enllà d 'aquesta 
data. 
8. Espai on es muntaven les carboneres que 
provenien d'un mateix sector de tala. En les més 
petites es produïen unes 250 cargues de carbó, 
les més grans en donaven 750. 

9. Generalment una cabanada de 250 cargues 
(20 tones) era treballada per tres carboners, ara 
bé, com que la quantitat de cabanades és il ·lus
trativa de la quantitat de contractes establerts 
però no lliura obligatòriament el volum de mà 
d'obra, ja que un carboner podia prendre diver
sos contractes al llarg de la mateixa campanya. 
Consegüentment, la xifra obtinguda només té 
un valor d 'orientació i, probablement s'hauria 
de revisar a la baixa. 
1 O. Xifra obtinguda mitjançant el registre ono
màstic obtingut a partir de la documentació 
(AHN/ACAP i ACR, llibres de comptabilitat de les 
fargues del Serrat, d'Ordino i de la Massana). 
11 . DRALET, 181 3, v. 2, 189. 
12. Recordem que per a les fargues del Madriu 
i de Moles, després d'una temptativa poc fruc
tuosa en el sector de Claror i de la Maiana, el 
mineral provenia de la mina del Pimorent, que 
pertanyia a la família Sanz de Barcelona i era 
treballat pels membres de la comunitat de Que
rol. (CODINA, 2005 i BALLENT, 2005). 
13. ANA/ACR, llibre de mineral de la compan
yia mixta Areny-Rossell ll iurat pel compte de 
Guillem Areny, 1784, s. n. 
14. [ ... ] souffrent à l 'excés de l 'absence des ouv
riers, dant je vous ai envoyé Ja /iste, et que les 
émissaires d'Andorre ant arraché des mines de 
Vicdessos .. . (Marquès de Gudanes a Guillem 
Areny Gallart, Gudanes 13/08/1764, ANA/ACAP 
doc. 12740). 
15. [ ... ] A J'égard des charbonniers, écrivez une 
Jettre de politesse a M. de Gudanes et priez fe 
de vous donner une /iste de tous ses charbon
niers afin de n 'en prendre aucun des si ens et à 
/'égard de ceux qui sortent de Ja province, Ja 
val/ée doit en avoir Ja préférence avant aucune 
autre province du royaume parce que la vallée 
doit jouir des mêmes libertés que les habitants 
de Foix ... (Lafont a Guillem Areny Gallart, París 
9/04/1765, ANA/APCR, doc. 12750) 
16. AHN/ASC, doc. 187. 
17. En relació amb el segle XVIII , les fargues de 
Ransal i d'Envalira havien tancat. La farga d'An
dorra ho fa vers a la fi del primer terç del segle 
XIX, en contrapartida fou fundada la farga d'Os 
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(1815). A mitjan segle la farga del Serrat fou 
substituïda per la farga de la Massana (1842-
1845). La xifra d'establiments passà de set a 
sis, per estabilitzar-se a cinc a partir del 1836 
(Encamp, Ordino, Farga de Moles, Madriu I Os 
i Serrat I la Massana). 
18. ANAIACR, acte establert pels experts 
enviats per l'alcalde de Vicdessos a demanda 
de Guillem Areny i Pere Joan Fiter, doc. s. n, 
2310611775. 
19. ANA/ACAP, llibre 1. 
20. ANA/ACSJ , llibre 3 
21. De fet , tal com ho demostren les clàusules 
de la taba o la designació de l'ofici d'en Johan 
(faure) , sota la denominació de farga el que llo
gava el comú era una ferreria (ANA!TC-N, 9 26-
26v). 
22. AHNIAPCM, doc. 101 
23. Antoni Lavernhe, mercader d'Auvergne, ne
gociant a Sant Julià estava implantat com a mínim 
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des del1655 (POITRINEAU, 1985, 89-90) . 
24. ULRICH , B. ULRICH, Apuntes sobre los 
valies ... , op. cit. , p. 379-388. 
25. ANA/ACAP, llibres 5, 6, 28 i 29. 
26. Per exemple, ANAl ASC, doc. 1766 i AEU , 
ACA, doc. 19. 
27. ANA/ACAP, llibres 2, 3 i 27. 
28. Només s'han comptat els treballadors que 
passaven part de l'any a Andorra, els catalans 
que només treballaven en les terres d'hivernat
ge no s'han tingut en compte. 
29. El ramat es dividia en diversos ramats que 
sumaven de 2 a 4 000 caps segons els anys 
(ANA/ACAP, llibres 1 a 6 i 27 a 29) . 
30. NADALi GIRALT, 2000, 196-200. 
31 . Bernat havia deixat la companyia l'any 1708, 
mentre que el Cebrià ho va fer l'any 1725 
(ANA/APCA, llibres 28 i 29) . 
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Els turistes francesos: 
visió des del Sindicat 
d'Iniciativa 

Introducció 
Voldria agrair primerament a la Societat Andorrana de Ciències la invitació a partici
par en la 18a Diada Andorrana a la Universitat Catalana d'Estiu aquí a Prada. El tema 
escollit d'enguany em toca de prop, ja que tinc la sort de ser de les poques persones 
en actiu que han viscut l'evolució dels turistes francesos des de la creació del Sindicat 
d 'Iniciativa fins als nostres dies i també com ha influït en el fenomen socioeconòmic 
del nostre país. 
Si pensem que la necessitat crea l'òrgan podem aplicar aquest axioma a l'origen del 
Sindicat d'Iniciativa de les Valls d'Andorra (més tard és transformà en Sindicat d'Ini
ciativa Oficina de Turisme) . Els pocs visitants que tenia el país en els anys 20 neces
sitaven alguna cosa per poder-se orientar i informar, a fi d'aprofitar la seva visita. 
Ens remuntem doncs a l'any 1925 quan Raymond Bertin , ciutadà francès resident a 
Andorra, convençut del futur turístic del país juntament amb un grup d'andorrans van 
fundar el nostre Sindicat d 'Iniciativa. És en aquest moment al nostre entendre que 
comença la influència gal·la en el món del turisme. El senyor Bertin , modestament i 
amb molts pocs recursos, edità el 1927 el primer prospecte en la nostra història, en 
què cantava les belleses d'Andorra en català i en francès. Remarquem un fet impor
tant: que en aquest prospecte no hi hagués traducció en cap altra llengua volia dir que 
els andorrans d'aquell moment i el senyor Bertin confiaven quasi només que visites
sin el país els veïns del nord. La distribució que se'n féu ho demostrà, tot i que les 
comunicacions del moment no eren fàcils . El port d'Envalira romania tancat des de 
les primeres neus fins a la primavera. 
La penúria econòmica posa fi a l'activitat del Sindicat d'Iniciativa i fins a l'any 1950 no 
es torna a reorganitzar tal com encara existeix avui , amb socis i col·laboradors, si bé 
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la nostra existència es manté gràcies al ministeri de Turisme, del qual fem part i 
actuem com a oficina nacional de turisme. 

Material turístic 
L'any 1952, quan Andorra tenia vuit mil 
habitants, el Sindicat d'Iniciativa edità la 
primera llista d'hotels en francès i català; 
com a curiositat, direm que una pensió 
completa al millor hotel del moment, que 
portava com per casualitat un nom 
francès, l'hotel Pyrénées, valia 130 pes
setes o l'equivalent de 780 francs antics, 
i una habitació, 40 pessetes o 240 francs. 
De la mateixa manera s'edità la llista de 
càmpings i de locacions, terme emprat 
del francès per indicar apartaments i 
habitacions per llogar que no fossin en un hotel. Recordem que tot els prospectes que 
es feien els editava el Sindicat d'Iniciativa en una proporció considerable en llengua 
francesa, seguida del castellà i català (n'he portat uns quants exemplars vells per a 
aquells que els vulguin consultar) . També ens trobàvem que els llibres sobre Andorra 
sortien quasi només en traducció francesa. 
Andorra obre la seva primera porta al món exterior l'any 1965, i vaig tenir l'honor i el 
privilegi d'assistir-hi. En efecte, el dia 8 de juny del1965 s'inaugura la Casa d'Andorra 
a París, al 111 Rue Saint Honoré, a l'edifici conegut com La Fontaine de la Croix du 
Trahoir, amb presència del Copríncep Francès, el general Charles de Gaulle, presi
dent de la República Francesa. Una vegada més veiem que per facilitar la tasca in 
situ de tenir els francesos ben informats necessitàvem una plataforma a la capital. 
Per altra part, França era, com ara, el país número u mundial d'acollida de turistes, 
gràcies a París. Per poder satisfer la demanda de visitants a la Casa d'Andorra es 
crearen uns prospectes específics. 
Fer part de la Fédération Régionale des Syndicats d'lnitiative, Offices de Tourisme 
du Languedoc-Roussillon et Principauté d'Andorre (FROTSI) és significatiu , per la 
demanda que tenim dels nostres socis de la federació de mantenir material i l-lustrat 
en llengua francesa. Més tard , el Sindicat d 'Iniciativa també formarà part de la 
Federación Española de Centros de Iniciativa y Turismo (FECIT) . Des d'aquí vol
dria retre homenatge a la FROTSI i molt especialment al que fou president d'a
questa federació durant molts anys, Monsieur Guy Serin, traspassat recentment, 
que tan bé va acollir la presència del nostre Sindicat d'Iniciativa al llarg de tants 
anys, encoratjant les nostres inquietuds i trobant solucions als problemes comuns 
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amb els altres Sindicats d'Iniciativa de la federació. Durant aquells anys en totes les 
nostres estadístiques, els francesos eren per gran majoria el número u en visitants. 

Andorra com a destí dels francesos. Per què? 
L'aspecte comercial era una de les raons importants. El canvi de francs a pessetes 
els era molt favorable. A Andorra es parlava el francès tant en el comerç com en el 
carrer, cosa que els feia sentir com a casa seva. A vegades havíem d'aclarir, per això, 
que no érem una colònia ni un departament més. Els francesos marcaven l'inici de la 
temporada a partir del 14 de juliol, llur festa nacional. Hi passaven les seves vacan
ces, que eren d'una estada mínima de quinze dies, ja fos en un càmping de la trente
na que tenia el país o bé en una /ocation (pis moblat) o en un dels pocs hotels exis
tents. 
Les belleses naturals d'Andorra, de les quals valoraven la riquesa i la conservació, 
el clima benigne, el folklore, ja fossin els balls típics de les diferents parròquies o el 
flamenca que es ballava a les sales de festes .. . Qui no recorda les soirées de la 
Rotonda? La possibilitat de pescar als nostres rius, les excursions organitzades en 
grans jeeps descoberts. I per què no, mencionar el Pastís tan econòmic que podien 
degustar a casa nostra, a més del que podien passar per la frontera juntament amb 
tabac, alabastre i altres productes, sobretot els d'origen espanyol que no podien tro
bar a França, sempre respectant les quantitats establertes per la duana. La paella i 
les truites dels nostres rius els feien apreciar la gastronomia del país. Tota aquesta 
oferta cultural i lúdica feia les delícies dels nostres veïns del nord. 
A l'hivern molts dels establiments abans mencionats tancaven . Solament alguns 
del Pas de la Casa, primera estació d'esquí, quedaven oberts per acollir-hi els fran
cesos de la regió tolosenca, que foren els primers a descobrir el nostre esport 
blanc. 

La crisi del petroli a l'inici dels anys 1970 
Aquest fet que d'entrada no ens hauria hagut d'afectar va crear molt malestar a tot 
Europa. Sabem que el turisme és molt vulnerable , i fets a vegades poc rellevants 
afecten seriosament aquesta indústria. El malestar a l'Orient Mitjà va crear pànic en 
el sector petrol ier i va fer pujar els preus dels carburants d'una manera molt important. 
Molts països van demanar als seus ciutadans que economitzessin gasolina. Alguns 
van anar més lluny en les prohibicions en demanar alternança en els dies de conduc
ció, com fou el cas d'Holanda. A França es va recomanar que no se sortís del país a 
fi d'estalviar gasolina. Els francesos, que són molt respectuosos, feren cas de les 
advertències que se'ls feien . En els anys 1972 i 1973 Andorra va començar a notar la 
davallada significativa del nombre de turistes francesos. A partir de llavors ja no 
venien en nombre important. Per sort, els catalans i espanyols van omplir el buit que 
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van deixar i van prendre el primer lloc en les estadístiques d'ocupació. Naturalment 
que, sobretot, holandesos i belgues, continuaven venint a les nostres valls. Molt més 
tard, els britànics i portuguesos van descobrir les nostres estacions d'esquí i es va 
crear d'aquesta manera un canvi en la fesomia del país que va fer de l'hivern el motor 
econòmic. 
L'Organització Mundial del Turisme (OMT) adverteix que la indústria turística anirà in 
crescendo en proporcions importants fins a l'any 2020, sempre que el món estigui en 
pau. 

Evolució en la manera de fer vacances 
Qui en té la culpa? L'economia, l'automoció, lnternet, la guerra de preus, l'augment 
de segones residències, les bones carreteres, etc ... ? Si pensem que el 58,9% de la 
gent prefereix el mar, ens veiem en un fenomen de competència ferotge. Tant lnternet 
com el baix cost de les línies aèries provoquen estades curtes i més freqüents, volem 
sortir menys dies però més sovint. Les vacances les distribuïm en diferents vegades, 
les noves tecnologies ens permeten fer reserves a última hora. Enguany el 63% dels 
francesos se'n va de vacances, segons un sondeig de l'institut lpsos-Europe Assis
tance, una xifra que cal tenir en compte quan la mitjana europea és del 61 %. La pre
ferència, segons la mateixa font, és gaudir d'aire lliure. El sol i el mar segueixen domi
nant sobre el camp i la muntanya. 

Conclusió 
Els francesos tornen a Andorra. Des d'aquests últims anys el nombre ha augmentat 
considerablement. Amb aquesta afirmació podria acabar, però vull expressar abans 
la nostra satisfacció per aquest fet. Sense ells Andorra se sentia òrfena. Ara es torna 
a sentir la llengua francesa i l'estadística que portem a terme diàriament en les nos
tres oficines s'equilibra amb els nostres veïns del sud. Segons dades facilitades per 
l'Agència de Mobilitat andorrana durant aquest mes de juliol han entrat un 25% més 
de vehicles des de França. La Casa d'Andorra a París, amb el seu treball eficaç i 
constant, hi ha ajudat perquè així sigui. Les campanyes promogudes pel ministeri de 
Turisme del Govern han ajudat també a fer-ho realitat. L'ensenyament francès, lacre
ació de l'Aliança Andorrana-Francesa, els serveis culturals de l'ambaixada, el minis
teri de Cultura i els departaments culturals de tots els comuns, així com tota la pobla
ció andorrana tenen l'obligació moral de vetllar perquè els nostres veïns del nord es 
tornin a trobar a casa seva. 
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Aproximant-se a la 
literatura andorrana 
des de Perpinyà 

A la Diana, l'Ester, la Sílvia, en Josep i els altres ... 

El "qui" i "l'on" de la recerca 
Quan vaig començar a parlar de literatura andorrana no era gens evident que 

ho pogués fer ni potser un andorrà. Menys ho havia de ser doncs per a una veïna 
del nord que en desconeixia el primer borrall i ben poc sabia d'Andorra. Això pas
sava tot just encetats els anys vuitanta. Cal recordar que la primera novel·la de 
l'Antoni Morell, famosíssima d'ençà, Set lletanies de mort, és del1981; la primera 
del Morell , és a dir, la primera d'Andorra? 

És ben bé la innocència de la ignorància que me va fer acceptar, el1982-1983, 
en el marc del jove departament de català de la Universitat de Perpinyà, d'impartir 
unes setze hores de literatura andorrana. Com que simultàniament em tocaven 
setze hores més de literatura catalana a seques, me vaig trobar, en absència de 
vasos comunicants -els quals al cap d'un quart de segle no és pas segur que 
comuniquin força més-, d'una banda, la necessitat de comprimir a l'extrem tota 
una producció continuada i de l'altra, l'afany de trobar matèria com a suport per a 
una classe. 

Com a material propi disposava de dos minsos opuscles de poesia, comprats 
pocs anys abans quan jo mateixa em començava de constituir una cultura i una 
biblioteca catalanes: 33 poemes (1974) i Despertar(1976) de Josep Enric Dallerès. 
Poc pensava llavors que el barbut de la primera pàgina, amb la seua poesia ara 
intimista ara vind icativa , m'obria un camp verge , un bosc d'obaga on , soleta, 
m'hauria d'obrir corriols. 
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Soleta no ben bé, car existia llavors a la universitat de Perpinyà l'Institut d'Es
tudis Andorrans, proveït de biblioteca però sense cap guia que classifiqués la lite
ratura andorrana. Què hi vaig trobar? Primer, Set lletanies de mort i algun llibre 
més, una mica de premsa per fullejar, en particular Andorra 7, i la sola publicació 
amb aires d'història literària: Una història d 'Andorra, de Josep Maria Guilera', a 
banda de dos assajos bibliogràfics generals2

• Un cop tirat el primer fil , moltes més 
coses prendrien sentit per mi. Moltes més coses també anirien apareixent, preci
pitant-se quasi, els anys llavors a venir. Però bàsicament aqueixes tres o quatre 
troballes primeres determinaren els eixos de la meva reflexió , l'estructuració de la 
meua classe, l'enriquiment progressiu de la meua cu ltura literària andorrana. 

En tot cas, el que ràpidament m'aparegué és que les dues plaquetes del 
Dallerès no eren pas, com podia haver estat el cas en qualsevol domini literari 
- fins i tot el nord-català, que és un dir!-, dues anodines llibretes de desfogament 
juvenil (cosa que també són) sinó monuments fundacionals d'una literatura inexis
tent: les Homilies d'Organyà de la literatura andorrana. No és mofa, car l'acudit 
obre pas a una reflexió metodològica, per no dir existencial. Evidentment que les 
Homilies d 'Organyà són mares de la literatura andorrana (i potser amb escreix pel 
veïnatge) ; evidentment que els trobadors, Llull , Ausiàs March, Verdaguer, Monzó, 
Mira i Montcada, per fer-ho curt, també són autors que els andorrans -així com la 
gent de Perpinyà, Alacant o Menorca- poden considerar (i han de considerar) 
seus. Però quan s'imparteix un curs , per exemple, de literatura rossellonesa és 
per parlar d'autors de la Catalunya Nord i no d'autors comuns a tota l'àrea cultural 
catalana, per més que s'hagin de mostrar els vincles entre el local i el general i per 
més que la notorietat del local pugui de cop assolir el general. 

I és amb aquesta absència de local-si més no de /oca/localitzat, identificat, 
repertoriat- que me vaig trobar ara fa un poc més de vint anys. D'aquí el meu 
estranyament. 

Absència del "què" 
Un cop passat l'esglai inicial , calia tirar endavant, sense ometre d'assenyalar 

per això la no-existència literària d'Andorra, de fer-ne el punt de partida sinó la 
pedra de toc de l'estudi a venir, de posar aquesta no-existència com a tema i pro
blema. Tema i problema encara per resoldre per mi al dia d'avui; tema i problema 
que he anat posposant fins a perdre la necessitat de resoldre'!. 

Potser perquè les profunditats genètiques no fan per a mi , i en la mesura que 
m'apareixia i anava pareixent material , ja era un gra suficient per moldre, és a dir 
llegir, entendre, estructurar, valorar. 

Potser perquè és un fals problema: hi ha una continuïtat i per tant una història 
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literària que no he sabut veure. Deixi que ho esbrinin andorrans. Car sempre he tingut 

clar que la meua feina cívica d'investigadora en literatura me tocava fer-la a la Cata

lunya Nord i que a Andorra, si bé ho havia acceptat per encàrrec, era per als joves 

estudiants andorrans, per fer-los a mans un vestit embastat i que ells l'acabessin. 

A. Un desig de literatura 
A. 1. De la incitació als inicis d'edició 

L'aproximació a la premsa andorrana, si més no als ecos de l'Andorra cultural 

dels anys setanta, me va fer aparèixer prou clarament un desig de literatura. Entre 

la ressenya d 'actes que es volien d 'alta volada, entre molt luxe de nou ric s'hi 

entreveia una mancança i els afanys d'una elit per corregir-la. Ben sovint expres

sat, aquest desig de literatura se traduïa per homenatges a escriptors veïns no 

ben bé andorrans com Miquel Martí i Pol, una campanya de suport al premi Nobel 

a Salvador Espriu3
, al cap i a la fi per una translació a la literatura del saber fer 

comercial andorrà: si som capaços de vendre de tot -que no fabriquem-, per què 

no podríem vendre literatura, deia si fa no fa en Morell? 
Es practicà un sistema veí de les residències d 'artistes, per atreure al Principat 

escriptors famosos que hi vinguessin a fer estada o bé prolongar-los les vacances 

que ja hi feien , a canvi d'una obra, millor si fos andorrana de tema. L'èxit d'aquest 

mode operatiu fou la col·lecció de poesia Nívia, de l'editorial Serra Airosa, que 

s'encetà el 1981 amb el recull epònim de I'Anton Carrera, cantant, poeta i rapso
de, que residí a Andorra els anys setanta i començament dels vuitanta, on adoptà 

i donà suport a l'empresa literària. Els nítids Haikús d 'Arinsal, d'Agustí Bartra, 

(1981) i el recull de peu planer Andorra, postals i altres poemes, de Miquel Martí i 

Pol , (1984) enfortirien la contribució forana. 
Iniciatives més recents com la Trobada d'escriptors del Pirineu , el juliol del 

2000, i la publicació que en resulta continuen la mateixa veta de captació. 

A. 2. Des de les institucions 
El desig de literatura també resultava palès en un parell d 'edicions institucio

nals, com Poemes per Andorra, volum de gruix, editat pel comú d'Andorra la Vella 

el1981 , o amb vocació cívica nacional , encara que fossin d'iniciativa privada, com 

les Llegendes d'Andorra, aplegades per Ricard Fiter el 19664
• 

Cadascuna d'aqueixes obres m'obrí línies de reflexió que em dugueren a modi

ficar el concepte previ de literatura, a més de fornir-me material , cosa que ja era 

prou d'agrair per si sola. 
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Poemes per Andorra 
Aquesta compilació de poemes desiguals de tema andorrà, escrits per ando

rrans i no andorrans , sense cap més seny ordenador que l'alfabètic, mostrava a 
l'evidència l'absència de criteris literaris a les Valls o potser una altra manera de 
fer l'andorrà. Aquest no dir res per anar tirant literatura endins, el vaig trobar enten
dridor de tan anacrònic. Devia prendre llavors la decisió de triar, de fer veure la 
necessitat de la tria i de l'exposició dels criteris selectius : gosar una veu crítica i 
ensenyar-ne la via. No, no tota llenya - ni llengua, per parodiar Jordi Pere Cerdà5

-

no podia fer foc! 
La coexistència indiscriminada d'autors de procedències territorials diverses 

palesava la necessitat de considerar, ni que fos provisionalment, com a literatura 
andorrana tots els escrits mínimament literaris que fossin escrits a Andorra per 
andorrans o que tinguessin Andorra com a tema. En particular perquè hi emergien 
dues o tres figures de primera fila, Esteve Albert, Sí coris (Rossend Marsol i Clua) 
i Rafael Tamarit , residents arrelats que es miraven Andorra coralment. 

Descobriria simultàniament obres seves autoeditades , de valor desigual però 
totes afanyades a defensar i il ·lustrar el país d'acollida, com ara, per limitar-nos a 
aquest apartat de poesia, Posobres d'Engordany (1957) , de l'Esteve Albert ; Cel i 
muntanya, poemes d 'Andorra i per Andorra, de Sí coris, i L'amor trobadís, poemes 
d 'Andorra de Rafael Tamarit. 

El criteri unificador del tema andorrà evidenciat pel recull , el podia haver consi
derat en un primer temps com una facilitat per donar embalum, però em conduiria, 
en el camp de la narrativa, a haver de retre compte tant de l'acceptació social de 
l'obra d 'lsabelle Sandy, com del rebuig de la novel ·la d'Assumpta Margenat. lsa
belle Sandy, amb tres novel ·les d'ambientació andorrana de 1923 a 1949 -la pri
mera, Andorra ou les hommes d 'airain (1923) és la més famosa 6

- escrites en 
francès, però des del punt de vista prou empàtic d'una parisenca oriünda d'Arieja 
i que desenvolupa els seus ressorts melodramàtics sobre un fons de muntanya 
feréstega i una societat patriarcal , va ser de seguit afillada pels andorrans . En 
canvi , Escapa 't d 'Andorra d'Assumpta MargenaF, que pren a repèl el lema turísti
coinstitucional Escapa 't a Andorra en una denúncia de l'explotació de la mà d'obra 
estrangera i altres negocis poc lluents, va ser generalment mal rebuda a Andorra. 
Se la solia trobar dolenta, i es deixava penjat si el criteri era moral o estètic ... Dit 
d'una obra que sostenia l'atenció lectora d'un cap a l'altre, la valoració no deixava 
d'intrigar. 

La feina de dur a terme una recepció literària a Andorra encara estava per fer. 
Calia que els joves andorrans aprenguessin a confiar en els propis criteris i a con
trastar-los amb els de llur societat, contraposant-s 'hi si calgués. 
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Llegendes d'Andorra 
Aquest aplec de literatura oral m'encarava a la importància d'un corpus lle

gendari encara ben viu , en condicions de conservació excepcionals, malgrat que 

el plantejament de donar-ne la versió escrita més bona, o de la mà més autoritza

da (Jacint Verdaguer per a la llegenda de l'estany d'Engolasters, per exemple) no 

fos el més adequat per estudiar-lo com ja ho requerien als anys seixanta les apro

ximacions científiques al gènere. Vam provar de suplir la mancança amb un esbós 

de comparació entre diferents versions de la més famosa, i representativa de les 

llegendes d'Andorra : La dama blanca d'Auvinyà, a tall d'exemple perquè els estu

diants ensumessin quina mena de feina -urgent- havien de fer. 

Prou clarament també es veia, com ara amb les històries de marededéus inven

tades de Canòlic i Meritxell , els rastres de Carlemany i les petjades d'ossos i 

moros, la vinculació d'aquest corpus amb la literatura oral del Pirineu i alhora la 

seua originalitat, penyora d'independència, com ho confirmarien els reculls de 

Manuel Anglada8
. 

La finalitat cívica del recull , expressada a la introducció, també obria pistes a la 

reflexió : es tractava per al compilador de fixar per la via escrita un patrimoni oral 

que l'acabament de la transmissió directa estroncava. Més que un patrimoni , una 

concepció de la vida individual i col ·lectiva que durant segles havia conformat l'à

nima andorrana i ara es fonia com el rosari de l'aurora. Adreçat al jovent, el llibre 

volia ajudar-lo a superar el pas a l'edat adulta (La creu de les set branques) , fer-li 

integrar els valors de la seua societat (La serra de l 'esmeligat) , lliurar-li apamat, 

explicat, legitimat el seu territori (La serra de l 'honor, El castell de Sant Vicenç) . 

En l'àmbit epistemològic, les Llegendes d 'Andorra m'imposaven d'integrar la 

literatura oral i popular dins l'estudi general de la literatura andorrana. Sobretot no 

trigaria pas a adornar-me del pas obligat pel llegendari dels relats de viatgers del 

segle XIX i dels manuals monogràfics d'ensenyament del país, començant pels 

breviaris dels anys seixanta Andorra el meu país i Els andorrans". L'interès dels 

andorrans per llur patrimoni rondallístic continuava sent molt viu : escrits posteriors 

ho revelen i alguns més que valuosos, com La font de l 'encantada, de Maria Mon

tanyà (1993), el romanç poètic Ulls d 'aigua, de Josep Enric Dallerès (1987) '0
, 

sense descuidar la recurrència repel·lent dels contes de la vora del foc en la narra

tiva de l'Antoni Morell : transmissió traumàtica, sadisme de l'adult, por incoercible 

de l'infant, que són la cara rarament mostrada del meravellós. 
No era pas difícil a partir d'aquí -i amb l'exemple del tractament de la Decadèn

cia en el marc de la literatura catalana- eixamplar el concepte (o almenys el curs) 

de literatura a dos tractats polítics, manuscrits i confidencials, contraposats a l'o

bra dels filòsofs francesos de la qual eren contemporanis : el Manual Digest, d'An-
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toni Fiter i Rossell (17 46) , i el Politar, d'Antoni Puig (1763) o més exactament als 
pocs extractes que s'havien arribat a publicar, en particular un tast de màximes i 
comentaris a Les Valls d 'Andorra de Bonaventura Riberaygua Argelich (1946)" . 
Amb l'edició del Politar el 1983'2 i del Manual digest el 1987'3 ja esdevenia possi
ble de recalcar el que revelaven la lletra i l'esperit d'aqueixos escrits sobre el fet de 
ser andorrà. 

A. 3. Foment de les lletres 
El desig de literatura encara es manifesta en algunes organitzacions de foment 

de les lletres, al primer terme de les quals hi ha el Cercle de les Arts i de les Lletres, 
creat el1968. 

Els seus Jocs florals, juvenils tot primer, i l'edició dels poemes guardonats que 
se 'n desprèn, si bé no són pas reservats a la gent del país (cosa que crea emula
ció, encara que pugui generar alguna inhibició) estimulen poetes com Josefina 
Obiols i Caterina Guerrera i Ubach, que s'avessaran més endavant al conreu del 
vers '•, i molts cantors de la grandalla nacional , els quals faran d'imprescindible 
coixí per als poetes futurs . 

La Nit literària de l'octubre compleix una funció semblant, magnificada. Entre 
les obres premiades a la primeria, quan l'acte feia ben bé de motor: Cassigalls de 
Sergi Mas'5

, que obtingué el1980 el premi de narrativa. Incursió reeixida en les lle
tres d'aquest resident impulsor i recuperador de cultura a Andorra, ben conegut 
pel seus dibuixos, l'obra desgrana uns relats que ensenyen l'arrel etnogràfica de 
la tradició tot mantenint engrescat el lector. 

El Centre de la Cultura Catalana, de creació més recent (anys noranta) , assu
meix en part la mateixa funció que l'entitat veterana: encoratjament a l'escriptura 
mitjançant els reculls col ·lectius Escriptors d 'avui, escriptors d 'aquí publicats per 
Sant Jordi , on domina la narrativa. Les plomes confirmades (Dallerès, Morell , 
Peruga, Sícoris ... ) hi voregen escrits de personalitats culturals del país (Pere 
Canturri , Ferran i Monserrat Palau Martí, Rosalia Pantebre, mossèn Ramon .. . ) 

La instauració del premi Carlemany, a l'alba del 2000, encarat al conjunt dels 
Països Catalans, per on itinera any rere any de capital en capital , significa la presa 
en compte institucional del fet literari a un nivell de lideratge de la literatura catala
na. Per a un país que no tenia literatura una vintena d'anys abans, és prou signifi
catiu d'abast, prou positiu per la diversitat dels guardonats. Per limitar-se als llore
jats andorrans , és evident que no significa pas la mateixa cosa donar, per fi , un 
premi a en Morell el1999'6 i el 2002 a l'Albert Salvadó17

, però tots dos escriuen, i 
molt, tots dos són els ambaixadors a les terres catalanes, d'una literatura andorra
na diversificada, desacomplexada. 
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A. 4. Editorials pròpies 
Tot saludant l'estudi minuciós, exhaustiu i aclaridor dut a terme per en Pere 

Miquel Fonolleda'8
, sobre l'edició a Andorra, ens limitarem a recalcar a tall d 'e

xemple el paper incitatiu d'un parell d'editorials pròpies d'Andorra, espigolant en el 
conjunt de llur treball el que ens ha semblat més propici a l'espelliment literari, més 
significatiu d'un interès pel món de les lletres. 

L'editorial Maià ha tingut un impacte determinant en la creació poètica de J. E. 
Dallerès. Pel sol fet de proporcionar-li la publicació, va fer (o millor dit, va fer que el 
lector se n'assabentés) d'aquell jove amb bones intencions cíviques i ferments 
romàntics l'home assumit dels reculls Amic (1987) , De tu a tu (1990), l//alba (1995). 
Malauradament poques editorials es poden mantenir a Andorra, i quan s'és massa 
digne i sensible , fa de mal mendicar publicació a fora. La proximitat editora és 
sempre incitativa per a la creació. A la mateixa editorial hem d'agrair el seu convit 
a estructurar i aprofundir el que no era sinó una classe impartida, per fer-ne el pri
mer -i ben imperfecte- assaig sobre literatura andorrana'9

• 

Les edicions literàries dutes pel grup promotor del Diari d'Andorra en són una 
altra prova. Amb l'allargament, en pocs anys, de llur catàleg sembla que ofereixin 
a qui és d'Andorra, hi escriu i vol ser llegit, la comoditat de fer-se editar. Així és 
com la col·lecció Originals posa al mercat llibrets de tota mena (o per a tots els 
gustos) , fascicles oblidables i alguna plaqueta preciosa20

• Ni més ni menys que en 
qualsevol editorial. 

B. Una història d'Andorra 
La lectura de la suma de Josep Maria Guilera, publicada el1960 i reeditada el 

1993, suscita la reflexió pel seu contingut i pel fet de la seua reedició, ambdues 
extrapolables enllà del seu àmbit estricte. 

B. 1. La matèria del llibre 
Repassant-los per ordre cronològic i reagrupant-los per categories (Els excur

sionistes, Els viatgers anglesos, etc.) o centres d'interessos (Els descobridors, La 
qüestió d 'Andorra, etc.), aquest muntanyista de Barcelona ressegueix la desco
berta progressiva d'Andorra per estrangers. Se'n desprèn la imatge del país del 
Pirineu que lliuren al món i això invita a reflexionar sobre l'acceptació d'aquesta(es) 
imatge(s) pel andorrans mateixos, sobre el condicionament que aquesta imatge 
exterior imposaria als mateixos andorrans2

' . Totes direccions aprofundides a bas
tament per l'lmma Tor F aus, primera estudiosa andorrana de literatura22

• 
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B. 1. 1. Un enfocament profitós 
En tot cas, en un primer nivell, l'enfocament de Guilera, que posa al centre el 

tema -el país- més aviat que la procedència dels escriptors i llur llengua d'escrip
tura, l'hem fet nostre i extensiu més enllà del període, el segle XIX, cenyit per Una 
història d 'Andorra. Ho vam fer per comoditat , s'ha de confessar, per tenir més 
matèria, però també per convicció : entorn de la imatge que reflecteixen d'Andorra 
se posiciona la cultura andorrana que han informat. Dos o tres exemples bastaran 
per explicitar-ho. 

El ja citat Andorra ou les hommes d'airain ha esdevingut patrimoni d'Andorra i 
la seua adaptació cinematogràfica als anys cinquanta encara més, com a docu
ment d'un estat dels llocs. L'obra és conegudíssima i la seua autora té carrer a Es
caldes. Que sigui bastant fidel , salvades les contingències del melodrama, a la 
realitat que pretén descriure no és pas de primera importància per al nostre propò
sit. En canvi , sí que ho és el fet d'oferir als andorrans el mirall tenyit de nostàlgia 
d'una Andorra de fa temps. 

El famosíssim Entre el torb i la Gestapo (1978)23
, també passat al cinema, en 

sèrie dramàtica de televisió, ha ajudat els andorrans a repensar llur història recent. 
L'autor, Francesc Viadiu , conegué les Valls en temps de la Segona Guerra Mun
dial; explica la tradició hospitalària del país i el simultani aprofitament dels passat
ges. Si la popularitat del seu relat i del mitjà televisiu han entelat algun espill , la 
comunitat hi ha aclarit un tram fosc de la seua memòria. La prescripció i la mam
para del temps de guerra ho han facilitat. 

Però segons quina imatge de l'ara i de l'aquí fa de mal veure. Llavors hom tren
ca el mirall per no haver d'emmirallar-s'hi . El que Andorra no ha volgut saber de 
I'Escapa 't d'Andorra no és pas ni el mal ús de la llengua, ni l'esguerrament de les 
tècniques narratives, sinó evidentment la posada en evidència (i doncs en acusa
ció) del disfuncionament actual del país. Per valorar aquest rebuig d'un llibre com 
a refús d'una realitat poc o molt culpable, només cal comparar-ho amb l'acoll ida 
benevolent que reben al Principat els llibres de mossèn Ballarín, on la crítica no 
passa del tòpic moralitzador i tothom doncs hi pot assentir24 

8 .1.2. Visions catalanes 
Entre els escriptors citats per Guilera i uns quants més pescats en les biblio

grafies ja esmentades (veg. nota 2) , l'IEA o les llibreries andorranes, per confor
mitat amb la docència, vaig privilegiar els de llengua catalana. Potser perquè com 
més s'avançava en el temps , menys es feia necessari , per anar confegint una 
història de la literatura andorrana, de recórrer a autors no catalanoparlants, cosa 
que hagués fet l'empresa inabastable. Més segurament perquè la imatge d'Andar-
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ra reflectida semblava més exacta venint de gent catalana, o que se 'n podia accep
tar millor el punt de vista crític . 

Però és quan la personalitat de l'autor emergeix de les ratlles de l'escrit que l'o
bra se fa més llegidora, més digna per això mateix de pautar la història literària. 

La primera, per ordre cronològic en complir amb les dues exigències, és Rela
ció sobre la Vall d 'Andorra de fra Tomàs Junoy, provicari d'Anyós (1838) 25

, per la 
fiabilitat de la documentació, l'atansament a la població andorrana, l'atenció a la 
tradició oral , ben meritòria de part d'un eclesiàstic il ·lustrat. 

En contrast total , el romanticisme místic de la Història i novena de Nostra Sen
yora de Meritxell (1874)26 de Lluís Ignasi i Fiter, val per a la devoció a la Verge de 
Meritxell , encara no patrona nacional , sota la forma d'un himne abrandat a les 
muntanyes on aparegué i on se la venera. 

Cartes andorranes de Cosme Vidal i Rossich , àlies Josep Aladern {1892) 27
, i 

De I'Empordanet a Andorra de Josep Pla (1959) 28 ofereixen a mig segle de distàn
cia les mateixes qualitats d'observació subjectiva, de mirada riallera entre humor i 
sàtira, sense estalviar-se per això la dosi d'autoderisió suficient per ponderar la 
càrrega. 

B. 2. La reedició patrimonial 
La reedició d'Una història d'Andorra el 1983 és paradigmàtica de tot un movi

ment de recuperació d'escrits sentits com a patrimoni d'Andorra. La totalitat de les 
obres precedentment citades i d'altres de ben significatives com Le Val d'Andorre 
de Gaston Vuillier29

, La vella Andorra vista per mossèn Cinto, d'Esteve AlberP0
, 

homenatge a l'egregi poeta excursionista i al país acollidor, han estat reeditades 
els anys vuitanta. 

Les més interessants de les no escrites en català, traduïdes a la nostra llen
gua, com ara Le Val d 'Andorre I La Vall d 'Andorra, Andorra ou les homes d 'airain, 
esdevinguda Andorra o els homes d 'ararri'', s'han tornat a posar a l 'abast d 'un 
públic i d'un país que han informat. 

Les múltiples edicions de Set lletanies de mort32
, Boris I, rei d 'Andorra 33

, la ree
dició d'Entre el torb i la Gestapo 34 responen a la mateixa necessitat d'assimilar la 
pròpia història, però com a best-sellers andorrans que són , evidencien, més que 
les represes de les obres precedentment al·ludides, el vessant comercial de l'acte 
literari . Tanmateix, més que un condicionament del públic, ens ha semblat que 
aqueixes reedicions, circumscrites si fa no fa al marc del lector andorrà, demos
traven l'interès d'una gent per retrobar els seus fonaments nacionals. 

Ho podria corroborar el fet que, exceptuant unes poques reposicions fetes des 
de Tolosa, Tremp o Barcelona, la majoria són autoproduccions andorranes. Sols 
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un enfocament interior podia fer veure la necessitat de tornar a imprimir, al costat 

d'obres forasteres de cert prestigi , els primers balbuceigs literaris, de minsa vàlua 

absoluta encara que d'agradable lectura, però cabdals per a l'emergència d'una 
Andorra de les lletres, com és el cas d'Un andorrà lluny del poble de Ricard Fiter 35

. 

C. Des de "Set lletanies .. . " 

C. 1. Antoni Morell 
Vaig llegir durant l'estiu del1982, sense cap prejudici , però tampoc sense refe

rents , el que roman com la gran obra andorrana, Set lletanies de mort. Si l'autor no 
hagués estat ciutadà d'una vall perduda, se l'hauria celebrat com un nou geni lite
rari català, però malgrat un pròleg de Salvador Espriu , un colofó de Miquel Martí i 

Pol , malgrat una mitja pàgina a I'Avui 36
, l'obra no va pas tenir entre el seu lector 

potencial en llengua catalana el ressò merescut. 
Això va fer que entre els andorrans tampoc se la celebrés com calia i que la 

gent que coneixia el Morell de l'andorranització no arribés a fer encabir l'home 
amb l'autor. Des de la Catalunya Nord, en total desconeixement de contingències, 
la cosa era més fàcil. 

D'ençà l'obra ha integrat el paradís dels clàssics, la posella dels llibres de lec
tura escolar obligada (almenys a Andorra i la Catalunya Nord) , que és un senyal 
inequívoc de la vàlua i la millor manera de fer-li integrar un patrimoni col ·lectiu . 

No es tracta pas aquí d'estudiar l'obra de l'Antoni Morell ; molts ja s'hi han dedi
cat. Pel que em concerneix, m'ha estat fàcil de convèncer estudiants, procedents 

de les Valls , d'heure-se-les amb la producció d'un autèntic autor, del qual es podia 
sotmetre a estudi , per exemple, la darrera obra tot just publicada (La neu adver
sa) o alguns trams de la considerable contribució regular, sota forma de cròniques 
d'opinió, a la premsa del país. 

C. 2. La literatura de premsa 
Car la normalització literària del país també passa per una premsa pròpia i el 

gros de col ·laboracions que van fornint els columnistes, mereixedors de ser trac
tats com a autors d'una obra : és el cas , sense exclusiva, d 'un Àlvar Valls o un 
Albert Villaró. Encara més quan s'invita els col ·laboradors i periodistes a confegir 
una obra col·lectiva de circumstància, com ara el plec de Contes de Nadal del 
Diari d'Andorra, que sempre és un plaer de llegir. 

C. 3. "Borís 1... , Als límits 3
\ La neu ... 

Amb un autor de la vàlua de Morell i un mínim de formació a l'escorcollliterari , 
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no costa gaire de destacar: la centralitat del petit país en tota l'obra, el projecte de 
societat on es rescata de la tradició el que és capaç de donar sentit al present i dig
nitat a l'avenir, on cal adaptar-se per no perdre l'ànima i no perdre de l'ànima per 
ben adaptar-se, vaivé interactiu passat-present-futur que simbolitzen les tres veus 
narradores de La neu adversa. Les tècniques narratives: trossejament del relat, 
monòlegs interiors, catalepsis i prolepsis, estirament del temps, capgirament de la 
cronologia, canvis de focalització ... , deixen el lector avesat panteixant però feliç. 
Ara bé , eren massa procediments elaboradíssims per a un lector poc preparat, 
com ho era l'andorrà dels primers anys vuitanta, a la lectura d'un "llibre-text", és a 
dir una novel ·la on el plaer de seguir una aventura ha d'anar acompanyat del plaer 
de copsar com és engiponada. 

Al cap d'uns 25 anys, la recepció de Morell al seu país hauria d'haver canviat, 
com ha canviat sensiblement entre la crítica catalana38

. 

D. "1..." 
Parodiant els ressalts dels finals de les primeres novel·les d'Antoni Morell , on , 

un cop closa la narració, sorgeix un epíleg i el rebot de l'epíleg, es farà referència 
ara, ja fora dels límits temporals de la classe impartida, a noves aportacions de la 
literatura andorrana. 

D. 1. Joan Peruga 
Aquest historiador i novel·lista, amb primer Últim estiu a Ordino (premi Fiter i 

Rossell el1997) i després Una república singular 39
, ha tingut a Andorra una acolli

da més generalment positiva que Morell. És que l'home no sacseja el lector per 
fer-lo responsable d'un avenir col · lectiu, sinó que li proposa, dins la millor tradició 
de la novel ·la realista i psicològica, resseguir destins exemplars entre història i 
novel·la. Té una aptitud certa a crear ambients, a dibuixar personatges, atesos per 
una reflexió de caràcter historicocívic ben eficaç. 

He d'agrair a l'ambaixada d'Andorra a París haver-me obligat, el 2001, per a 
Visages de I'Andorre"0 a posar de nou sobre el teler el tema de la literatura ando
rrana, amb el qual pensava no tornar a lligar, ja que no em necessitava més, i per 
tant d'haver hagut de llegir amb certa atenció les novetats literàries del principat: 
després del , ja clàssic amb tant sols una novel·la pareguda, Joan Peruga, el prolí
fic Salvadó. 

D. 2. Albert Salvadó 
No se li acudiria a ningú que hagués de presentar la literatura francesa con

temporània d 'incloure-hi Cécil Saint-Laurent o Christian Jacq, autors d 'èxit per 
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cert i que han desvetllat força apetits lectors, però tinguts per poc literaris. Però 
en l'Andorra de les lletres, un cas com el de Salvadó, l'autor andorrà del qual 
més ha parlat la premsa catalana general, no es podia passar per alt. Per a la 
Revue des Oeux mondes, el 2001 , m'era necessari de fer-hi esment. Per al nou 
curs de literatura andorrana del meu darrer any de docència, el 2003-2004, no 
podia fer com si no existís (ni privar uns estudiants no tots literaris d 'alguna 
grata lectura) i encara menys el podia silenciar per a aquesta nova sol· licitud de 
I'UCE d'enguany. 

No venia d'una esmena al concepte de literatura que m'havien lliurat els meus 
mestres: després d'haver integrat la literatura oral del llegendari andorrà, la litera
tura estrangera de temàtica andorrana, la paraliteratura de les monografies i cos
tumaris, bé podia admetre la literatura de consum d'en Salvadó. Aquesta almenys 
en perfecta sintonia amb l'Andorra d'avui . 

Admetre, és a dir estudiar amb les eines de la recerca literària: examen d'es
tructures narratives, de construcció de personatges, de progressió de l'acció, de 
tries fraseològiques i lèxiques, etc. El resultat no és pas la condemna definitiva per 
a la qual podia haver apostat tot primer. 

A priori tenia un prejudici favorable envers les novel ·les policíaques, El rapte, 
el mort i el Marsellès, L'ull del diable 41

, les que posen en escena el jove i un xic in
nocent aprenent de policia andorrà Àlex Samsó, perquè és un gènere de diverti
ment on els autors que hi excel·leixen arriben a captar tot un univers, a transmetre 
tota una ideologia i que la catarsi seria saludable al país . Però andorranes, les 
novel ·les policíaques de Salvadó no en són prou encara, o ho són de manera 
massa annexa, massa al marge del relat per reflectir el país i fer-hi reflexionar. 

De les novel·les històriques, a la vista dels títols , no n'esperava res més que la 
vulgarització de la història catalana, cosa que s'agraeix per als qui no l'han mama
da a escola. M'he trobat, sobretot en la trilogia sobre Jaume 142 amb una obra llegi
dora. El primer volum, en particular, convé d'allò més al jovent escolaritzat en 
català, perquè, amb els seus capítols regulars, és idoni per llescar la lectura sense 
esmicolar-la, perquè els personatges són modèlics, perquè els procediments lite
raris són prou vistosos per ser identificats del lector jovençà. 

Al cap i a la fi , fetes com pel·lícules de televisió (qui sap si no fetes per esdeve
nir pel·lícules de televisió?), les novel ·les històriques de Salvadó permeten de 
convertir en capacitats lectores actives unes habilitats apreses passivament davant 
la pantalla petita: al nivell sociocultural un guany a no menystenir. 

L'estudi de les lletres andorranes m'ha ofert la possibilitat, rara, d'assistir a la 
desclosa d'una literatura, de descobrir un país a partir dels seus escrits (que no és 
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pas la via més dolenta), de qüestionar la meua aproximació del camp d'estudi, d'a
daptar-ne les eines, de forjar-ne d'altres. 

Ara ja no és tan estrany de parlar de literatura andorrana. Els grans de la críti
ca catalana s'han atrevit amb aquesta terra incògnita. No valia que de l'existència 
d'una literatura a Andorra, hom se n'adonés abans a Perpinyà. De la Ciutat Com
talli havia d'arribar, i ja li comença a venir, a la literatura andorrana una notorietat 
prometedora. 

Una servidora ha sembrat perquè continuïn entrecavant, amb esperança de 
collita, els seus deixebles andorrans. És això que han fet, i l'han deixat satisfeta. 
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El complex dels 
confins. El nord en els 
mitjans de comunica
ció andorrans 

Dins els límits de la brevetat prescrita, proposem una reflexió oberta sobre el 

desequilibri sud-nord en la cobertura que es fa des dels mitjans andorrans de 

comunicació de massa d'allò que s'esdevé a les nostres contrades veïnes, un 

desequilibri simultani, de fet, a les influències desiguals que els models comuni 

catius dels estats veïns exerceixen damunt nostre. Simptomàtic, al nostre enten

dre, d'una orientació de caràcter més general, que no podrem discutir ara, en la 

trajectòria recent del Principat d'Andorra com a únic Estat sobirà, de llengua cata

lana a més, a la serralada pirinenca. 
Partim de la intuïció que una anàlisi de contingut, seguint el mètode que ens 

ensenya la sociologia, demostraria que l'Estat francès en general, i el territoris 

més pròxims d'Occitània i la Catalunya del Nord en particular, són realitats poc 

visibles, tret d'algunes excepcions, en uns mitjans de comunicació, escrits o audio

visuals, més aviat girats d'esquena al nord. A manca d'haver trobat un substantiu 

prou definidor, una locució de collita pròpia, complex dels confins, esperem que no 

gaire desencertada, ens serveix per designar la tendència inconscient de molts 

professionals del país a enfocar el seu treball a partir de la premissa abstracta que 

ens situem en uns confins -en aquest cas els límits septentrionals d'Espanya, o 

de Catalunya-, a partir dels quals finalitza l'horitzó de qualsevol treball periodístic. 

Sense perdre de vista l'important pes específic dels col·lectius de ciutadania 

espanyola, primers destinataris de la comunicació a Andorra, realitat i necessitat 

clamen, en canvi , que Andorra s'ubica al centre d'una configuració geopolítica 

diversa, amb identitats sovint superposades, totes elles properes, si més no cultu

ralment i històrica. 
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Les ratlles contínues i els colors llisos als mapes polítics estatals interpreten 
malauradament l'espai , i amb ell la geografia humana, des d'una visió reductora 
que oculta aquesta realitat complexa. Per això, sembla útil aclarir a què ens refe
rim quan parlem d'aquest nord veí que ens suggereix l'enunciat de la diada. En el 
cas present, atorguem una importància especial a uns territoris i uns grups humans 
que han mantingut relacions estretes, a través dels segles, amb Andorra, i que fins 
i tot, com les comarques urgellenques, han contribuït a conformar-ne la fesomia 
actual. Tenim al nord estricte l'antic país de Foix, al qual associem Tarascon i Vic 
de Sòç, i les valls d'Aes, àrees totes elles originàriament de parla occitana llen
guadociana. El 1790, l'Assemblea Constituent francesa va unir-les per l'oest al 
Coserans, de dialecte gascó, com la Vall d'Aran , en crear el departament de I'A
rieja tal com el coneixem avui. A l'est andorrà, d'altra banda, els antics -i els pri
mers- comtats catalans del nord, modernament la Catalunya Nord, territori que 
correspon aproximadament al departament dels Pirineus Orientals. En aquest 
conjunt de cinc comarques, sota administració francesa des del Tractat dels Piri
neus (1659), cal fer un esment especial , per la seva proximitat, a l'Alta Cerdanya: 
64 nuclis de població que durant un segle i mig van continuar compartint amb 
Andorra la pertinença al bisbat d'Urgell, fins a ser-ne desmembrades el1803' . Tot 
plegat, un entorn que gaudeix actualment d'una atenció periodística escassa, 
amb el que això comporta de deficiència informativa. 

Ara fa exactament quinze anys, quan, en el règim preconstitucional , encara no 
existien al nostre país els mitjans audiovisuals públics, Eugeni Giralt denunciava 
en aquest mateix lloc la ràdio tal com s'havia fet fins aleshores, com "un element 
nefast de desnacionalització d'Andorra"2

. Es referia a la Ràdio Andorra del passat 
aleshores recent -potser cal dir Radio Andorre- i a Sud Radio, dues poderoses 
stations périphériques que durant un temps havien situat el nostre país al sud de 
França, amb una programació, deia Giralt, "d'absoluta alienació", controlada des 
de l'estranger, en la qual la nostra cultura no tenia gaire cabuda més enllà d'una 
presència testimonial i folklòrica. Aleshores ja s'havia teoritzat arreu sobre la 
importància dels mitjans de comunicació de massa en els processos de socialit
zació, i sens dubte caldria referir-se avui també al paper instrumental que desen
volupen en les polítiques de nation building, necessàries, per cert, tot i que gaire
bé absents en el cas andorrà, com també algú apuntava3

. Fins i tot , podríem 
recórrer a la filosofia del llenguatge per vincular, com ho fa l'hermenèutica, la parla 
amb l'acció. En tots els casos, cal donar per entès que, tant sigui en mitjans escrits 
com audiovisuals, el tractament de les notícies o el disseny dels continguts no són 
mai culturalment - o nacionalment- neutres. 

La dependència en relació amb l'exterior ha estat, però, una constant en la 
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història del periodisme andorrà, que s'inicia amb el segle XX i les primeres publi

cacions editades majoritàriament per emigrats a Barcelona•. Arran de vicissituds 

posteriors a la Guerra Civil Espanyola i a la Segona Guerra Mundial , s'arriba fins 

als anys setanta en una situació de domini francès, evident pel que fa a les ràd ios, 

igualment amb una notable influència de les corresponsalies dels diaris Midi Libre, 

La Dépêche du Midi o L'lndépendant Catalan. La tendència no es va començar a 

corregir fins al 1986, amb les emissions de Ràdio ValiraS, continuant el 1991 amb 

la nova Ràdio Andorra (RNA), de titularitat estatal , i el1996 amb la programació ja 

regular d'Andorra Televisió (ATV), fins a invertir-se totalment a comptar de l'any 

2000 amb l'atorgament governamental de llicències a diverses empreses radiofò

niques, majoritàriament associades a grups espanyols i catalans -del sud-. Pel 

que fa a la premsa escrita, la normalització s 'inicia amb el diari Poble Andorrà 

(1974-1977) , en català, fins a consolidar-se amb els dos diaris actuals, Diari d 'An

dorra i El Periòdic d'Andorra, també sota l'influx de grups de comunicació del sud , 

als quals cal afegir l'aparició més recent del gratuït BanDia 6 . 

Progressivament, hem passat, doncs, a una situació gairebé contrària a la que 

existia fa només uns decennis : d'uns mitjans de comunicació principalment orien

tats cap a França a un paisatge mediàtic propi , sí, però fortament condicionat des 

de l'Estat espanyol , cosa que ha rematat, de fet, una altra mutació cu ltural en la 

societat, ara menys permeable a allò provinent del nord. Així , sense negar-li resul 

tats benèfics com a eina d'integració o de formació d'una opinió pública lliure i 

informada, el procés de nacionalització de l'espai comunicatiu andorrà resta ina

cabat, i presenta efectes no desitjats. 
Tornant al tema del desequilibri , com a exemples, pel que fa a la forma, ens 

podem fixar en les nombroses ocasions en què es fa una excepció a l'ús obligato

ri del català, en favor, sembla, de la fluïdesa de la comunicació oral. Un observa

dor exterior podria arribar a la conclusió que l'anomenat quart poder ha proclamat 

de fet una segona llengua oficial a Andorra. Pensem en el cas de les entrevistes a 

personalitats foranes, no catalanoparlants . Aquí el predomini del castellà com a 

lingua franca d'àmbit públic trenca amb la teòrica tradició andorrana d'equidistàn

cia lingü ística i infringeix fins i tot l'ordenament jurídic. El complex dels confins 

col ·loca, doncs, una llengua estrangera, i no cap altra, al capdamunt d'una jerar

quia de valor amb efectes discriminatoris. Si parlem de la música cantada, a més, 

és clar que l'espanyol , a banda de l'anglès, s'ha convertit en l'idioma estàndard a 

les playlists de la majoria d'emissores, probablement més enllà del que demana el 

mateix mercat o del que preconitzarien , en condicions d'equitat, unes quotes que 

reflectissin l'estructura multicultural de la població. 
Ja abordant el fons, sense entrar a analitzar el tractament intern de les notí-
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cies, només de la selecció temàtica que fan els media induïm amb facilitat altres 
aspectes reveladors. Les noves seccions que els diaris han incorporat, amb encert, 
per seguir l'actualitat de la resta del Pirineu , tan útils per a aquell qui desitja con
textualitzar en un àmbit més extens l'actualitat pròpiament andorrana, es limiten a 
les notícies que es generen al vessant sud , bàsicament els Pallars, l'Alt Urgell i la 
Cerdanya. De fet , en l'àmbit informatiu , durant l'any 2005 només l'episodi dels 
autocars de turistes atrapats per un temporal de neu a la carretera de I'Ospitalet, 
el projecte de perllongació de les pistes de Pas de la Casa cap a la serra de Camp
cardós i les trifulgues de l'ajuntament de Sallagosa per impedir el pas de camions 
cisterna andorrans han ocupat espais destacats a les pàgines de nacional, en fun
ció de la seva vinculació òbvia amb el Principat i, tot s'ha de dir, l'esforç lloable 
d'alguns periodistes. Pel que fa als programes de televisió, en deu anys d'ençà de 
la creació d'ATV hi hem vist, efectivament, reportatges de producció pròpia fets a 
l'exterior, d'una qualitat excel ·lent pels recursos de què es disposa, però sobre 
temes tan dispars com el transport frigorífic des de Mercabarna, els raiers de la 
Noguera Pallaresa, els cellers del Penedès o les fires de turisme arreu d'Europa. 
Res encara, en canvi , que ens mostri com continua, nord enllà, la ruta del ferro, si 
hi ha petjada andorrana al castell de Foix, per on circula el Tren Groc, com és el 
romànic al Conflent, o quines pistes d'esquí, de l'altiplà de Bonascre fins al Pima
rent, atrauen la inversió andorrana. 

Arribats a aquest punt, ens podem preguntar si el complex dels confins es 
manifesta de manera anàloga a l'altra banda de la frontera, ço és, si allà existeix la 
tendència a ignorar un fogar d'informació dinàmic com és Andorra, que percebrien 
potser com massa llunyà. És cert que el centralisme jacobí ha provocat, com en 
tants àmbits , que els mitjans de comunicació regionals estiguin emmirallats en 
París i s'hagi alimentat un cert menyspreu per allò més local. A més, l'Estat francès 
sembla que s'ha acomodat fins ara a mantenir un cert aïllament geogràfic en rela
ció amb el sud pirinenc, limitant, per exemple, la inversió en la millora de les carre
teres secundàries del nostre entorn. Amb això, el fet és que L'lndépendant Cata
lan, amb seu a Perpinyà, manté una corresponsalia molt activa a Andorra; que la 
redacció foixenca de La Dépêche du Midi informa també, encara que amb menys 
periodicitat, sobre els esdeveniments més destacats del nostre país, o que el 
canal de televisió France 3, amb emissions en francès, occità i català, difon de tant 
en tant algun reportatge nou, gravat a casa nostra, en què mostra sempre els Piri
neus no pas com un obstacle sinó com un punt de trobada on es comparteixen 
experiències comunes. 

Certament, la radiació de l'activitat econòmica i política andorrana, comparada 
amb la d'un nord més deprimit i amb poca capacitat d'autogovern , fa que les per-
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cepcions recíproques no siguin comparables, com potser tampoc el cabal objectiu 

de fets noticiables. Però saber que als nostres veïns no els som totalment indife

rents permet, almenys, albirar possibilitats d'apropament, o millor encara, d'inter

canvi professional. 
Com a impediment, alguns poden adduir que existeix una barrera lingüística, 

al nostre parer sobredimensionada, en tot cas salvable per poc que es trobin inter

locutors disposats a entendre's, parlant o no en la mateixa llengua. Les causes 

són unes altres. Principalment el desconeixement, que s'origina en la carència de 

formació adaptada al nostre entorn de bona part del personal periodístic en actiu , 

format des de la maternal fora del Principat, a l'Estat espanyol. Hi ha també un 

motiu econòmic : en les seves estratègies d'optimització de la rendibilitat , les 

empreses de comunicació andorranes han optat per supeditar-se als fluxos d'in

formació menys costosos : poden ser els continguts que provenen del mateix grup 

empresarial al sud, o bé les notícies que serveixen les agències amb seu a Madrid. 

I a banda d'això, naturalment, hi ha un context sociològic, de transformació cultu

ral, al qual ens hem anat referint de passada. 
Tot plegat, però, no ha de ser una fatalitat. Certes iniciatives podrien ajudar a 

resituar l'enfocament dels mitjans de comunicació de massa del país en una posi

ció més pluralista, si creiem que han d'executar, com ja exigeix a RTVA la Llei de 

la radiodifusió i televisió pública, una "missió cultural , educativa i social" pròpia 

d'Andorra7
• Vet aquí algunes idees, en una relació no gens exhaustiva: 

- Associar experts de diversos camps del coneixement en ciències humanes i 

socials en un treball de reflexió conjunta amb els periodistes, a partir del qual s'es

tableixin les bases teòriques d'un model comunicatiu propi . La noció de proximitat 

podria ser, precisament, un dels temes d'aquest diàleg pluridisciplinari. 

-Crear formacions d'introducció a la geografia, la història i les institucions dels 

nostres veïns, ja sigui en el marc de programes de formació continuada a les 

empreses o bé a través de postgraus universitaris . Això aportaria als redactors 

algunes claus addicionals a l'hora d'interpretar l'actualitat des d'una perspectiva 

andorrana. 
- Establir vectors de relació professional transfronterera a partir dels quals 

puguin sorgir projectes conjunts. En el cas de la premsa, pot tractar-se, per exem

ple, d'un suplement transpirinenc. Falta trobar el marc adequat perquè s'iniciïn els 

contactes, potser a través d'alguna entitat del Pirineu. 

- Pel que fa a la televisió pública, donar suport al projecte Euroregió de creació 

d'un múltiplex de televisió digital terrestre (TOT) pel qual s'emetrien recíproca

ment en el conjunt de l'anomenada Euroregió Pirineus-Mediterrània tots els canals 

públics d'aquesta àrea geogràfica. Es tracta d'un projecte en fase inicial, però el 
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passat 9 de juny el Govern de Catalunya, en presentar al Parlament el seu pla 
d'implantació de la TOT, ja l'incloïa en el calendari de l'any 2006. 

Algunes institucions poden constituir eines fonamentals per al canvi. En primer 
lloc, la Universitat d'Andorra, associant-se o no amb la iniciativa privada. Però 
també el Consell Andorrà de l'Audiovisual , que si gaudís de competències no 
només de caràcter consultiu , podria exercir des de l'autoritat i la independència 
una autèntica missió reguladora. Hi afegim el desig de veure constituir-se a la fi 
una associació andorrana de periodistes, esperant que, ultrapassat l'estadi del 
corporativisme autocomplaent i acrític, pogués promoure un periodisme conscient 
de les especificitats pròpies. Finalment, dipositem també alguna esperança en la 
trajectòria futura de l'Agència Catalana de Notícies (ACN), que a banda de tenir 
implantació a Andorra, Puigcerdà i Perpinyà, manifesta la voluntat de cobrir infor
mativament, sense complexos, tots els altres vèrtexs de l'espai pirinenc medite
rrani. Diuen que podria crear aviat una delegació a Foix. Tant de bo així sigui. 

Univers BERTRANA 
Llicenciat en ciència política. Editor i presentador d'Informatius a RTVA 
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La nova estació 
d/ esquí 
Porte des Neiges 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Chersamis, 
Les raisons de ma présence ici, parmi vous cet après-midi sant diverses: 

Répondre à l 'amicale invitation des organisateurs, Société Andorrane de Seien

ces. 
Le thème, bien sur «Andorra i els seus veïns del nord». 

Et bien entendu la possibilité de pouvoir présenter et préciser fe projet «Porte des 

Neiges», dant on a entendu et pu fire ici ou /à tout et son contraire. 

Jordi Pujol avait déclaré dans une interview à un journaliste intitulée «i/ faut réé

qui/ibrer la montagne Européenne [. . . ]et i/ ajoutait qu 'il était temps d 'en finir avec 

/e principe des Pyrénées pauvres et des Alpes riches». 

Le site de Porte des Neiges peut participer à ce renouveau en associant I'Andorre 

et la France. 
Tou tes nos montagnes ne bénéficient pas des mêmes données. 

11 est des sites naturellement voués à la protection, d 'autres sant à /'évidence des

tinés à l 'aménagement et au développement. Le site du Pas de la Case est de 

ceux-là. 11 ne s 'agit pas pour nous de massacrer un lieue de nos montagnes. 

Nous les aimons autant que quiconque et peut être plus. Car nous nous n 'oublions 

pas que pour maintenir /e patrimoine de nos montagnes i/ faut permettre à ceux 

qui la peuplent et la cultivent et qui y en vivent de pouvoir s'y maintenir. 

Le /oi dite Montagne de 85 reflète cette double préoccupation de Oéve/oppement 

et de Protection. 
Mais Porte des Neiges c 'est quoi exactement de quoi s 'agit-i!? 

Je va is done essayer de présenter fe projet. 
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HISTOR/QUE 
1975 (24 AoDt) Promesse de vente de 52 Ha et Promesse de bai/ pour 1000 Ha. 
1980 Révision du POS (2NA de 65 Ha - ZAG). 
1986 Révision du POS. 
1990 Acte de vente de 52 Ha en zone 2 NA - Confirmation de la promesse de bai/. 
1993 ter Dossier UTN refusé <Trop ambitieux>. 
1996 (2 Juillet) signature de la Convention Préalable avec la Commune. 
1997 Début des procédures devant la Juridiction administrative: 
T A Montpeller 
C. A Marseille 
C. E Paris 
2004 (18 Juillet) Jugement du Consei/ d 'Etat. 
Au préalable en 2003 (Janvier) Accord entre les Associés et par la suite constitu
tion de 2 Sociétés: SAS Résidences P. D. N & SAS Domaine P. D. N. 
Juillet 2005 - PG pour la RM de l'Estany (/e lang de /'Ariège). 

PROJET 
Ba tir u ne station de montagne sur la rive droite de I'Ariège fa ce au Pas de la Case. 

Objectif 
Mettre fin à /'isolement de Porte Puymorens et permettre la /iaison avec fe Pas de 
la Case. 
Réaliser fe plus grand domaine skiab/e des Pyrénées. Le site étant fe seu/ à pou
vair permettre, d'après fe S EA TM, un tel ensemb/e dans les Pyrénées. 

Moyens 
Deux Sociétés ant été créées par 3 associés: 

144 

1- La SAS Domaine Porte des Neiges avec: 
-Pas Grau lnternational (J. Viladamat) Andorre 
-SA Porte des Neiges (France) 
- Sacresa (Catalogne) 

pour /e domaine skiable. 

2- & SAS Résidence Porte des Neiges avec: 
- Sacresa 
-SAPDN 
-Peu Neu (J. Viladamat) Andorre 

pour l'urbanisation. 
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Le fait d 'avoir la présence des 3 mêmes associés da ns les 2 sociétés est un garan
tie de cohérence pour /e projet global. 

LE DOMA/NE SK/ABLE 
Le site 
Le projet concerne 2 sites nature/s: 
La haute val/ée de I'Ariège dant fe Pas de la Case occupe la rive gauche. 
La rive gauche de la Vallée du Baladrar, la rive droite étant fe territoire de Porté 
Puymorens. 

Les limites 
Au nord, une ligne de crête qui refie fe Pic Nègre d'Envalira {2.825 m) à l 'ouest de 
la Crête et a l 'est fe Pic de Font Negre {2.877 m). 
A l 'est, la vallée du Baladrar avec sur /e coté Porté Puymorens /e pic de la Mine 
desservi par une remontée mécanique. 
Au sud, la RN 22 boucle fe territoire depuis /e Baladrar jusqu 'au Pont sur I'Ariège à 
l'ancien paste frontière. 
A l'ouest, la vallée de I'Ariège- frontière franco-andorrane. 
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L'enneigement exceptionnel en quantité et en durée novembre à mai. 

La revue «Pyrénées», de mars-avri/1999 da ns un numéro spécia/ pour ses 1 O ans 

d 'existence a présenté un article sur un doub/e page cou/eur, qui rapporte les pro

pas du SEATM concernant l 'avenir des stations des Pyrénées 3 visions du futur 

sant présentées. La plus dure du faít des menaes dues au réchauffement plané

taire précise «Je ne vois plus qu 'une seu/e statíon de ski l'ensemble Pas de la 

Case[. . . ] ». 

Les objectifs 
Ou en est-on à l 'heure actuel/e? 
Coté andorran, les líaísons et les accords entre les statíons ant permís la réa/isa

tíon du Grand Valira sous la houlette de Joan Viladamat. 

Coté français, les équípements ant commencé avec la míse en place de la 1 er RM 

/e lang de I'Aríège jusqu 'à l'Estany de Font Negre. 

Les equipements 
Traís remontées mécaniques sant prévues. 
Le lang de I'Ariège, la RM 6 p/, débrayable de 1.200 m de lang desservira les pis

tes sítuées face au Pas de la Case. 
La RM de Font Negre desservira les pistes du massíf coté vallée de /'Aríège et per

mettra /e basculement sur /e Val/on du Baladrar. 

La 3ème RM part du bas du Baladrar et rejoínt el/e aussí /e Pic de Font de Negre 

(2.711 m). 
Tous les équipements annexes nécessaires sant prévus: 
Canons à neíge. 
Barrières de protection. 
Matériel entre fien des pistes. 
Eco/e de skí ... 

L'investissement 
Les prévíssíons font état d 'un montant de 16 million d 'euros H. T 

Le ca/endrier 
Les travaux de la 1 er RM ant commencé en Juil/et. To ut ce qui tou che au terra in 

Terrassements- béton ... est en voíe de fínition . 
Le montagne des superstructures devrait se termíner en Septembre. Si rien ni per

sonne ne sy oppose. 
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L'URBANISATION 
El/e est loca/isée dans la zone 2NA du POS de la commune de Porta. 
Dés les années 70 une étude inachevée de SDAU pour la Vallée de Caro/ prévo
yait s ur cet emp/acement u ne «zone à développement urbanisé den se». 
La vocation «Développement» du site ne date pas d'aujourd 'hui. 
Les constructions autorisées par I'UTN représentent 80.000 I'Ti' de SHON autori
sés à la suite de la présentation du dossier de création très complet accepté pour 
fe comité du Massif à 14 voix pour sur 15 votants. 
Le démarrage des travaux a été retardé du fait des procédures engagées devant 
la juridiction administrative. Sans cela la Project aujourd'hui serait terminé et ses 
retombées directes et indirectes seraient devenues des réalités pour tous. 

Le programme 
L'urbanisation se situe entre 2.050 et 2.250 m d 'altitude sur la rive droite de /'Ariè
ge face au Pas de la Case et à environ 250m de ce/ui-ci. 
Les 80.000 I'Ti' de SHON se décomposent com me suit: 
Logements 40.000 m2 dant 28.000 en appartements et 8.000 en individuels et 
duplex avec 800 places de parkings pour environ 2 .900 fits . 
Hótellerie 28.000 I'Ti' dant 9. 000 en appartements hOtels et 1. 900 en hótels 3 et 4 * 
avec 440 places de parkings pour 1. 700 fits. 
Commerces et services 7.000 I'Ti' avec 480 places de parkings. 
Equipements 5.000 I'Ti'. 
Visiteurs : 580 places de parkings. 

Typologies 
U ne grande variété de dispositifs et de surfaces aliant de 2 à 6/its et plus, avec des 
surfaces de 28 à 86 I'Ti'. 
L'en semble est réalisé par étagement s ur fe terrain au moyen de terrasses formant 
escalier. 
Deux grandes groupes de constructions fe plus au Nord réservée annontiellement 
à I'Hótellerie et aux services et commerces. 
Les batiments les plus ha ut comportent 5 niveaux els se situent s ur fe groupe 
Hótellerie, les plus bas R+2 sant disposés au Sud. Ce dispositif améliore l 'intégra
tion de l 'ensemble dans fe paysage du cirque de I'Ariège. 

Les materiaux 
Et les dispositifs constructifs sant traditionnels : pierre naturelle en parements, 
menuiseries bais ... 
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L'amenagement 
Outre les mesures destinées à préserver l 'environnement tous les équipements 
sant prévus: alimentations EDF, desserte PTT, eau potable, assainissement, voi
rie et EP, planta tions ... 

L'investissement 
11 est estimé à près de 200M d 'euros H. T. 

Le calendrier 
Les travaux devraient pouvoir démarrer en mai-juin 2006. Mais au préalable sant 
nécessaires la ZAG - dossier en cours et terminé en Septembre. La révision du 
POS démarrée pour aboutir. 
Fin2005. 
Les permis de construire déposés fe plus tot possible pour a vair les autorisations 
au plus tard en avri/2006. 

Merci pour la cha/eur de votre accueil et pour l 'intérêt que vous avez bien vau/u 
manifester po ur ce projet. 
Merci aussi pour votre compréhension car j 'ai disposé de trop peu de temps pour 
élaborer c 'est dossier complet et imagé. 
Merci enfin pour votre sens naturel de l'accueil bien dans la tradition catalane qui 
est toujours réservé aux invités. 
Enfin je voudrai profiter de cette occasion pour remercier publiquement tous ceux 
sans qui fe pro jet n 'aurait pu exister: 

L'Etat (qui nous a toujours soutenus) 
Politiques (Nationaux de Droite comme de Gauche) 
Administrations (certaines) 
Bureaux d 'études (tous) 
Et la presse (plus rarement impartia/e) 

Et surtout les organisateurs de /'UCE qui ant vau/u m'inviter. 
Enfin et surtout, car el/e pouvait tout réduire a néant, la Justice Française qui a su 
faire la différence entre les élucubrations de quelques algris et fe bien fondé du 
projet. 
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Salvador FERNANDEZ 

Arquitecte i promotor del projecte 

"Porte des Neiges" 
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les relacions entre 
Andorra i França 

Encaixades al cor de la serra pirinenca, les valls d'Andorra tenen una forta indi
vidualitat geogràfica, i aquesta s'ha trobat reforçada, en el decurs dels segles, per 
la història dels homes. 

Al nord i a l'est, les Valls confronten amb França, mentre que al sud i a l'oest, 
toquen a Catalunya. Però durant segles, fins al XVII , abans de l'annexió dels com
tats catalans del nord , el 1659, encara tocaven més a Catalunya. Els cims més 
alts les emmarquen a l'oest, al nord i a l'est, formant una mena de conca, al fons 
de la qual se reuneixen les aigües dels nombrosos torrents i s'organitza la xarxa 
hidrogràfica, amb un vessament globalment dirigit vers el sud. Aquestes valls són 
els primers eixos de circulació i les relacions són doncs molt més fàcils amb Cata
lunya que no pas amb França: només uns quants ports situats a gran altitud per
meten al nord el pas vers l'Estat francès, com és el port d'Envalira, i encara anti
gament es veia sovint impracticable durant els llargs mesos d ' hivern. Una sola 
vall està orientada vers el nord-oest, és la de I'Arieja. Aleshores és perfectíssima
ment lògic que les relacions entre els habitants de les Valls, des dels temps més 
remots, hagin sigut més nombroses amb les poblacions meridionals que no pas 
amb les del nord. És també en provinença del sud que se feren les invasions, 
romana i sarraïna, com se féu la cristianització. 

Poca cosa sabem dels primers segles de la història andorrana. Les informa
cions no esdevenen nombroses i fefaents fins al segle VIII. 

La invasió sarraïna de la Península Ibèrica toca Catalunya el714, i, prosseguint 
cap al nord, la Gal·lia Narbonense, el 717-718, després el sud de la Gal ·lia Aquità
nia, el 725. Travessades, les valls andorranes es veuen sotmeses però no ocupa
des. Un replegament sarraí s'inicia després de la batalla de Poitiers, el 732, i pels 
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volts del760, una mena de frontera s'estableix entre el món cristià i el món musulmà 

a la ratlla del Pirineu. La Reconquesta cristiana se precisa sota els carolingis, tot i 

que hi hagi encara algunes contraofensives sarraïnes, fins a principi del segle IX. 

La dominació franca se fa més present amb l'establiment de comtats allà on serà 

Catalunya i l'organització d'un conjunt militar i administratiu , per cert prou vague, la 

Marca Hispànica. Cal remarcar que la pretesa Carta Pobla "atorgada" per Carle

many als andorrans el 805 és probablement un fals del segle Xli. D'ençà del segle 

VI, l'església d 'Urgell ha evangelitzat les Valls i molt naturalment els andorrans 

reconeixen l'autoritat espiritual del bisbe (cf. l'acta de consagració de la Seu, d'1 de 

novembre 839), mentre que se sotmeten al poder temporal del comte d'Urgell. 

Aleshores, les terres de la part oriental del Pirineu se trobaven sota la domina

ció nominal dels sobirans de la Francia accidenta/is: és així que Carles el Calb, el 

25 de gener del 843, concedeix al comte Sunifred uns béns situats al Rosselló, a 

Cerdanya, a Conflent i, en el pagusd'Urgell, les valls d'Andorra. Però el poder caro

lingi comença a disgregar-se, els comtes ho aprofiten per afirmar el principi de l'he

reditat del càrrec i una autonomia cada vegada més gran envers els monarques. 

També s'afirma l'autoritat episcopal dins la mesura mateixa, on la inestabilitat gua

nya terreny pertot arreu. El27 de gener de 1133, el comte Ermengol VI, per tal d'as

segurar la seva salvació, cedeix al bisbe d'Urgell totes les seves possessions i tots 

els seus drets sobre les valls d'Andorra. D'aquell moment, les valls , vinculades 

d'ençà del segle IX a la part septentrional de Catalunya, se 'n troben separades. 

Ara bé, si els bisbes poden administrar un territori , els és gairebé impossible de 

defensar-lo militarment contra eventuals atacs dels seus veins . Per tant, els bis

bes apel ·laran als senyors de la casa de Caboet per assegurar, com a vassalls , la 

defensa de les seves terres andorranes. El 1170, en no tenir fills mascles , el se

nyor Arnau de Caboet institueix com a hereva, sota la tutela del bisbe, la seva filla 

Arnava. D'ençà del segle X, una altra família senyorial se troba en plena ascensió 

social : és la de Castellbò. El 1185, Arnava de Ca boet contreu matrimoni amb 

Arnau de Castellbò, i el comte d'Urgell, Ermengol VIII , reconeix, sense el vistiplau 

del bisbe, la infeudació de les Valls a la família de Castellbò. Un greu conflicte es

clata aleshores i no s'acabarà fins al1190, amb l'arbitratge del comte rei Alfons Il. 

Al mateix moment, a la França meridional, s'està incrementant el catarisme, con

demnat per heretgia per l'Església. Tanmateix, Arnau de Castellbò i la seva filla i 

hereva Ermessenda s'hi han convertit. Arnau de Castellbò la promet a Roger Ber

nat, fill i hereu del comte de Foix, malgrat l'oposició del bisbe. El casament se cele

bra al1208: la història d'Andorra acaba d'ajuntar-se amb la de la casa de Foix. El 

1213, la mort del comte rei Pere I el Catòlic , arran de la desastrosa batalla de 

Muret, indueix un gran nombre de senyors occitans, vassalls seus, a retre home-
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natge al rei de França, entre els quals, el comte de Foix. Per testament, Ermes
senda de Castellbò llega tots els seus béns al seu espòs, Roger Bernat 11, comte 
de Foix d'ençà del1223. Vassall dels comtes reis i del rei de França per les seves 
diverses possessions, el comte de Foix, com a hereu dels Castellbò, deu també 
homenatge al bisbe de la Seu, per les valls d'Andorra. Però les relacions amb la 
Mitra són molt tenses, sobretot a causa de la persistència del catarisme. El1265, 
el comte de Foix Roger Bernat lli es casa amb Margarida de Bearn i esdevé un 
dels personatges més poderosos de la França meridional. Les seves relacions 
amb el rei de França són sovint conflictives i presta els seus juraments de fidelitat 
al bisbe d'Urgell amb cada vegada més mala gana: fins i tot, les seves tropes 
assetgen la Seu, el1277. 

El 8 de setembre de 1278 se signa el primer pareatge, entre el bisbe d'Urgell i 
el comte de Foix : estableix un sistema de cosenyoriu sobre les valls d'Andorra que 
havia de perdurar fins al segle XX. D'aquell moment, el comte se compromet a 
reconèixer-se com a vassall del bisbe i a retre-li homenatge, però esdevé conse
nyor de les Valls. Els andorrans tindran obligació de pagar cada any la qüèstia, 
alternativament a un i a l'altre dels consenyors; cadascun d'ells estarà representat 
per un veguer i un batlle encarregat de retre la justícia en nom seu. Els andorrans 
es veuen sotmesos a un cert nombre de drets feudals, en particular uns gravà
mens sobre la circulació de mercaderies. El 6 de desembre de 1288, un segon 
pareatge confirma les disposicions del primer i les completa. 

L'11 de febrer de 1419, els consenyors reconeixen als andorrans el dret de reu
nir-se en consell, el Consell de la Terra, i d'elegir uns síndics com a portaveus prop 
dels senyors. D'aquell moment, cada vegada més, els andorrans jugaran a posar 
un consenyor contra l'altre per tal de treure el millor profit de la seva peculiar situa
ció política. El Consell haurà sobretot d'estatuir sobre les qüestions de circulació 
de les mercaderies provinents o amb destinació a les regions meridionals, val a dir 
de Catalunya, i les qüestions de les pastures, en particular entre les altes valls i el 
país d'Arièja. Cal dir que a partir del segle XV, el comerç amb Catalunya s'intensi
fica mentre que s'obren innombrables contestacions a propòsit de l'usatge dels 
emprius sobre els prats de la Solana entre els habitants d'Encamp i els de Mérens 
i I'Ospitalet, al comtat de Foix, o bé a propòsit de la vall de Querol, al comtat de 
Cerdanya. 

Gastó IV de Foix, fill de Joan I i de Joana d'Aibret (1436-1472), té de primer unes 
relacions bastant tenses amb els andorrans, abans de concedir-los un cert nombre 
de privilegis econòmics, com ara l'organització d'una fira anual a Andorra la Vella. 
En morir sense fills, Gastó IV deixa el comtat de Foix al seu nebot, Francesc, hereu 
de Navarra, la germana del qual, Caterina de Foix i de Navarra, contreu matrimoni 
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amb Joan d'Aibret: els vincles entre les cases d'Aibret i de Foix són cada vegada 
més estrets. Poc després, Navarra es veu partida entre Ferran el Catòlic i la casa 
d'Aibret. El1548, l'hereva de la Navarra francesa, Joana d'Aibret, se casa amb Anto
ni de Borbó. El seu fill, Enric li de Foix i lli de Navarra (1572-1589}, esdevindrà rei de 
França, el1589, amb el nom d'Enric IV (1589-1610). Això plantejarà problemes. El 
consenyor laic, rei de França, és molt i molt més poderós que no pas el consenyor 
eclesiàstic, bisbe d'Urgell; a més, abans d'accedir al tron de França, Enric IV era cal
vinista i, al seu voltant, els hugonots eren força nombrosos. Enric IV va seguir amb 
molta cura els afers d'Andorra: va confirmar tots els privilegis i exempcions atorgats 
per els seus antecessors, va prohibir la instal·lació d'inquisidors espanyols a les 
Valls, etc. En trobar-se geogràficament allunyat de la seva cosenyoria, Enric IV, en 
acord amb els andorrans, encarrega al governador del comtat de Foix d'exercir, en 
nom seu, la seva jurisdicció sobre les Valls. Al llarg dels segles XVII i XVIII, les rela
cions polítiques entre el consenyor francès i els andorrans són bones, els privilegis 
són regularment confirmats i els andorrans juguen contínuament amb molta destre
sa amb un consenyor contra l'altre, el rei de França contra la Mitra. Tanmateix, men
tre que les relacions comercials s'intensifiquen amb Catalunya, resten escasses 
amb França. Després de l'annexió dels comtats de Rosselló i de Cerdanya, el1659, 
de vegades el governador de la nova província demana a Andorra de fornir terratges 
i avituallament per a les tropes franceses aquarterades a Cerdanya. 

Aquest equilibri es veu trencat al moment de la Revolució Francesa: en un pri
mer temps, el bisbe té por que les tropes franceses entrin a les Valls; però sobre
tot, allà on, el1792, les autoritats de I'Arieja havien decretat que el pagament de la 
qüèstia s'hauria de fer a mans del recaptador de l'enregistrament de Foix, el1793, 
els convencionals del mateix Foix es neguen a cobrar-la, en considerar que se 
tracta d'una supervivència del règim feudal que França ha abolit. Ben lluny de con
siderar això com un alliberament, els andorrans temen perdre la seva neutralitat i 
el seu estatut privilegiat en trobar-se sotmesos a la sola autoritat del senyor epis
copal. L'any següent, els andorrans deneguen el dret de pas per les Valls a unes 
tropes franceses que feien camí cap a la Seu. 

Caldrà esperar fins al1806 per tornar a l'statu quo ante. Després d'unes nego
ciacions que tenen lloc a Foix, el mes de març, i que acaben amb la publicació 
d'un decret imperial pel qual Napoleó I se proclama consenyor en les formes tra
dicionals i decideix que se veurà representat localment pel prefecte de I'Arieja (27 
de març de 1806). 

Durant la primera meitat del segle XIX, les guerres carlines torben poc més o 
menys la quietud política andorrana, mentre que França segueix els esdeveniments 
amb molta atenció i està alerta per la permanència de la neutralitat de les Valls. 
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Andorra viurà una greu crisi política en el decurs de la segona meitat del segle. 
La causa n'és el projecte de creació d'un casino a la Solana: la Mitra, com el pre

fecte de I'Arieja, s'hi oposen. L'opinió andorrana se divideix entre partidaris de la 
tradició i partidaris de la novetat, entre conservadors i reformistes. Són els refor
mistes els que guanyen: el Consell de la Terra esdevé el Consell General i obté 
uns poders més amplis (22 d'abril de 1866). La Nova Reforma es veurà ratificada 
per Napoleó lli , dos anys més tard. Tot seguit, els francesos es veuen a atorgar 
unes concessions per a l'explotació de les aigües termals, l'edificació d'un teatre, 
de cases de jocs, l'endegament de carreteres i camins. Hi haurà, en particular, 
l'obertura vers I'Arieja i els Pirineus Orientals (camí de Soldeu al Pas de la Casa, 
obert el1889 i constantment desenvolupat fins al1933) , tot i que les relacions res
tin més nombroses vers el sud, la Seu i Catalunya. La Mitra hi manté la seva opo
sició fins a les acaballes del segle XIX. 

El 1882 és creat el càrrec de delegat permanent, confiat al sotsprefecte de 
Prada i el 1884, al prefecte dels Pirineus Orientals . D'aquell moment, els ando
rrans no podran circular per França sense un passaport amb el visat del delegat 
permanent: és aleshores el moment en què molts cabalers deixen la casa andor
rana per cercar feina a França, sobretot a la regió de Bésiers. El 1888 és creat a 
Perpinyà el Tribunal Superior d'Andorra. A les acaballes del segle XIX, doncs, s'i
nicia veritablement el desenclavament de les Valls. El 1900 s'obren les escoles 
franceses a Andorra la Vella i a Sant Julià. Les escoles públiques són finançades 
pel Copríncep Francès, malgrat la resistència del Copríncep Episcopal. El 1911 , 
se signa una concessió per a l'explotació de l'hulla blanca en profit d'un empresa
ri francès, i, més endavant, de la societat Le Nickel, fins al 1929, quan fou creada 
la societat anònima andorrana FHASA. 

Arran de l'establiment del sufragi universal masculí, se produeixen uns desor
dres, la primavera del1933. Un destacament de gendarmes francesos és enviat a 
les Valls per tal de restablir l'ordre: hi restarà fins a la tardor. Tres anys més tard, 
amb motiu de la Guerra Civil Espanyola, els gendarmes francesos tornen a Ando
rra i hi restaran fins al 1940, malgrat l'oposició del Consell General, que ho consi
dera una violació de la independència andorrana. El 1939 i el 1940, esclaten uns 
incidents entre gendarmes francesos i forces espanyoles. Durant la Segona Guer
ra Mundial, les Valls serveixen de camí d'evasió per als resistents francesos de
sitjosos d'arribar al Regne Unit o al nord d'Àfrica. 

Els canvis s'acceleren després del1950: la població creix, per augment natu
ral però també per una integració més fàcil dels estrangers. La voluntat d'emanci
pació envers els coprínceps s'afirma en ocasió de la celebració del setè centenari 
dels Pareatges, el 1978. El 14 de març del 1993 aquesta voluntat porta a la pro-
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mulgació de la Constitució, que fa d'Andorra un Estat sense discussió, al capda
vant del qual se troben de manera conjunta i indivisible els dos coprínceps i que hi 
està representat en el marc de les instàncies internacionals, amb un Consell i un 
Govern elegits. Naturalment, les delegacions permanents han desaparegut. 
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10 anys de 
l'ambaixada 
d'Andorra a França 

El 4 de maig de 1995, la meva predecessora en el càrrec, Meritxell Mateu, pre

sentava les cartes credencials al president de la República Francesa, François 

Mitterand, i es convertia en la primera representant oficial de l'Estat andorrà a 

França. Amb la Constitució del 1993, la relació històrica i institucional d'Andorra 

amb França adquiria una nova dimensió, la dimensió diplomàtica que permetia 

l'establiment d'un diàleg d'Estat a Estat. El Govern andorrà, per parlar amb el veí 

del nord, ja no havia de passar pel Copríncep, sinó que podia tractar directament 

amb el Govern francès. L'ambaixada a París es convertia en el relleu necessari 

d'aquest diàleg . 

Uns començaments heroics 
Que no hi hagués ambaixada fins al 1995 no vol dir que no hi hagués presència 

andorrana a París. L'any 1965, el copríncep de Gaulle inaugurava la Casa d'An

dorra en un pintoresc edifici cedit per l'ajuntament parisenc, a l'angle dels carrers 

Saint-Honoré i de l'Arbre Sec, al cor del París històric. S'hi succeïren diverses per

sones que van fer d'ambaixadores oficioses d'Andorra i a les quals no vull deixar 

de retre homenatge, començant pel Jacint Rossell , més conegut com el Pomme 

de Terre' i passant per la Roser Jordana, el William Danjon i el Roger Rossell. El 

darrer ocupant de la Casa d'Andorra va ser l'Enric Riba, que va inaugurar l'oficina 

de turisme actual a la cèntrica Avenue de I'Opéra el1986. A principi del1995, l'En

ric va veure com es creava una frontera al si de l'oficina: una línia divisòria ima

ginària va separar la part dedicada al turisme, que romania francesa, del despatx 

de l'ambaixadora, que esdevenia extraterritorial i gaudia dels lògics privilegis i 

immunitats. 
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Els començaments van ser heroics: poc espai, poc personal, una separació de 
rols poc clara. L'aprenentatge de la diplomàcia oficial no es podia fer en quatre 
dies. Han passat deu anys i encara tenim molt per aprendre, però s'ha recorregut 
força camí, tant en sentit propi com metafòric: en sentit propi, el camí que va des 
de I'Opéra passant pel pis llogat de final del1997 a final del 2003 al barri de Saint
Augustin, fins a la Place d'Andorre. Aquesta denominació va ser acordada pel ple 
de l'ajuntament de París el passat mes de maig per designar l'espai situat enfront 
de la porta d'entrada dels nous locals al 16ème arrondissement adquirits pel 
Govern d'Andorra que el copríncep Chirac va inaugurar el 20 de juliol de 2004. 
Però naturalment, és el camí metafòric que ens interessa. Quin balanç podem fer 
de la relació amb França quan han transcorregut deu anys de presència oficial en 
aquest país? 

Cooperació bilateral: el difícil equilibri 
Primer de tot, crec que hem anat fent entendre a l'administració francesa que el 
diàleg amb Andorra ha de ser un diàleg d'Estat a Estat. Això va ser difícil amb 
alguns dels primers interlocutors francesos que havien conegut de prop l'Andorra 
d'abans de la Constitució i continuaven emprant el llenguatge condescendent i 
paternalista d'una altra època. Quan es va presentar a les autoritats franceses el 
projecte de túnel d'Envalira, ningú s'ho va prendre seriosament. Van caldre molts 
esforços per posar en marxa els mecanismes necessaris per a la construcció i 
posada en funcionament d'aquesta estructura, entre els quals, el tractat que va 
permetre l'intercanvi d'una hectàrea i mitja de terreny. Diuen els especialistes que 
els tractats d'intercanvi de terreny són dels més difícils de negociar. Ho vàrem 
aconseguir en un temps rècord, i l'estiu de l'any 2000 el text va entrar en vigor. 
Paral·lelament, vàrem negociar el text que permet l'existència de les noves ins
tal·lacions duaneres, que responen al nom bàrbar de despatxos de controls nacio
nals juxtaposats, unes instal·lacions provisionals de moment, en les quals els dua
ners andorrans i francesos treballen conjuntament. En aquest àmbit, vàrem 
negociar el mateix tipus de conveni que França té amb països com Suïssa, cosa 
que demostra també el tractament d'igual a igual que se'ns dóna. 
Un altre àmbit de negociació des de la Constitució és el de la seguretat social. El 
conveni que va entrar en vigor el 2002 preveu la complementarietat entre els dos 
sistemes de seguretat social , cosa que comporta el reconeixement implícit de la 
CASS com un sistema sòlid i eficaç. 
Només he desenvolupat alguns exemples de reconeixement d'Andorra com un 
Estat major d'edat. N'hi hauria molts altres. Crec que hem d'estar orgullosos d'a
quest reconeixement , però al mateix temps, conscients que comporta un escull: 
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que s'oblidi les especificitats del nostre país, moltes de les quals es deriven preci

sament de la tradicional relació amb els estats veïns que ens van acordar les 

exempcions i privilegis sense els quals no hauríem pogut sobreviure. 

Aquest escull , el trobem per exemple quan volem parlar de fiscalitat amb el minis

teri de Finances francès. De moment, als nostres interlocutors de Berci els costa 

reexaminar l'impost del 33% que grava els serveis prestats des d'Andorra en no 

existir cap conveni de doble imposició entre els dos països. No hem perdut, però, 

l'esperança de convèncer-los i de trobar conjuntament alguna solució imaginativa. 

L'oblit de l'especificitat andorrana va retardar també la negociació d'un tractat cab

dal per a Andorra, el Conveni relatiu a l'entrada, la circulació, el sojorn i l'establi

ment dels nacionals, més conegut com a tractat trilateral , ja que es va negociar a · 

tres bandes, amb Espanya. Va ser difícil aconseguir que els nostres veïns, tant del 

nord com del sud, entenguessin que la reciprocitat absoluta en matèria de circula

ció de persones hauria suposat la fi de la identitat andorrana. Va costar, però ho van 

entendre i en la presentació del text al moment de la seva ratificació davant l'As

semblea Nacional francesa, l'orador va parlar de "reciprocitat ponderada". El difícil 

equilibri de la relació entre els estats andorrà i francès se situa en aquesta ponde

ració. Un dels leitmotiv de la negociació va ser no perdre el tractament preferencial 

que donava als andorrans a França el famós DIA (document d 'identité française 

pour andorran), títol paradoxal: com un andorrà podia tenir una identitat francesa? 

Finalment, l'article 1 O del conveni reconeix que l'andorrà que resideix a França pot 

continuar gaudint de "les disposicions més favorables vigents en la data de la sig

natura del Conveni", és a dir, del tractament privilegiat que se li donava abans de la 

Constitució, en particular en matèria d'accés a diverses professions. 

Un altre dels àmbits en què s'ha assolit aquest difícil equilibri entre respecte de la 

identitat i comprensió de l'especificitat és el de l'educació. Voldria recordar que el 

primer conveni en l'àmbit de l'ensenyament va ser negociat abans de la Constitu

ció i va entrar en vigor el març del1993, al mateix temps que el text constitucional, 

per a una durada de deu anys. Era un excel ·lent text, que donava continuïtat al sis

tema d'ensenyament francès com a element essencial del servei públic andorrà, 

alhora que reconeixia a l'ensenyament del català i les institucions andorranes un 

rol essencial en la formació dels joves d'Andorra. El nou conveni , negociat durant 

el 2002 i el 2003 i ratificat el passat mes de juny, confirma aquest reconeixement i 

amplia la cooperació als àmbits de la formació professional, la formació continua

da del personal educatiu i l'ensenyament superior. El preàmbul del conveni parla 

de "reforçar en el marc del desenvolupament del multilingüisme l'estudi de la llen

gua i de la cultura d'Andorra, fonament de la identitat andorrana". Molts tenien por 

que, havent transcorregut deu anys d'existència d'Andorra com a Estat sobirà, 
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França volgués fer entrar els seus centres en la xarxa de l'ensenyament francès a 
l'estranger, gratuïta només per als francesos que resideixen al país i molt costosa 
per als altres. Per sort, no va ser així. Per sort, o potser perquè França és cons
cient que els centres d'ensenyament són el pilar de la presència i de la influència 
franceses a Andorra: "L'enseignement français est fe principal instrument de coo
peration culturel/e entre la France et I'Andorre'3 va dir el diputat Henri Sicre en la 
seva presentació del text a l'Assemblea Nacional el passat 29 de juny. 

La imatge d'Andorra a França 
Si el reconeixement d'Andorra com a Estat és un fet després de deu anys de diplomà
cia, l'acceptació de l'especificitat roman com una batalla permanent. Una altra bata
lla permanent és la que l'ambaixada lliura contra els, a priori, prejudicis dels france
sos sobre Andorra. El francès del carrer encara es pensa que hi ha una Andorra 
francesa -probablement el Pas de la Casa- i una Andorra espanyola -la resta del 
país, on no han posat mai els peus- . Per a aquest francès , els andorrans es dedi
quen a tots tipus de tràfic il·lícit i viuen a expenses dels països veïns. Malgrat els nos
tres esforços per donar a conèixer una altra Andorra, mitjançant publicacions, pàgi
na web, respostes quotidianes a les demandes d'informació de particulars i empreses 
sobre Andorra, promoció d'artistes del país a París, on hem acollit el millor d'Andor
ra - I'ONCA, el Cor dels Petits Cantors, la JONCA, diversos solistes de prestigi , joves 
artistes plàstics plens de talent, artistes confirmats com Sergi Mas, el proper mes de 
setembre, o la malaguanyada Carme Mas, el proper mes d'abril a la UNESCO ... - , 
per a molts francesos continuem sent els contrabandistes d'antany. I és que la prem
sa francesa, almenys la nacional, ens ignora, excepte quan es tracta de fets nega
tius: quan es parla de nosaltres, som els dolents de la pel·lícula, els que ens oposem 
a la reintroducció de l'ós bru al Pirineu o els que amaguem els diners evadits per Phi
lippe Jeantot, organitzador de la famosa cursa de velers Vendée Globe, per donar 
dos exemples de l'actualitat més recent. 
Potser un dels reptes ara és dotar-nos dels mitjans d 'una veritable pol ítica de 
comunicació, que vagi més enllà de l'excel·lent promoció turística que duu a terme 
el Govern. L'ambaixada, amb els seus mitjans actuals - tres diplomàtics per cobrir 
tots els temes bilaterals a més dels que es deriven de la UNESCO, I'Organisation 
lnternationale de la Francophonie i altres organismes menors amb seu a París-, 
no ho pot assumir sola. 

Perspectives: "l'étranger proche"• i la Francophonie 
Ara que hem afirmat la nostra personalitat internacional en la relació d'Estat a 
Estat, cal estrènyer la relació amb l'entorn immediat: I'Arieja i els Pirineus Orien-
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tals encara ens veuen com uns rivals perillosos, quan podrien treure un gran bene

fici de l'atractiu d'Andorra. Per estrènyer aquesta relació, una de les prioritats del 

nou Govern és la millora dels accessos amb França: les carreteres i el vell somni 

de fer arribar el tren fins a Andorra. La cooperació econòmica és certament una 

altra de les claus d'aquest apropament, i el projecte de macroestació d'esquí de 

Porte des Neiges, que unirà Porta amb el Pas de la Casa em sembla personal

ment una experiència interessant i potser, una solució pragmàtica al conflicte fron

terer secular de les Abelletes, solució que passa per una gestió comuna dels 

recursos, d'una banda, i de la frontera, de l'altra. Un altre projecte que de moment 

sembla faraòn ic, però que potser d'aquí a uns anys es podrà realitzar, és el giny 

telefèric que podria unir Vicdessos amb Arcalís , amb la qual cosa s'ampliaria el 

domini esquiable i l'oferta turística transfronterera. 

Una altra dimensió de la relació amb França ens la pot donar la nostra recent 

adhesió a I'Organisation lnternationale de la Francophonie , si sabem aprofitar 

aquesta oportunitat. Més enllà de la cooperació amb França, hi ha el diàleg enri

quidor amb l'immens espai francòfon , en el qual podem afirmar conjuntament la 

nostra identitat i la nostra resistència al procés de globalització. 

Notes 

1. El sobrenom fa referència al negoci de patates 
que el Sr. Rossell regentava al mercat central de 
París (Les Halles) proper a la Casa d'Andorra. 
2. Nom amb el qual se coneix el ministeri de Finan
ces francès, en referència al lloc on s'ubica. 

lmmaToR 

Professora agrégée de lletres modernes 

i ambaixadora d'Andorra a França 

3. "L'ensenyament francès és el principal instru
ment de cooperació cultural entre França i Andor
ra". 
4. L'estranger proper. 
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La parròquia 
d 'Encamp i la seva 
relació amb els veïns 
francesos 

Miquel Alís i Font 

Encamp és la parròquia que acull més residents francesos, 1.747 d'un total de 
5.095 que viuen a les Valls, cosa que representa un 34,29%. 

Si bé la colònia francesa és important al nucli d'Encamp, la majoria ha escollit 
el Pas de la Casa per instal·lar-se. Això demostra que els francesos es troben bé 
a la nostra parròquia i nosaltres estem satisfets d'aquesta situació, ja que han con
tribuït en gran part a fer d'aquest nucli una gran estació d'esquí i un centre comer
cial de primera línia. 

L'estació d 'esquí encampadana, la primera del país, va néixer al Pas de la 
Casa, i l'èxit que ha tingut, i té, el devem en gran part als veïns francesos, essen
cialment als d'Aquitània, Migdia-Pirineus, Llenguadoc-Rosselló i PACA. Avui en 
dia, altres esquiadors d'arreu del món, i sobretot de l'Estat espanyol , s'hi han afe
git i tots junts fan de GrandValira l'estació capdavantera dels Pirineus. 

Pel que fa al Pas de la Casa com a centre comercial, he de dir que la clientela 
francesa representa la quasi totalitat dels nostres visitants. 

Dit això, s'entén per què les relacions de la parròquia d'Encamp amb els veïns 
francesos sempre han estat molt bones. Segurament el Pas de la Casa hi ha aju
dat molt, per la seva situació de primera població entrant per França, però també 
perquè és l'únic poble situat al vessant francès. Tant és així que molts turistes que 
ens visiten confonen el Pas de la Casa amb Andorra, totalment a l'inrevés del que 
pensen alguns andorrans, que el Pas de la Casa ja no és Andorra! 

D'aquesta evolució que ha fet créixer la parròquia i sobretot el Pas de la Casa 
ens agradaria que se n'aprofitessin els departaments veïns dels Pirineus Orien
tals i de I'Arieja. Sembla que no és així, ja que el segon és el més pobre de França. 
En efecte, milers de turistes que ens visiten cada any passen per les seves carre-
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teres. Em consta també que alguns empleats del Pas de la Casa són treballadors 
fronterers i resideixen als poblets francesos veïns, cosa que ajuda a fer disminuir 
l'atur en aquesta zona. He de dir que aquests treballadors fronterers resolen , en 
part, el problema de la mà d'obra al Pas de la Casa. Això no obstant, la influència 
positiva d 'Andorra en els nostres veïns francesos està molt lluny de les propor
cions que ha agafat al vessant sud del país, on ha contribuït al magnífic desenvo
lupament de la Seu d'Urgell i de la zona que l'envolta. 

Aquest desenvolupament exponencial que ha conegut el Pas de la Casa ha 
estat profitós per a la parròquia d'Encamp i per al país en general , però no ha estat 
sense ocasionar alguns perjudicis a l'Estat veí. La urbanització encampadana 
abocava des del seu inici les aigües negres al riu Arièja, amb la qual cosa conta
minava aquest riu i també el Querol , a través del canal túnel que els uneix. Això va 
provocar a partir dels anys 70 tot un seguit de queixes, amb tota la raó, dels nos
tres veïns. 

Arran d'aquestes queixes Andorra va construir la primera depuradora al Pas 
de la Casa, segurament ben dimensionada per als 3.000 residents , però que resul
ta insuficient quan s'hi afegeixen els milers de turistes de l'hivern, de l'estiu i també 
de tots els caps de setmana de l'any. Hem de millorar el funcionament d'aquesta 
depuradora per no embrutar més les aigües d'aquests dos rius. 

La xarxa de carreteres andorranes segur que no és l'adequada per al trànsit 
que suporta el nostre país, tot i que la part més pròxima al Pas de la Casa, és a dir, 
la carretera del port d'Envalira, es pot considerar una via de comunicació correcta. 
El trànsit en direcció a França ha millorat encara més amb la construcció del túnel 
d'Envalira. 

En canvi , la carretera que ens uneix amb els dos departaments veïns ha que
dat obsoleta. Aquest hivern, el Pas de la Casa, i Andorra en general, ha patit el 
tancament de l'accés a França uns 25 dies. Això representa una pèrdua econòmi
ca molt important per als comerciants i hotelers, per als majoristes, per a les esta
cions d'esquí i per al país en general. Hem de reconèixer que aquest hivern ha 
estat excepcionalment fred i ventós . Entenem que els responsables francesos no 
vulguin exposar la vida dels automobilistes quan hi ha perill, però avui en dia hi ha 
mitjans que permeten protegir els usuaris de les carreteres, com poden ser els 
ponts per sobre dels quals passen les allaus. Després d 'una reunió que varen 
mantenir els llavors ministres Naudi i Gayssot a París , a principi de l'octubre del 
2000, un rotatiu del Principat titulava en un article: França millorarà les carreteres 
que comuniquen amb Andorra. Últimament uns quants ministres i directors s'han 
reunit a Andorra amb els prefectes dels departaments veïns i des del Govern 
andorrà se 'ns diu que les converses són positives. Esperem que així sigui i que la 
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situació de l'hivern passat no es torni a repetir, ja que aquests talls de carretera no 
afavoreixen ni Andorra ni França; i pel que fa a aquest segon país, penso en els 
treballadors fronterers i en l'aeroport de Blagnac, pel qual transiten molts turistes 

que tenen com a destinació Andorra. 

Ara fa uns cinc anys Andorra i França varen signar un tractat de permuta de 
terrenys que va permetre enllaçar el túnel d'Envalira amb I'RN-22. Aquest tractat 
de permuta va aixecar molta polèmica entre el Govern i el comú d'Encamp, pro
pietari del terreny permutat. Aquest darrer acusava el Govern de precipitació i 
considerava que l'acord podia ser inconstitucional. Per part andorrana aquesta 
polèmica es va acabar quan el Govern va demanar expressament al comú el 
terreny per a la permuta, cosa que s'hauria d'haver fet abans de signar l'acord. 

Aquesta permuta va ocasionar també discòrdia entre l'Estat francès i la Mairie 
de Porta. El màxim mandatari d'aquesta vila va amenaçar de dimitir. 

La signatura d'aquest tractat de permuta a principi de setembre del 2000 i la 
construcció del viaducte que desemboca a I'RN-22 per sota de la duana francesa 
del Pas de la Casa van fomentar l'inici de converses per concretar la posada en 
marxa d'una plataforma duanera comuna a l'interior del territori francès "amb un 
espai suficient perquè s'acabin les cues actuals de sortida al país", segons les 
paraules del llavors cap de Govern, Sr. Forné. 
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L'ambaixador francès, Sr. Henri Leclercq , també va manifestar que es cons
truiria una duana "moderna i funcional" que faci litaria el trànsit en totes dues direc
cions. Jo vull creure que els llavors cap de Govern i ambaixador francès no pen
saven en la duana que s'ha construït provisionalment al Baladrà, ja que és 
responsable de cues quilomètriques tots els dies de trànsit una mica important en 
sentit Andorra-França. Tot i entendre que els duaners francesos han de fer la seva 
feina, desitgem que els dos governs acordin com més aviat millor la construcció 
d'una duana comuna "moderna i funcional". 

Les cues quilomètriques, en el sentit França-Andorra, produïdes per uns repar
tidors de publicitat d'establiments andorrans situats al Pas de la Casa, perjudi
quen molt aquest nucli . Aquests repartidors en un principi distribuïen els fullets en 
territori andorrà. El comú d'Encamp, en veure que provocaven cues, els en va fer 
fora i llavors se 'n van anar a territori francès. Per part andorrana hem intentat 
convèncer els propietaris d'establiments andorrans que aquesta actuació és ne fas-
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ta per al nostre país. Alguns ho han entès i no distribueixen més publicitat, d'altres 
continuen entossudits i en contra de l'interès general. Esperem que les autoritats 
franceses els ho prohibeixin tal com farien si aquests repartidors dificultessin la 
circulació a l'entrada d'una ciutat francesa. 

El tractat de permuta també va promoure l'inici de noves negociacions per arri
bar a un acord sobre la delimitació de la frontera, que està pendent des de fa anys 
entre tots dos països i entre el comú d'Encamp i la Commune de Porta. L'article 5 
del tractat diu: "Les parts es comprometen , a més, a iniciar, en el termini més breu 
possible, negociacions amb vista a concloure un acord relatiu a la delimitació de la 
seva frontera." A aquest efecte es va constituir una comissió francoandorrana per 
a la delimitació de la frontera amb una delegació de cada país. El comú d'Encamp 
hi està representat per un tècnic en qualitat d'observador. Aquesta comissió fran
coandorrana s'ha reunit tres vegades; l'última va tenir lloc a París els dies 29 i 30 
de gener del 2002. Sembla que les reunions es van aturar a causa de l'inici del 
procés electoral francès. La corporació encampadana afirma, de forma intransi
gent, que la frontera a la zona de les Abell etes és la marcada en els mapes ando
rrans. El comú secunda la seva posició en la utilització que s'ha fet sempre d'a
questa zona per part andorrana, però també i sobretot referint-nos a la Concòrdia 
de límits de Jaume 11 i Andorra que es troba a l'Arxiu Notarial de Puigcerdà i que 
diu : "[ ... ] i tots els esmentats de cada part, havent tractat, convingueren amb 
Concòrdia que el terme de Cerdanya i els emprius s'estenen fins a la roca dita 
Castell Ayner i així com la serra divideix fins al mig de l'estany dit de la Casa i així 
com les aigües baixen fins al pont dit Pont Cerdà[ ... ]". De serra que divideix fins al 
mig de l'estany només n'hi ha una, que és per on passa la frontera marcada en els 
mapes andorrans. 

Examinats els mapes francesos i andorrans, es constata un altre punt de dis
crepància a la Solana, a la zona de la Palomera. La línia andorrana segueix la 
carena situada a l'est de la riba esquerra del riu de la Palomera; la línia francesa 
segueix el curs de la Palomera fins a la confluència amb el riu Arièja. 

L'estudi que ha fet fer el comú d'Encamp sobre la Solana avalaria la tesi fran
cesa. Tot i això , pel que fa a la Solana, en ser terreny indivís de Canillo i d'En
camp, s'ha de tenir en compte la versió de Canillo i els documents que pugui 
aportar. Les relacions excel·lents que mantenen els dos comuns andorrans amb 
les dues Communes d'Ospitalet i Mérens-les-Vals de ben segur que ajudaran a 
resoldre aquest litigi . 

Quant a la nova estació d'esquí de Porte des Neiges, el Sr. Salvador Fernan
dez ha explicat aquest projecte situat al costat francès del Pas de la Casa. 

Com a comú, poca cosa tenim a dir-hi, ja que és un projecte que se situa a 
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França i no podem, ni volem, immiscir-nos en els afers de la Commune de Porta. 
Com a soci de Saetde (societat majoritària en el nou projecte d'estació d'esquí, 
però curiosament absent en el projecte d 'urbanització, reservat als especuladors 
privats) ja hem dit que ens oposem a tota inversió a l'estranger. Ens hi oposem per 
tres motius: el primer és que l'estació encampadana necessita fer molta inversió a 
Andorra per mantenir-la a un bon nivell i desenvolupar-la vers els Cortals d'En
camp; el segon és que la major part de les accions comunals de Saetde (el 25%) 
la corporació les té en contrapartida d'aportació de terreny, i al costat francès el 
comú no n'hi aporta cap, de terreny; el tercer ens ve motivat per una màxima que 
molts inversors segueixen i que diu : quan una cosa funciona no es canvia. 

Bé, per concloure el punt anterior i també la meva exposició he de dir que 
estem immersos en un món on el que compta per a molts és guanyar força diners 
i com més ràpidament millor. En aquest món i a partir d'ara els municipis de Porta 
i d'Encamp haurem de ser molt vigilants al fet que els interessos d'aquest inver
sors i/o especuladors privats no contaminin les nostres relacions de bon veïnatge 
i que desitgem que siguin les millors. 
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Cloenda 
18a Diada Andorrana 

Àngels Mach i Buch · , 

Quan, en l'assemblea de socis de la SAC es va escollir tractar de la relació 
d 'Andorra amb els veïns , es va fer pensant que hi ha hagut èpoques en què la 
relació amb els del nord en diversos àmbits ha estat més freqüent i fluïda que ara 
mateix, i potser calia rellançar-nos a conèixer-nos millor per poder establir noves 
bases de col ·laboració per encarar el futur plegats. 

Andorra és un motor de la zona pirinenca i com més i milllor es relacioni amb 
els territoris del seu entorn , més oportunitats hi haurà que ambdues parts en sur
tin beneficiades amb nous projectes. 

Fa dos anys que en la 16a Diada dedicada a la relació amb els veïns del sud 
vam poder adonar-nos que calia un fòrum de retrobament, almenys pel que fa a 
les entitats dedicades a temes culturals i de coneixement, que ha transcendit pos
teriorment en unes Trobades Culturals Pirinenques anyals itinerants, i desitjaríem 
que enguany també s'obrissin noves portes de col·laboració en nous horitzons. 

La relació més bàsica i evident de la SAC amb els veïns del nord és la presèn
cia continuada a Prada de Conflent en el marc de les activitats de la Universitat 
Catalana d'Estiu des de l'any 1988, amb la Diada Andorrana com a jornada espe
cialitzada, i la participació en la Fundació UCE mitjançant un dels patrons en l'or
ganització global. 

I aquest any la Diada Andorrana ha arribat a la majoria d 'edat, 18 anys, amb la 
totalitat de les Diades publicades. I és important remarcar que aquesta col ·lecció 
de llibres ha esdevingut una eina de treball no tan sols per estudiosos de temes 
del país, sinó també per a les escoles i els lectorats de català de l'exterior. Per dot
zena vegada Andbanc ens fa confiança per a l'edició dels textos presentats avui i 
això ens fa agrair molt sincerament la seva sensibilitat envers als temes de refie-
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xió sobre el país que es tracten a Prada i potencia la rellevància de la iniciativa que 
va conduir-nos a participar i donar-nos a conèixer en aquesta universitat. 

Les cintes enregistrades al llarg de la jornada i que contenen les ponències i 
els debats seran dipositades a l'Arxiu Històric Nacional, per poder ser consultades 
per part de qui hi estigui interessat i també per garantir-ne la conservació. 

El nostre agraïment al ministeri d'Afers Exteriors, Cultura i Cooperació perquè 
el seu ajut a través del departament de Cultura ens permet dur a terme la logística 
de l'organització de la Diada. El seu ministre titular ha participat molt directament 
presentant ponències en diverses diades i en coneix l'abast. 

Volem agrair també al ministeri d'Habitatge, Joventut, Ensenyament Superior i 
Recerca el suport directe a la UCE i la seva aportació econòmica de la qual es 
beneficien quatre estudiants d'Andorra i dues estudiants del lectorat de català del 
Govern d'Andorra a la Universitat Carolina de Praga (República Txeca) , per al 
90% de l'import de les seves inscripcions als cursos . Les seves impressions i 
comentaris a l'entorn de la UCE sortiran publicats als butlletins El SAC. 

Gràcies als ponents pel seu esforç a preparar la ponència, lliurar-la per escrit la 
majoria, i de forma especial per haver estat aquí a Prada donant-la a conèixer. 
Fent, a més, l'esforç suplementari de ser concisos i breus, adaptant-se al temps 
previst. 

També cal remerciar als companys dels mitjans de comunicació que traslladen 
ràpidament a Andorra la crònica dels esdeveniments viscuts a Prada, perquè els 
qui no han pogut assistir-hi se 'n puguin assabentar fidelment i amb celeritat. 

Finalment us volem agrair l'atenció i l'interès a tots els que heu estat seguint 
aquesta 18a Diada Andorrana al llarg de tota el dia, i convidar-vos a la propera edi
ció de l'any vinent, 2006, en la XXXVIII edició de la UCE, en què comptem poder 
presentar un tema d'interès i d'actualitat. 
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Llista de participants 
a la 18a Diada Andorrana 
a la XXXVII Universitat Catalana d'Estiu 

Nom i cognoms 

Joseph Abumackaye 
Miquel Adroher i Pagés 
Miquel Alís i Font 
Maria Belinson 
Pavlina Baslova 
Josep Manuel Barea i Gimeno 
Odile Barrat 
Joan Becat 
Univers Bertrana 
Salvador Brasó Campderrós 
Jacques Carcy 
Enric Casadevall i Medrano 
Olivi er Codina i Vialette 
Arnau Colominas i Navarro 
Eva Culleré i Sorribes 
Jean-François Denis 
Najia Denis-Eihijri 
Sauveur Fernandez 
Diana Figueras i Nieto 
Noêlle Font i Jiménez 
Maite Font 
Francesc Garcia Principal 
Xavier Gonzàlez 
Ferran Goya Rodríguez de Castro 
Esther Joan 
Roser Jordana i Mallol 
E ric Jover i Com as 
Tany Lara 
J. Llanes 
Jaume Lladó i Font 
Josep Maria López i Llaví 
Àngels Mach i Buch 
Lydia Magallon i Font 
Pere Manzanares 
Alícia Marcet 
Albert Martínez i Pons 
Climent Miró i Tuset 
Myriam Momédèro 
Maria Montané 

Professió 

Professor 
Professor lila I 

Lloc de residència 

Font-romeu 
Andorra 

Cònsol major d'Encamp Encamp 
Estudiant Un iv. Carolina Praga (Rep. Txeca) 
Estudiant Univ. Carolina Praga (Rep. Txeca) 
Farmacèutic Burjassot 
Professora Perpinyà 
Professor d'univ., director de l'Inst. Franco-català Transfronterer Perpinyà 
Periodista Escaldes-Engordany 
Constructor Escaldes-Engordany 
president de I'AIIiance Andorrano-Française Andorra 
Cònsol major de Canillo Meritxell 
Historiador Andorra 
Gerent del Centre de la Cultura Catalana 
Professora 
Batlle 
Comerciant 
Arquitecte i urbanista 
Docent 
Professora 
Maman 
adjunt jubilat 
Controleur 
Enginyer 
Periodista, El Periòdic d'Andorra 
Directora Sindicat d'Iniciativa 
Químic 
Fotoperiodista El Periòdic 
Retraité 
Realitzador 
Periodista 
Farmacèutica 
Directora Comunicació Andbanc 
Periodista 
Historiadora 
Arquitecte 
Administratiu 

Estudiant 

La Cortinada 
Andorra la Vella 
Prada 
Prada 
Perpinyà 
Escaldes-Engordany 
Montpeller 
Cabestany 
Escaldes-Engordany 
Perpinyà 
La Massana 
La Seu d'Urgell 
Andorra la Vella 
Escaldes-Engordany 
Andorra 
Prada 
Perpinyà 
Encamp I Barcelona 
Canillo 
Escaldes-Engordany 
Ràdio Arrels Perpinyà 
Perpinyà 
Sabadell 
Andorra la Vella 
Le Boulou 
Barcelona 
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Nom i cognoms Professió Lloc de residència 

Anna Pifarré Periodista, Andorra Televisió Encamp 
Josep David Pol i Pedrós Administració de justi cia Andorra la Vella 
Julià Pol i Pedrós Estudiant Andorra la Vella 

Antoni Pol i Solé Arquitecte Canillo 

Jean-Pierre Pons Professor Andorra la Vella 
Anne-Marie Pons Cabé Français Andorra Andorra la Vella 
Xavier Pujol Fotògral, Diari d'Andorra Encamp 

Alain Rippol Conseller Comerç exterior Andorra 

Lilianne Rippol Secretària particular Ambaixador de França a Andorra Andorra la Vella 

Enric Riba i Valls Director O. T. Andorra a París París 
Xavier Rodríguez Operador d'imatge Andorra la Vella 
Jaume Sabater i Rovira Banca Andorra la Vella 
Xavi Sànchez Periodista, Diari d'Andorra Andorra 
Pere Senmartí i Rodríguez Consultor inlormàtic Andorra la Vella 
Petra Sequensovà Estudiant Univ. Carolina Praga (Rep. Txeca) 
Jean-Pierre Sicre Tècnic EDF Mérens-les-Vals (Arièja) 

Toni Solanelles i Mollar Periodista, Diari d'Andorra Santa Coloma 
Àngel Soldevila i Pellejà Falset (Priorat) 
Antoni Terra i Barbena Mataró 
Elisa Touron Estudiant Perpinyà 
EricTouron Professor Perpinyà 
Joan Touron Vinçà 
Sònia Touron Margail Vinçà 
lmma Tor i F aus Ambaixadora d'Andorra París 
Miquela Valls Prolessora jubilada Perpinyà 
Joan-Lluís Valls Professor jubilat Perpinyà 
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XXXVII 
Unlvenltat 
Cat.t/ana d 'Estlu. 
f>r11d1t da Conl'!.nr 

Oisu bta20 
d'agOJt de l2005, 
al l yc:l!!e 
Renouvier 
(Ctra. deütlli) 

18a Oiada Andorrana a la UCE Catalana d'Estiu 

Andorra i els seus veïns del nord 

PROGRAM.t. MATI (de !.s 9:30 alu 13:00 horu) 

PTtsentitd6 

Quin ts l'eidevenidor per a les ONET (Oficines Nacionals btrangtrts 
de Turisme) 
Enric RIBA i VALLS, d irector de l'Oficina de Turisme d 'Andorra 1 ParCs 

Presència de l'ensenywnent fran<is ili Andorra 
Frar.cesc GARCIA, ensenyant i principal jubilat del Lycêe Comte de Foix 

SOC ifTAT~~~ 

O<QMIIu:a: ~~~o~~~~~~~~~~::=~~~~~;rTúE I membre mociat al Comitè 
RegionaiCCEde MigdiaPirineu1 Soci• tat 

Andorrana de 
C/jncies Elrugbl com aelementde reladód 'AI!domr. 

Salvador BRASÓ i CAMPOERRóS, empresari, president de la penya USAP •ek Ando5ins• I upresicl&nt d&l CCC 

]~~~~:·¿.~e~~~~~~~~~:: t~~~~d:·,~d~i ·Z":;~·~~~~~!Frin:~~ 
LH vldtn d. les HcoiH a Andbanc: una mMm p¡"ktic:ll d'e1tar 11 prop de ia sodetllt ~ l d'obrir
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Lydia MAGALLON i FONT, ~t • .miga cOnsol major i dir«tor~ del departament de Comunicació d'~ 
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JeanPierreSICRE,mairede Mért'rls-les-Vali 

LaparròquladelaMasuonal e l sudde Fral"!ça 
Jo§ep Maria CAMP i ARENY, agent immobiliari I cOnsol major de la Massana 

~~:t~~~~f ~Eò~b.':K~~O:~:~a;J~ntic ministte d'Economia i cònsol major de Canillo 

Proposition pour une politique d 'i dlange culturelle et touristiqut 
Joan FraocescDENIS,mairede Prada deConllent 

De~t 

PROGRAMA TARDA (de lfl15:00 llfl11:30 hom) 

~~:;,~:~p;~tAS]~t~1òt~~~,0c~~=~~:tj~~:sident de la Cambra de Comerç, IndUstria i Servei$ d 'Andorr11 

Tempt•ti.,.es de conou.ions audiovisual$ nord/sud. 
Esteve VALLS, locutor de ràdio Fr;mce 8/eu RovssWon 

Ui Stóri.l dtl S..nt Grifsal, vtrsló ut~a dt la Outstt clel Stln t Graal 
Miquel AOROHER i PAGÈS, doctor en literatura medie ... al 

g.~~~:S éòb~~:~~;:~E;!pÉ~d:~::'hfs~t~'"'quu dur11nt e ls segtu XVII • I XIX 

Els tuñstes fr1111cesos: 'lilió des d~l Slndiut d'lnlcilltivl 
Roser JORDANA i MALLOL director• del Sindicat d'lnkillti'la/OfJcina de Turisme d'Af'ldomla Vella 

Quins umiM h11 n J l"!llt seguint Iu lletres andorr11nes1 
Miquela VALLS, IFCT Universitat de Perpinyà 

El complex dels confins. El nord als mitjans dt comunkeció 
Unl.,.ers BERTRANA. llicenciat en ciències politiquesl dret pUblic i editor dels ser<els Informat ius de RTVA 

~~~:J! f'~~~~~~~~~:::::! ;~~or del projecte Porte des Neiges 

Les rl!'laciont hlstòñques d 'AI"!dorr• ~mb Franç• 
Alida MARCET, Mo~itre de Conféfences jubil•da d'històri• modem a a la Univer1ítat de Perpinyà 

la ~arròqula d'Ordino l la vall d 'Auut 
Ennt DOLSA I FONT, empresañ i cOnsol m•jot d'Ordino 

10anysdei'Ambaludlld 'Andorraa Fr• nça 
!mma TOR l FAUS, professora agr&gée de lletres modernes i ambaixadora d'Andorra & França 

La p•rròqula d ' Encamp llit ""'" re lació amb els veir~s fnmtiSOI 
Miquel AUS i FONT, mestre jubilat i cònsol majot d'Enump 
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Recull de premsa 

DIJOUS 
17 DE MARÇ DEL 2005 OPINIÓ 

Tribuna 
Ferran Goya 

Un despropòsit 
Quan vaig llegir el rl!'c.ull de 

ponències de la c:ntoruna diada 
nndorr:tna a Prnda, va cridar-me 
!'11\enció la proposta del senyor 
Josep Pintat i Solans d'elaborar 
un:1 bolança tl1• f ets i pagament$ 
envcrselsestutsveins. 

Encarar. sota un angle hetcro
do:(, els inlcrcanvis econòmics 
entre països r m va fer rccordttr 
In paradoxa dc Pigou. 

En virtut dc la paradoxa dc 
l'i gou - deixeble d'Alfred Mar
shall i contemporani de Keynes
el PIB d'un pals di smin ueix si 
un home contreu mntrimoni amb 

In seva minyona. Ln raó és que la 
minyona cotwcrtiJu .:n esposa 
farUiesmateixes tasquesala llor 
però sense cobrar per realitz.ar
les, dc tal manem que encara que 
la quantitat dc treb:.ll s igui la 
mateixa. n partir dc la boda e ls 
ac tes de cui nar, planxar, nete
jar ... deixen de computar-~ com 
11 ve rtaderes activitats econò
miq ues i l' import del producte 
interior brut es rebaixarà en una 
xifra igua l a lo dc l'ant ic salari 
t.lclacriada. 

Pigou morí el I 959 i els sis
temes oficia ls de comptabilitat 
nacional continuen oblidant els 
fets econòmics que no impliquen 
un intercanvi monetari. De Ja 
motcixa manera. els mètodes ho
mologats d'elaboració de les 00-
lances dc pagaments continuen 
igno rant els fets que no tenen 
untl contrapartida monetària. 

Amb aquests antecedents es 
comprèn que la publicació de 
l'estudi - ediun pel ministeri 
d ' Afers Exteriors- La balanÇtl 
rlefets i pagaments del Principat 
d 'Andorra em suscités una fona 
expectació. 

Vaig intuir - atesa la qualitat 
dc l'editor- que l'estudi deixaria 
de costat al gum dels fets i tran
sacci ons non SU/ICtas, però 
freqtlcnts en zones frontereres. 
especialment quan d'un costat i 
l'altre de la divisòri::1 existeixen 
règims fisca ls radicalment di fe· 
ren L'\ . Escrupolosament, els au
tors, amb un zel digne d"encomi, 
hnn evit:Jt que cap de les parau
Ics prosc rites (con traban, frou, 

evasió, blanqueig ... ) no aparegui 
en les 160 p¡\gines del text. 

El que sl que esperava cru tro
bar-me, almenys, una balança 
dels pagaments i fets confessa
bles entre els residents a Andor· 
ra i els de la resta del món. Però 
he comprovat amb desil ·lusió 
que no hi ha ca p balança; el 
direc!ordeltrcball ens info nna a 
ta pàgina 2) que " l'anàlisi pre
senta un enfocament premedita
dament unidirecc ional, destinat fi 
avaluar els efectes induïts .sobre 
l'economia espanyola ( ... ) i con
sidera que valorar els fluxos en 
sentit contrari complementaria la 

informació aportada ... I tant que 
la complementaria! Aixl.doncs, 
contràriament a a llò que indica 
el titol. no tenim balança, sola
ment fluxos unidireccionals, i 
pel que fa I" exterior es redueix al 
regne d'Espanya. 

A 13 part redactada pel senyor 
Antoni Calvó trobem abundosos 
càlculs aritm~tics amb uns rcsul· 
tats exagerats fins a la hipêrbolc. 
Si. com demostra l'estudi , fos 
cert que espanyo ls i fra ncesos 
se'ns emporten el 70% del nos· 
tre PIB. què ens quedaria als an
dorrans després del saqueig dc 
portuguesos. britànics, russos, 

filipins. sud-americans, ctcl:tera? 
On és I" error? En comi! I 

diversos: d' una banda. estableix 
unes hipòtesis agosarades que no 
pr!!nlncumdcvcrificar,comura 
en et ens de l'estimnció dc la 
renda derivada dels materials de 
construcció. Però és en el mo
ment d"ass ignar un \'a Ior a\ fe l 
del consum (gratuït) dels béns 
públics d'A ndorra pels visitants 
estrangcrsqtut.n les xifres perden 
tot sentit de la realitat . l'er al 
2001 , en el qual les despeses 
pressupostades d' invers ió total 
dc l' administració central van 
ser dc 129 milions d'c uros: el 
professor C;t lvó va lora el con· 
sum de béns pUblics per part dels 
li milionsdcvisitantscntrc243 
i 580milionsd"euros,dc22 a 53 
euros per turista i dia; una xifra 
in versemblant que j ustificaria 
-si fos certa- la imp lant11ció 
urgent a Andorra d'una taxe de 
sejour de 40 eu ros diaris per 
turista. I dir que a les illes Bale
ars van refusar una ecotaxa de 
poc més d'un curo? 

Però, a part dels errors de càl
cul subjacents a les absurdes 
xifres obtingudes, h.i ha un evi
dent error de concepte : l'esiUdi 
barreja naps amb cols; posa al 
denom inador e l PIB , calculat 
amb m~todcs ortodoxos, amb 
exclusió dels fets que no impli
quen pagaments, men tre que 
infla el numerador amb els flu
xos de fets. 

Davant el seguit de tesis i 
conclusions desmesurades dels 
autors dc l'estudi, potser seria bo 
de record ar l'expressió llatina 
Quod nimium probor, nlltif pro
bat: quan es vol demostrar mas
sa.noes demostr:l res. 

L " e:~:cap de Govern reclama
va una cina "contrastada" que 
permet i trobar solucions nego
ciades amb •·esperit de j usticia i 
respecte" ; i als andorrans ens 
demanava reflexió "a fi de pro
moure criteris d 'interès nacional 
envers aquest problema". 

En lloc d"aquesta reflexió, el 
ministre d 'Ex teriors pre5enta 
(premeditadament ?) un estudi 
pa rcial, unidireccional, esbini· 
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xat, acabat a corre-cuita, amb 
errors de càlcul, de concepte, de 
transcripció, de periodificació i 
amb incongruències en dades 
cstodistiqucs bàs iques. O sigui, 
quelcom dc molt diferent a allò 
que es diu o la contraportada ; 
"Una obra científica qut anolitza 
el conjunt dc relacions econòmi
ques d"Andorra amb els estats 
veïns."' 

Podem dir, pel con1rnri , que 
estem davant d'un treball ideolò· 
gic d'opuntalament í justificació 
d' una posició polltica que ha 
tancat - durant un decen ni- els 

"Patim un model 
de creiTement 

insostenible, també 
en relació amb 

els veïns" 

ulls i les ordes davant els mUiti
ples i successiussig.ncs ifetsde 
dependència i fragi li tat de la 
nostra economia: crisi del tabac, 
qualificació dc paradls fiscal. 
JRPF als resi dents espanyols, 
contenciós amb la UE per 
l'impost sobre les re ndes del 
capital, impasse en la reobertura 
de l'ncropon, crisi dels aboca
dors dc terra, tancament dels 
accessos amb Fra nça per les 
nevades, etcètera ... 

Patim a Andorra un model de 
creixement insostenible interna
ment, però també insostenible en 
relació amb els vel"ns. Un model 
que exhibeix una lacerant manca 
d 'equ itat en la redistribució 
interna i ex terior de la riquesa 
creada . Ara, a lguns pretenen 
- amb quatre sofismes í una pila 
d'operacions aritm~tiques- fe r 
creure que aquest model no sola
ment beneficia lots els andor
rans, sinó que reparteix riquesa i 
benestar arreu del món. 

I Això si que és un autèntic 
despropòsit! 
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Els cònsols de les parròquies 
altes analitzaran a Prada 
les relacions amb França 
M. f . 
E.scaldes-Engordan~ 

Especialistes J't\ndorm i lk 
Catalunya sc citaran tl :!0 d'a
gost vinent a l'rada de Connem 
per partic ipar en la divu l! ena 
edició de la dinda nndorrunnllln 
Universita t Cal!ll ana d 'Es tiu, 
que enguany sotme t a anàlisi les 
relacions del Principat amb 
Fmnça. 

Les ponències, orgunitzades 
des de la Soc ietat Andorrana de 
Ciències, busquen anal itzar el 
tema "en totes les dimensions~, 
tal com va tll pticar ahir In presi
denta dc !'entital. ÀngelsM(lch, 
en la prese ntació del progruma 
-que inclourà la presèncin d'ex-

pen.s en economia, història, edu
cació, relacions institucional s, 
turisme i cspon "per introduir-hi 
un \'essa nt més lüdic" . A la 
majoria d 'edat de la diada hi as
sistimn també els consols majors 
de les quatrt p.1rròquiesaltcs per 
exposar l'upcrièncin del trac te 
comunalnmbFrança. 

La jornada s'emmarca en la 
trenta-setena edició de In Uni
vcrsi tntCatnlanad 'Estiu i el mi
nistre d 'Afers Exteriors, J ul i Mi
no ves, vil recordar en l'acte 
d 'ahir n Andbanc el .. supon" del 
(}Qvem a la iniciativa. En aquest 
senti t, l'executiu fa una apona
tió econòmica a !'UCE que pos
sibi lita In subvenció del 90% de 
la matricula als andorrans ime-

Diari d 'Andorra, 20/08/2005 

AFERS EXTERIORS 

NACIONAL 

ressats a pRndre pan en els cur
sos, quetindron llcx:entreel\6 i 
e l 26 d'agost. 

L 'acte va coincidir amb la 
presentació de l llibre que recull 

La SAC posa a debat l'estat de les 
relacions amb els "veïns del nord" 
I Prada acull la divuitena edició de la diada andorrana a I'UCE 
Toni Solanellet 
Andofra la Vetla 

Una vimenu de ponents , rna
joritli. r i:lment dds ambi ts dc In 
politica, la cultura i el món eco
nomicocrnpresnrial , analitzaran 
avui al Liceu Renouvic: t de Pro
da de Conllcnt l' es tR I de Ics 
relacions entre el Principnt i els 
verns del 11ord. Amb aquesta jor
nada, la divuitena que: organitza 
la Societat Andorrana de Cièn
cies(SAC), csta ncaràefdc/e 
iniciat fa dos anys, segons la 
presidenta dc l'entitat organilZII
dorn, Àngels Mach, qUiln es van 
debatre com funcionave n els lli
gams amb comarques catalanes 
com ara l 'A lt Urgell, la Ce rda
nya o els l'a ll:us. La d iada an
dornllla nIn Universitat Cataln-
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Qualte cònsols i dos 
"maires" analitzen els 

vincles enlte una banda 
i l'altra de la frontera 

na d ' Estiu està pre\•is t que co
menci a les 9.30 hores del motí. 
La cloenda tindn'l lloc pels volts 
dc: les set de la tardo. 

Machja va avnnçAr ahirque 
" més que conclus ions" el que 
deixa rà dc mnnifes tlnjornnda 
és que Ics re lnc ions amb el sud 
de França " han anat d ismi nu
int". La presidenta de la SAC va 
mani fe star que seria bo que a 
porti r de les ponències <1uc: es 
pronunciaran avui i, sobretot, a 

partir dd debat que gene raran 
quedi clar que Andorra està in
ten:ssada a " re llnnçar"' els vi n
cles . I que el s vel'ns delnor.J 
rnmM lmurien dc veure clor que 
aquest fet els pot interessar. Per 
March. Espanya ha mostrat 
' 'més interès" que no pas Fran 
ça . Un fet que, d ' a ltra banda, 
considera que forma pan d'una 
tendència global. "Tothom mim 
cap al nord. Per a qua lsevol pa
ls, mirar cap a l s ud és difici l, 
perqu~ sembla que queda m t!s 
allunyat. Però valia pena que 
le:o¡ relacions e.s puguin torn tH u 
incrementar." 

Quatre cònsols i dos maires, 
entre d ' niues, seran ponents dc 
lc:sjomndes. Al nmtl, e ls liberals 
Josep M. Camp i Enric Casmk
vnll exposaran, resp-ectivament, 

les 24 pon~ncies dc l'ed ició de 
l'any passat, centrada en el crd
llt:rnent del país. En opinió dc 
March, In publicació t!s una "ra
diografiB completa de la reali tat 

Ics ponències Lo pt1rròqr1io de 
la Mossw111 i el sud de França i 
Tremo rmy.:r de relacimu IXOIIÒ· 

miqllesfrancoamlorrmws. A la 
tarda. sc:n'l el tom d'Enric Dolsa, 
que parlArà dc La parròquia 
d 'Ordino r la val d '.Auzat. i Mi· 
que\ Alis, que fan'l referènc ia a 
les relacions que Encamp manlé 
nmb els veins fruncesos. Entre 

DU OUS 
14 DE JULIOl OH 2005 

ando1111na analitzada des d'òpti
ques molt diferents" i unA ei na 
de treball "molt U t il ~ per a 
aquells que vulguin acostar-sen 
una qOestió d 'actualitat al pals. 

d ' altres , també inte rv indran 
l ' ambaixadora de l Princi¡)at a 
Paris, lmrml Tor, i el directo r de 
l'ofieinn andorrana de rurismc a 
la capital francesa, Enric Riba . 
E l pres ident de la Cambra dc 
Comerç. Francesc Pallis, i el 
promotor del projec te dc Po rte 
des Nic:ges, Snlvndor Feru(lndc:z, 
també hi prendran part . 

Universitat Catalana d'Estiu 2005 
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Les ponències de la Universitat d'Estiu evidencien la pèrdua de pes econòmic del veí del nord 

Andorra ja importa 
d'Espanya tres vegades 
més que de França 
Es reclama una cooperació més gran amb les regions gal·les 

Les imponacions des d'Espanya ja arriben als dom. com ahir es va e:< posar a la diada andorrana 
1.030 milioi\S d'euros, i les de Franç<c són de 3 IS. dc la Uni\·ersital Catalana d'Estiu. a Prnda de Con· 
Aquesta és una dada que posa de manifest la pèr- OenL Els participants van coincidir a demanar més 
dua de pes del vtl del nord en l'economia d'An- coopcrnci6 amb Ics regions franceses. PÀG. J 14 

Diari d 'Andorra, 21/0812005 
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DIADA ANDORRANA A PRADA 

- ¡i¡¡ l'economia com a pilar bàsic del desenvolupament de qualsevol pais 1/a necessitat de bones mfraestrudures per garantir-ne /a 
prosperili!.lsón dos dels lemes que es van tractar ahir a /a Universili!.l d'Estiu, que va analitzar les relaCions d'Andorra amb França. 

Les importacions d'Espanya creixen en 
vint anys vuit cops més que les franceses 
F. J. Sínchet i T.SolaneUu 
P111d& do Conflent 

Les importacions han passat 
en 22 anys dels 181 miliom 
d'curosa mes de 1.570, fetq~ 
rc:prucnta uncrci:l:crncntdel 
71!1'Y •. El 1982 Ics importacions 
pro<:t-dcmsde Frnnr;nercnd" uns 
lOS milions d'euros i les d'Es
pan~a de 59 milions_ FI :!00-' 
d' Esp.·n1~ a s'irnport11 a ¡'lt't "•llor 
de 1.030 milions i de l~r.mça per 
l 15. ¡\ que~t.:s són uii:!Uill:~ de les 
dade~ ¡¡uc es recullen en In po
n~ncia Rl'i(h;if;¡u rullll!rt·iul~ 1!'11-

tre Frunça i AndorrD JS mtv1 
d.-sprt:s que el ..:Onso! major dc 
Canillo, Enric CasadevaH, l'a 
prcsentnrahir enlnjnrnnduan
dornmade la Unh•crsilat¡ff.stiu 
:. l'mda de Connc:nt, que en
guan~ s'ha centrlll en Ito~ rdn
Cit)Md'Andornt iel!tH:insdel 
nord. l.n dada. però. n!Cs signili
~,;mi,rrde l'estlKlit.jucnnaliiZ!Ici 

c;rnlrdetcndèncmcxpt:nmcnuu 
ot\4u•·o:n ksdi.H!~dJrreresd~,;-ça
do:~ eh producltS CSJXI!I) uh que 
o:uln:na Andorra hancrc-;cutun 
t to-n ~ . d¡nant del 199°• dels 
lrnnc~.F-~adir.\' Uitcopsm<.'5 

Casr!deva ll v~ cxpos.arque la 
pCrdua dïmponadon~ fmnceses 
es deu u motius di1crsos. com 
aro l'entrada d 'Espanya al mcr
o:atcomUeuropcuo In cessió per 
tlnrt dels uponadors fr11 ncesos 
delnrcpresentaciódelsseuspro
drrch:s a majoris tes cspan)·ols. 
/'crò també es l 'U ro:fcrir a d'al 
tres entrebam:s, com va lo man
ca d'infrucstruc turcs quehiha 
ddc05111tfrancès. fetqucfacilita 
molt rnes l'nccésa Andorra des 
d "Espauyn, sobretot ets mesos 
d ' hi vcrn. Casadcvo lltambéva 
exemplificar la caiguda ltilll"l! dc 
tu importacions franceses cap a 
Andorra en dir que Nvnm veure 
quc compràvemt'cncrgineiC:c· 
tricn un 30% m6caraqueaEs
p.1nyai dcsprés d'uno visitaquc 
vamfera ParisensvMmantenir 
c lpreuN. En lapomnciadcl còn
sot majOI"" de Canillo es compara
ven les importacioru que Andor
ra harealitzal cnlu darreru 
ducs dkadesdclsscU!dos veins 
fron terers en a rtic les con1 ara 
carburants , a lime nt~ . alcohol, 
vehlctcs,perfumso tb tits. En 
totes, ta balança afavoreix clam· 
ment Espanya. Com a dada sig
nificat il'a,dcstacaquccnunpro
ductecomarael perfu m--en e l 
qun t Frunça ocup;rva un lloc pri· 
vi legiat- e l creixement dc les 
lmponac.ions espanyo les es 18 
vegades més 11 h que e l dc les 
ftMCCSCS. 

La ponènc ia pre.'icntada pel 
p r e~ident dc la Cnmllra de Co-
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Les frases 

"Compràvem !'energia 
elèctrica un 30% més cara 
que a Espanya r després 
d'una vtsita ens van mali-

tenir el preu" 

Enric CaadoYoll 
Cilns!;maj..-deünillo 

"ts ~tal pe1 a Andorra 
millorar !'N-1161 mirar cap 
a Pe1pinyà. A Montpeller 
tant li fa Andorra com la 

Catalunya Nord" -tlimclo<del'lmlirurf-

merç, Francesc Pallàs. tambe va 
incidirenel vessant cconòmici 
l'I recordar un acord s ignat el 
199K amb la Cambra dc I'Arièja 
i el Comitè de comerç exterior 
dc Frnnça . " No podem ac tua r 
dcs de!a distàncini cal unim· 
puls demCs ahuivetl",va mani
ft5tarPallàs.quevafer un.a cridn 
ale.• llt.lministrocionsperfnml'!n-

~Les Infraestructures són 
fonamentals si volem 

mill001r els anys VInents 
les relacions eotnefetals 

amb França" -litsider1delac.mtn 

'Amb la llei de societats. 
els interessats a invertir 

hauran de presentar totes 
les garanties necessàries 

per eliminar els fraus" 

AloinllifiPOI 
Assewx-encomerçcomunil:lri 

tar una cooperació mes gran 
entre Ics empreses dels dos pai· 
so.s. l'aliàs v11 proposar l'impuls 
de protocols bilaterals per preci· 
sar i concretar objectius i mitjans 
de cooperació. El presidem de la 
Carnbnttrunbé\•adeilt llr clarque 
sense in fraes truc tures ts molt 
complicateldesen1ol upamc nt 
eeonòmlc de qualsevol regió i va 

Al juliol, l'entrada de vehicles 
de França ha pujat un 25% 
Tot i l'evident ~rdu.udepespcr pandc Fronçaerrt'econo

minandorrana. Ja presidenta de l Sindicat d ï nicilll ivo d 'An
dollll In Vella. Roser Jordana. va aportnr en la seva pon~nçin 
lo data posi tivo que suposa que durnnt el jul iol e l non1brc de 
vehicles de matricula francesa que hll entrat a Andomr hn aug· 
rne!llalun1S per cent. Jordana. que va prescmarcltrcba ll Els 
turistes frmtc~sos. \ •I sid des del Sifl(/t('a/ cf'JnkiaiiWJ, ,, atri 
buir l'increment a la tascaquees rcnlitza de s de In Casa 
d 'Andorro a Paris i a tes campanye5promogudes pel Go\·em. 
Refe rint -se o l'ensenyament del fr11nch. Jordana va indicar 
que ''l'Aliança Andorrnno-Francesn, el ministeri de Cultura i 
els departaments cultW"als de tou els comuns amb la col·labo
ració de Ja població andorrana 1cnen l'obligació moral dc vet
!llltperquC:els nostresvtTns del nord es tominatrobar como 
casa sc111'". Mal~:~rattot. un sondeig indica que la majOI""ia dcl 
63 perccntdels fmncesosque marxendc vacancescngUMyes 
deeanten més pel sol i el mar que no pas pel camp i la munta
nya. 

t.lcsi tjar una millor.a dc les infnr- Andorra 11 mirar cop a l'erpinyà 
estruc tures,·i:'uies.fcrroviiricsi comapossiblc solucióaldescn· 
n~ric s de les regions franceses clavament. ja que In localital 
veïnes. -Són fonarne mals si l 'o-- franccsn tindril propemmenl una 
Iem que les relacions econòmi- estació dc:! tren d'a lta velocitat. 
que1 i comerc ials amb França --Es vi tal per a Andorra mi llornr 
s' incrementin els 11nys vinents". I'N- 116 i mirar cop :1 l'crp!nyll . 
va indicar Pallàs . En aquest sen· A Montpeller tant li ra Andorra 
tit , d dir«tordc l'Insti tut Fron- com la Catalunya Nord'', 1·adir 
eoc1uah\, Joan 13ecot, vu instar Becat. 

Universitat Catalana d 'Estiu 2005 
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Tots els camins duen a París (o a Madrid) 

El projecte de Porte des Neiges "escalfa" el debat final · 
El debat linal dc lo intensa diada andorrana a la Universitat (apanamcnts, aparcaments, equipaments hotelers) que paral·lda

Cotahma d'Estiu va ser culem. El projecte dc Porte des Nciges, ment s'ha d'explotar s'hauria de començar la primavera vinen!. 
que hauria de crear un gran domini esquiable que enllaçarà el PM Fern!ndez i Alls es van intercanviar diversos retrets durant el 
de I ~ Casa amb e l sector francès dc l'or1a i Pimorent alhora que debat . L'arquitecte, durant la seva e11posici6. va tenir un record 
consolidaríi un projec te urbanístic al seu redós. va escalfar la per als qui no havien fet cost.a t11 !a iniciativa. I va assegurar que 
in tervenció de l cònso l major d"Encamp, el socialdemòcnua Mi· "l'enveja és el fet de ser una estació d'esqur internacional. I això 
que! Alis, que \'a ser e! darrer ponent dc la jomada. Alís, prèvia· no és possible sense la participació d'Andorrn". Et cònsol (que a 
ment havia tingut l'oportunitat d'escolta r l'exposició de l'arqui- ta foto mira Femé.ndcz amb e! periodista Univers Bertrana. també 
lf.."C te i promotor del projecte, Salvador Femlindez., que va defensar pone nt, al mig) va afirmar que ~el projecte no el tompartim. No és 
la nt.-cess it.at de tirar endavant la iniciativa "si des dc França, on en Uflll estació d'esquf, és una urbanitr.ació"' . Miquel Alis va asscgu· 
són especialistes, no ens posen més entrebancs". Les obr~-s per fer rar que "ens hi oposem per tres motius~ . I, en resum, va enumerar 
possible l'ampliació cap a França del domini esquiable del Pas ja que cal invcnir al Principat, que el comú és accionista de Saetde 
van iniciar-se el mes passat, i Fem!ndez va explicar que, d'entra· en tant que aportador d' un terreny (i a França no en té cap) i que 
da, s"lmuricn d"acabar el mes que ve. Tot el projecte immobiliari ~el que funciona, no cal canvilll"·ho~ . 

T.~I F. J.~ 
PY!da de cOnTiè""nl --

Andorra ha dei11~1 de banda 
elsveTns més propcrs. Almenys 
aquest és el parer de l~ esmentats 
verns. Un oblit,peró,quee!Go-
vemdelPrincipat.rcpresentat 
ahir a l'radaperl 'ambaixadonaa 
Paris, lmm a Tor, assegura que 
no obvia. Com fadosonys,di· 
versos representants JXJ Ht ics de 
JescomllfqliCScata!anc.s límltro
fes amb territori andoml (la So· 
ciclat Andorrana de Ciències va 
posar lh1vors a debat l'estai de 
les relacionsambel sud),a!eal· 
des de diverses JX!b lacions del 

cantó franc~s i expens de la 
mateixa zona i , també, alguns 
dels assistents a Ja jornada com a 
¡>Ublic van criticar que Andorrn, 
d'enç¡lde la Constitució,hagi fet 
se rvir e l rang d'Estat per anar 
diret:ta.mentaParfsoa Madrid. 
segonst: l cas.scnscparlaramb 
indrets més propers. Torvu.afir
mar que "el diàleg d 'Estat a 
Estat" era necessari per consoli· 
dar et nou estatus del Principat.! 
que. un cop assolida aquesta ci r· 
cumstincia "cal c:str~nyer Ja re· 
laciO amb J' entom i mmediat~ . 

El maire de Prada, Joan Fran
cesc Denis, va lamcn1arquee! 
pcsdel seumunicipinopogui 

' 'Ombatre amb el rang andorrà. 
"Hemdcscrrealis tes,Andorra 
és unEstat·naciói Prada un mo-
dest racó de món",eocaraqueal 
seuentendreelcatalàhauriade 
ser el vehic le per a una relació 
més gran. També el geògraf i 
di rector de l'lnsli tut Franeoca
talàTransfronten:r, Joan Becat, 
varecordarquedesprés de deta
dcsenquè e iPrinc ipathavia 
mirataJs,·einsdelnordmésim· 
mcdiats per SCTVcisquecn cc:n es 
~poques no podia oferir (docèn· 
cia, hospitals), "ara es va direc· 
tament a Tolosa o a Barcelona, 
no pas a Perç inyA". Des del pÚ· 
blic, hi va haver qui va criticar 

quemcntrec ll'artitPopular(i'P) 
va governar Espanya, l'executiu 
de Marc Fornéacudls directa
mentaM adridenmoltcsoça· 
sionsscnse nitansolspas.wrper 
Barcelona, 

L'actual cònsol dc Canillo. 
EnricCasadevall, parlant com a 
exn1 inistre, va recordar que 
"molts copse! fetd 'anar acxpli
carunprojecteabansaCatalu· 
nya i dcspr~s fer -ho a Madrid 
cru; va comportar moltes dificul· 
tats"i vaadmctn:que··curiosa· 
ment amb els governs social istes 
ens haanatmillor". Casadeva!l 
va coincidir amb Tor que Ics 
con\lcrses interestatalscrenfo-

18a Diada Andorrana a la UCE: Andorra i els seus veins del nord 

"El reconeixement 
d:Andorra com a Estat és 
un fet cacceptació de 
certes especifiCitats és 
una batalla permanen( 

lmmaTor 
Aili~a!W 

"M<>ts cops, el fet 
d'e>:p1tcar un projecte a 
Barcelona i després fer· 

ho a Madrid ens va 
comportar dificultats" 

Enric Casadevall 
C'Mdiexminislre 

"Certs serveis. abans 
es cercaven a prop. Ara 

es va dtrectament a 
Tolosa o a Barcelona, no 

pas a Perpinyà" -Dtor.del'lnstinnFrarrocatalà 

"Lenveja és el fet de ser 
una estació d'esquí en 

l'àmbit internacional. I a¡. 
xò no és possible sense 
!a participació d:A.ndorra" -flrooloo::tPortedesNcige:s 

"El projecte (l'orle des 
Neigesl no el campar· 
tim. No és una estació 
d'esqul, és una urbanit· 

zació ~ 

.... Alís 
Còosolmajord'Erx:amp 

namcntals.L'ambaixadoraala 
capital franee¡avaafirmarque 
desprêsdedeuanysdeprcsèocia 
a Par!s'"elshemfet entcndn:que 
ddiélegambAndoTT!Ihadeser 
un diàleg d' Esta t a Estat". Se· 
gons lmma Tor, "el reconeixc· 
ment estallll del Principat és un 
fet~, però "l'acceptació" de cer
tes especifici tats andorrn.nes ~ ro-

man comuna batalla pcrma· 
nent". L"ambai:tadora vo afirm11r 
quc"encara hi ha prejudicis", i 
que queda fei na per fer. Tor va 
IISSegurarqucuncop reconegu. 
da lan:alitat estatal, el Principat 
es plaolejanuusreptes ambe!J 
territoris mes propers. 

181 



LO 
o 
o 

~ 
~ 
"' 

OU UNS 
NACIONAL 

DIADA ANDORRANA A PRADA 

! La SAC assegura que les jornades han 
e 

~ assolit "un estatus de fòrum de debat" .. 
e 

SUMARI 

NACIONAL 

La SAC afinna que 
la diada de Prada ha 
assolit l'estatus de 
"fòrum de debat" 9 

182 

·¡: .. 
e 

Que "d tiru• de re l ació~~ 
mohdifercn tH,; es traclalkls 
vetru;ddnordodclflldllllque
d~t dar en d tnnscuu ok Iu 
ducsd •a.dn{la del2003ila dc 
diu;~bt~¡quc=h.:.mo.e•vilpt"rln
l~unn<:ltd'anf,li$1pcr1~a. 
lu.ar dstlipnnqiH'hilla,tant 
amb Iu comlrquu catalane-s 
mc' pmpo:rc~com amb els de
panmn~n!l francçSQ~ q u•· quc
denal<><:ardc iJfn:mtcra. 1 ambo! 
C.-clru,sc~uMiap~sidentadc 
laS...:ocu.tAndurrana&Ct~n
~ics t'iAC). An¡els Maell, qll<' 1:1 
d~.n&..rnn.a!.alru>~)l~ 
Cal;llmadT •t•u.~i'r.>J¡¡¡,Hpl>· 
.J~i~ .lc mull bona ~onlut perqn~ 
h.aacoo-~e¡¡uola>!oVIorunccnc ... 
tatw;lkfnnundcdrb;u,<k,lor
n.><blkrrtlui.l" s.rospo:rr •• 
Jm ll~m<mll, la diada haur~a 
<Lrribat cngu.IOI)' w I~ m:.¡oria I~ 
de d i u~l:>te va wr I~ •lhuuen~ 
rdidó. 

!oboh c..., .. dcr:>,uncUJI""'• 
bade•l••oJiadn!IOhrckt rcla· 
c"""'.mbcl• ·~iru<kl OOfdid 
•ud. quo,.,..,..;. r .. h~ru ~du '"t¡;~:;;¡-¡t.::=~;;;;:;¡;-;'¡::d;;¡j';¡¡,;;~;;;;:';;;;:'""' 
::~:~~:,~:~~~"~: ~~':'~~ VI 
lle.o~ delafruu~,..~rquèMI'hit 
fM tocara"'~' .t>sul ut~ Sohf~ 
1.:1 n:lxlo)con~~;n:laamhcl• """'· 

Les frases 

tomfro.nctw.!DII•rropen.. la "La<bclagaudeixdemolt 
:=~~¡"~: :~~~s:u~L~q~!d:n~ bor.1 salut perquè ha 
unci~cn~. 11'( i que ds lh¡ams aconseguit un ce1 estatus 
s'ha¡on "dilun~ A~ls M11:b v1 de lòrum de debat de 
:-":~~ic:,::r~~~.:re.:; !CJnada de reflruoó" 
PiorreSicl"'',u la¡llffilda <klli!i
~~~c .Ei puHhcfno¡IC~>liiL<oÍ.· 
1ira ladi:ld~tk:•dtl principi rom 
altin;~l.oa~rtkiparcntl•de· 
N!i:~Nndad'oafK!i'Uiao.coa ..,dcl'rada.JmoflllflCek• l)c. 
ponC<Ki;o 1 •• •puntar 101 allà '"~-ol el a«'~¡nfi dorcctor dc 
que h •• 1cmhlar destanblo l'il\$1itulf.....-oo:ataUtransfron
lltll11bcb•vaprtl~p.lllclm<JI· 

Editorial 

·Las.ocvaarrilaraP!D 
perdonara conèixer 

aspoctesdhldouaquees 
desconeooen.Mostralel 

país¡avallapena" 

la~dt1~SAC,q..,. 
UUSI:fUtltqucennnnoto 
rlarqu~t~>Cricltc:ma<lcl'<dkMI 
•incnt dr !, dinll~ . o·nuc 4hrc:' 

OPINIÓ 

~spcrquhto.nde:>l!fcis!(ll.:•'l 
..,.UI"'II:uldtd«Witendlr'lll>
cun dt l'U.Kmhlca Jtnttll, ,,. 
as.Kgurarquelc::ljomao:ltsah3-
!b ro•nplo:ixen pctf«llmC!I1 ~~~~~ 
q ue inkla lmcn1 et •·• fi.\11 11 
S,\C, que"" -donar a ~nnti~n 
tif!«U.~d'Anck>ru ~uc ~dc!s· 
concixnFc• dcS<'<Ibrir•l&uru 
C0$.1 mé-s quo: tM~ips. 0otw 
aco~ixcrclp;.!!Jj•va l l~pr!U" 
,\nGds Moc~ lbn>bé u "-' rl k~r 
que ¡¡u;ont 1 ~cu;islcnda. "rn.l 
lllllntmim di nJ dc la nomatólat" 
I ~• ra:onhr qlK' ols (K>Dtnt• 
¡,..¡,c ~JÓIIcl publ..:. oambo!t~ 
cuhtn, tamht ap<cnrn Tot• 
ar..-encm dr 1~ • e~~~ 

"11 dc >dublmmcnl dol 
collq¡iCSIIIlii DCCtUilat 
imj!C'till!>a"i\ql""'-ll lf-nc 
és un d.!Js ~r¡:u onenti e~· 
po..,.,,.~rJ'cnscn)IDI 1 
dirccturjubilatdellkcu 
Comte dc ro;_, fra...::u-. 

l amal r i U,I'or,..n i t~adó, 
lallu•·ernohi lital m>Uti 
un problo•ma óncsoluhlc 
pc:ròl~coo•ivtnciaalañ 
IX'rtorh.:ld¡ IX'' la mult1 · 
uur.•aalirmarcntrcal
trncoJc,Gatcil~n w•• 
Clfll>llVDU¡'IIiaw:IQ,cnqu! 
lambêufttund.nlpt' l 
.u:onu¡uir qu~ lli N-Ji 
m~s d.!IC"cntt fnrcamcnt 
arl"''bUalpa(scomacl~
m<:nt pctnH IIontllq~.~:~h
tat d'un 'l\lcma que ~sst· 
!!-"" qu~ 110 !'<' •illa NAI 
meucnlcndu. perdu.rari 
~mp« que eh governi 
omplinu M<k<lll¡un~. ~• 
nfinn.a• 

Relacions amb els veïns del nord 
La divuiu:ma edició de la jornada andorrana a la Universitat en organismes internacionals, com ara les Nacions Unides, 
Catalana d'Es1iu, a Prada de Conflent, ha estat dedicada en- en què avui dia tenim la mateixa capacitat de vot que les 
guany a les relacions entre el Principat i els veïns del nord. grans potències. Una vegada superada aquesta fllSe d 'incor~ 
Unn de les ponències presentades va posar en relleu el que porució en organitzacions supranacionals, en què sens dubte 
ja se sap des de fa uns anys: Iu continuada pèrdua de pes s' ha d' estar present, es potser l'hora de treballar per incre~ 
econòmic de França a Andorra. La novetat que es va conêi· mentar Ics relacions amb els veïns més propers, !ant del 
xer és que en els últims vim anys les importacions pro- nord com del sud, perquè linalmem sigui possible una veri~ 
cedents d'Espanya han cresCut vuit vegades més que les table cooperació interpirinenca. En aquest senti t, les ponèn~ 
franceses. Una altra de les conclusions va ser que el reconei- cies de Prada han de servir per fer reflexionar els polítics, 
xcment d'Andorra com a Estat sobirà, el 1993, ha suposat uno vegada consolidada la condició d'Estat. sobre quin és el 
un empitjorament de les bones relacions que sempre hi ha~ paper que Andorra s' ha de plantejar en l'àmbit intemacio
via lmgUI i que en certa manera continuen amb les regions nal. Una possibili tat que es pot tenir en compte és que el 
franceses. Aquesta queixa és la {llateixa que la que van ex~ Principat, com a pals dels Pirineus, lideri la promoció del 
pressar els verns del sud el 2003. quan es van analitzar els massls, evidemment amb l'ajuda d'Espanya i França, que 
lligams amb Ics comarques catalanes fron tereres. És cert també hi han d'estar interessats. A més, més enllà de l' àmbit 
que Andorra ha hagut de destinar una bona part dels esfor- econòmic, que té una dinàmica pròpia, seria bo que en la 
ços diplomàtics, una vegada aprovada la primera Constitu~ mesuro que pugui mantingui l'equi libri que històricwnent hi 
ció. a l'entrnda en igualtat de condicions que d'a ltres països ha hagut amb els dos grans veïns. 

Universitat Catalana d'Estiu 2005 
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- . .\.l'hon&~rlsol:.epon. 
bc\~11111 r.u¡;.do: ID font. 

hc16.!.1borit elsKcrel'o 
&,,la lerr.~misuri.->S&.-

tJoanMmg;dli 

L'altn din.a l' rada de Con· 
n~nL clcÓI\9ol ml\iortk'Canitlo 
em rcvel11va urt secrt t fi u< ara 
hcn ¡¡:unrdat; a Ics ~aques d'En· 
camp no e ls 1grad~ p!Uturllr al 
l'la dc: Ics l'cUreJ,rnr:ntlllqiiC in 
dc Canillo hi van na lur a lmcm, 
pcrinstint.~ncccuitatquc 

nin¡úlaporti. 
V:tigpcnsar,pcrunmoQ'lellt, 

qucm·cs~avaPfCrM:nl clptl,que 

voli1 ~ •tsarru n a r·me. Arn ~ d s 
nteu:ò CUTIIlÍ~C I\1Cnl5 - IC8 M • 

•tlic~- 5Ubrc el ~e~• l~r bo~l. l'O 
podiaenlcndrtcomducs fill u 
pru~inelll!ldcl mlltil p:tn: -o de 
l'cspcrmacungcllldrlmatcoJC 
turosurs- po¡¡ucuin rcmr un 
~~flltandrftm~tpcri.:J 
~11 r.t6 dc 11 panòquia dc 
n:~idèociadd ~uMmu 

Dc to mad.t ~ casa, medi tant 
!'Obre la<'onfidèuda dr I' Enri~. 
uovaistri¡¡ar11alrc a[!Oqrcn 
qOcsl:iólaWfKièiK!IOOgm.uic.> 
t¡u.:rru.•mllue.i,.rn•k•un•~cr· 

,itats.la~'•ltw:w:;...¡Ut'fcnl 
dels fr.lpwntariJcn~i~cmcnl'> 

tè('nics quc ~infull<'n i i<'SH· 

colcs d'enginyersi lcs f•I!C$ ccr· 
leses que en.~ fan m~n)·t rn:ar 101 
c l que(goorcm, cspc.ocialmc nt la 
sav iCSR pnpu!ar . Vai¡ rccordttrla 
conc¡;uda indinació que tencn 
lupcrs.oncsiccns ani mal, a 
anatprCfCI'Cliiii\CIIII Illl indn:t; 
enc.alalidiem r/mdo,cnnn.quc 
~ mi m' agroda mê5 e l mot cu
t~lltlrf~crendo 

Lu associac ion.~ d ' ldcc s bu· 
!licn lllmeucop; Prl ercnuncs 
es trofes dcLo va,·o.:cgo, dc 
Joan Maragali: '"Scsoompan)'e:l, 
pc iJcingks,pcr¡.,comes, l pd 
li lcnei dcls prall i cn lil ribn;o.. f 
fan dringar l'cJoquc:ltot. mcnln."S 
pas turen / l'herba frcsea a 

Editorial 

OPINIÓ 

Tribuna 
Ferran Goya 

Secrets de la terra misteriosa 

l'atur ... E!ht cu~ria. I Topa de 
mono en l'csmolad" plç3 I i 
recula afron~ ... hrO !oma,/ i 
boi i.\l cl ap a l'ail!lll ibo:u~l· 

mou. Beu poc, JeiU ga ire •~L 
Oofsprilaill:eca / •1 c~L t 110f1'1K, 

l'cmbany&lb ttSUI / ambungnm 
gcstolli¡ic: p.upclleja f d.ilmunt 
\cs morlcsnincs. i~'nloma l 

orfe dellum sot~dc l :~t>lquctn:· 
ma, / v..:iH~ nt pi'!S c~miru iool· 
vi tlabl~.f brandantii Angulda· 

ment lalllltpcua.~ 

Els meUJ pcn5.111 mcn tJ van 
anardu prisa Obabl. tl poblc 
mhic dcbton!cs dc iJcmardo 
Atxaga; unpoble cndqu• lets 

ll nngardaixO!Itencnun;¡ e:o;tmn)'li 
comporramcnrs, lcsscrp$ -antb 
Ja mirada- cncanlcn elsocdls i 
cb oquirols obceiun ~ mi5· 
ttrioK::s •"CUSintcrion. 

Vaig pemu: si toCd ~ 
COSC5pas.scttl0baba i. •mbi a 
més, la vac:accpdcMaragall b 
capaç dc rccurdarclscamiM 
inoblldablu, 'Iu~ r!s dqueno 
fan1n l es dorividcnl~ i e:o;pavila· 
clcsvaqu~de Canill o. clpoblc 

dcla!DC\'lllinllneia! 
Ene1ra que el pcnument 

t:~e i on~lemfciadesconfiar dc 
IH pDiauln dc J'Enrit i cm 
rcmptavaapenlstircnla idu 

OPINIÓ 

1ul~ imonia-quelt!l'llqliC.'I 
m~nscn llcrba a 1'u~:a1, ~•'& 
haHr dt rttoneixc r que hi 11~ 
lnnmnbnlblt~ c•·id~neic'" JX'f!U• 
lan i pot tiqut• quc fan muh 
pl.ausiblclaqut!TDI<'iado:l"'''~~· 
quudeCaniltupo: r l'llcrt>adet 
l' bokles l'o:dn!.'I.Didrom t~in

dtfer~nda ¡¡awonò mlru, mo ll 
pròpiodel gogrllo<rpallldM dd 
br.¡¡!la tcncampad:'i,als$1btltll , 
o loo;,co lors i textura dclt5 ¡;ra· 
mlnie:Ji llcgumin.oses: dc laribc
l'lldclriu dcCubll. 

Ala ll ~dfiiYrtriicrrde¡., 

vaqucs-e\anrneo ttonlmlala 
~otntèndalki Tribunal Supcri<lf 
de l novcmbl't' de!lOOOIObrcd 
litigl dcConcbrd ia-nosc'm 111 

fcr ntmnyq t~elcs autorltul!lilc:l 
forccs•·hcs dc Canillourpni t· 
lnSin Ulllltll.pedicio per revisar 
lnl·cU~ia•·uim;¡lauracbmcnt 

sup>rrOucs. creus dc terme i 
d'cmpriusdcCoocòrdia 

\la/¡¡reconlafl' af~llati . 

f(',• /udkofu pro ••;or/Ini<' 
lmhN11r, q ue vol di r na'~ o 
mcnyJ q1H' I acusujutjada1'h;~ 

dcton,;lderarcom 5Ï fo~ •edt:u 
Com si fus veritat cncat~~qut 

ntrkwnent no bo ~igui, Jl que 
h impoui~ dir touo la 1·~ntat 
(lldcbhorncsitldct~·~lll:'t) 

Peraqucstes i altrn rPOilJ. 
cos!Hmoll ndHptnri H no:; lru ~ l sió 
id~~~ dc !ajusticia a la plancrll 
T't'llitat dc lajustkiadcl, tribu· 
n.aiJ; cn aques¡cmconcn: t. quan 
ltc:mdcpron\l(l(i at·tiO$ sobrc la 
insubtnissió dclcs Wstics dds 
pcrdcdors(d'un plet)ale:s ~, tr.· 
, .. ginciu ddsjutges. 

Abnm,quands llomestcnicn 
tcmorn Déu,lc.'lsentènclO! judi· 
d t lJ,IDi i llurl c~~:itlnlaciódi v l . 
na, crenmb cautcloses quclcs 
del Tribunal Superior. Amau 
d'Abo:ll l, botrill~r t'll a 11t /Jd6.J 

thV!uij~t~gc onlinaridcla •·•tls 
d'Andom&,ad,-ma,cnU!lll :trn· 
t~ ncie del 1430. sobre la sc"• 

Veïns del nord 

0\AAIO'AJ'IOOR.IIA 

5 

decisió d'aquc)t~ ntDI>Cra· -{;¡ 

tf~ •·wltu lko Nos/rgm prudcur 
1..didum <1 Ol.'t'uli m~miJ no.<ITt: 

c.rmcrcJ~I• ~id;:rr. ,~,(('(lt!/ eqwi· 
rut~, .. ~ fnos<: 11"" r<ld<.'m ltii.Juir 
per: ~De mllnern que la rnimda 
dcDCuestiguiJuianHlosiquc 
ens obri la noslt~ m~nl PI ens 
pcnn~ti 11tttw am b ~uii:IC 

Dos.egles l!ib 1Md. cl1 672. 
cltribunatdev!>·uu dictilstn· 
t ~nciasobrr l't\ ploradó de Pa· 
dr:rn, mot i ud~ diKòrdiacntrc 

lcs pll!Toqurtsdtla Man anai 
d' Andorra- J comlderunla 
f(WH0\'1~/kW>U//krar, ifenin 

"Costa molt 
adaptar la nos/ro 
visió ideal de la 

justícia a la real i tar 
de la justícia dels 

tribunals'' 

uLlo.'Unn!fU'<'mMdrnmrnQ.J· 
I~H g/!f p~ul1U"<ia"' Ullkn-

AmbllqiiCSl~Rnte(cÚc nts de 

scmCncics iHumlnadcs pula 
~r:lcb de Déu,~" 1crl" gens es· 
lranyquc a la prim~n• parròquia 
andotrut~ esconsolidbungmn 

moviment -unitari, pe r dn· 
oom pta!- pcr rtcupcr:u l'esptrit 
dcl'll·ior.ucoltar laveu ina
pcHablcdc lesvnqucsl desoir 
Ics injustes scnt ~nc ics dels 
modern~ tribunal s decusaciO. 

Llii.stimaqueeldircclorde 
c inema Mont• <> Armeudariz 
s'hagiaprcn ,¡ l,scnsc havcr 
as:saboritelss.ccl't'" dcla !IO!tnl 
terra mis te riou, hagj rriarels 
p.:~isli tgnd' U;c~arrot.aiROIIUII 

na•";lfTb. pcr uhicarla5C''I0bòo· 
ba cincmatogràf..:a ' 

La trobada de les Cambres dc Comerç del Migdia-Pirineus i dc conversa de Ics cambres com a organismes que canali t· 

I d' Andorra d 'aquests dos dics és un nou pas en la direcc ió zen la iniciativa pri vada a banda i banda del Baladrà, però 

1 
desitjada dc reforç de la presènc ia i els inlerca.nvis, també no l' únic que cal millorar. La proximitat del pol amb To losa 

1 econòmics. amb l' Estai veí del nord. Al llarg dels anys, fac- com a epicentre de I'Airbus i dels projeclcs per a l'espai ex· 
1 tors tan decisius com ara els canvis demogràfi cs o les xarxes tcrior hauria de ser una font dc poss ibi litats per a la partid· 

¡ comercia ls internacionals l111vicn reduït progressivament i pació andorrana com a via per a la desitjada diversificació 

1 constantment la prcsèn.c ia francesa en aqucs1cs valls, en econòmica. El projecte de nova I/n ia e lèctrica de 220.000 

: molts aspcc1cs. Darrerament han coincidit indic is de represa volis, que avial connectara amb més garanties dc futur EDF 

d'aquests contactes i presència, en àmbits tan diversos com amb FEDA, i Ics oponunitals que es poden obrir a través del 

ara el turisme, amb la recuperació dc visitants procedents de programa comunitari lnterreg ,són també territoris que ca l 

més enllà del Pas dc la Casa. i la cultura, amb la proliferació explotar, més que ex plorar. Tanmateix, el que sembla més 

d'activi tats promocionades des de l' ambai:<ada i !'Aliança. significatiu des del punt dc visia dc la immediatesa, 101 i que · 

sense oblidar la tria d'aquestes relac ions bi laterals, i del seu el volum sigui menor, és la presentació dels prod uctes ngro

fulur, com a tema monogràfic de la diada d 'A ndorra a la ali mentaris dc In regió veïna del nord als comerciants nado

Un iversi tat d'Esliu de Prada de Confl ent. Les dificultals nais. Més en llà dels lligams històrics i culturals, calmante

pers isle ixen. però també la preocupació i la voluntat de oir obertes i fer créixer les relacions econòmiques amb els 

paHiar el gran desequilibri entre els dos grans veïns. Les co- vcins del nord, compatibles amb les consolidades amb els 

municacions són una dc Ics c laus principals i un dels temes del sud, i que poden - hauri en dc- ser l'altemaliva natural. 

18a Diada Andorrana a la UCE: Andorra i els seus veïns del nord 183 
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ACTIVITATS CIENTÍFIQUES sobre la justícia. Al llarg de l'any 
també hi haurà actes commemora
t·ius, com ara el dels 50 anys del pes· 
sebre vive nt d'Engordany i e l cin
quamè aniversari del Curs Interna
cional Superior d 'Extensió Cultu ral. 
També h i h aurà actes re l aciona t ::~ 

a mb els 100 anys de la mort de l'es· 
criptor juies Verne. La SAC ta mbé 
prendrà part en les segones jornades 
Cullu rals Pirinenques, que tind ran 
lloc a l'octubre a Esteni d 'Àneu. 

La SAC par1arà dels 'veïns del 
nord' a la Universitat de Prada 
o L'entitat ja ha dissenyat 
el calendari d 'actes que 
organitzarà el 2005 

o Les cèl-lules mare i la 
justícia són alguns dels 
temes que es tractaran 

i I ~~=~0.'; VELlA 

La Societat Andorra.na de Ciències 
(SAC) ha concre tat les aaivitats que 
durà a terme al llarg d 'aques t a ny. 
Entre els acles programats figura la 
divuilena Oiada Andorrana a la Uni
vers itot Catalana d 'Estiu (UCE), que 
tractarà d'Audorra i els seus veïns del 
nord. L'act:ivil at més pròxima en el 

calenda ri serà la dei2Iè Cicle de 
·Co nfe rències. que arrencarà amb 
una ponència sobre les cèl·lules ma
re a càrrec del catedràlic de Fisio lo
&ria Bernat Soria. 

El mes d 'agost , tal com ja és habi
tual, tindrà lloc la divu itena Diada 
Andorra nH a I'UCE i tres mesos des
prés la SAC celebra rà Ics onzenes 
jornades deTardar. que tractaran 

Totes aquestes decisions es van 
prendre divendres passat en l'assem
blea ord inària de la SAC, que va ser
vir tarnb~ per confirmar els nous so
cis de l'entilat üa arriben a 272). A 
més, els assistents també van discu
tir la recerca de noves fonts de fi . 
nançament per dur a terme els actes 
previstos i edi tar les publkacions de 
l'associació. = 

La tribuna 

ECONOMIA PIRINENCA I 
ELECCIONS A ANDORRA 
Crec Que avui cal centrar els esforços a veure com la interrelació 
entre Andorra i l'Alt Pirineu pot ser més operativa per fer-la útil 

,_, 
Gallart· 

L ~~:E,;ct~:~ obhl"~"• r.,r un n'plo 
~~OI~I:I!nn.IDC•q ... f:l 

QUf UR•IO<"I<'I.I. •n•4u~11 ~·· 

l'•ndnrr,1nJ , ...,¡¡;i ~nd~YJnt, rorno-
1~ 1 \ 11,. 1\iWIIod~,;\(0\ I<¡U~C!if.lc:l 

l'""'bh•la•o.,~nMillal. ~o dlr, 
c¡u~aqu•·•n lllvrllo d~vida funa· 
IIW'fiUII•l<d<'lft~t-neradon.- fu¡u. 
rn.TOI~uto<IIJIICIIIfWDmf~ 
•~ nonornftAncion';oOU>Oq..,poc 
rrnirtrpt'touolonornoltlm¡><>l' 
t>nu~l.>..,.,.bud'mJ:Iuma...<s 

~thr.I'Ah Piri~~n~lmolt "'p<'Ci.l~ 
n>moai'Aio!Jrp-U. 
Crt<Quravulpo~..-runapl::,. 

du•d.-tnnp5Ct01tn.Honomo!sm 
~llrmacionombriqlleod• 1.> im
J'IQfWirUrot>l qll<'ulllp~ 
r~td'Andoru!)<'r•l>prmpon!>t 

d~rAh Ur¡¡o•ll...,• lin' IM per oli 
rcrdany~-. o !~ml-..< omretonlr,s~ • 
¡>und.·r .. r I~• "l''"' ~t'IOTl> 'l"~ dco 
d•l',\l t UrNd l o'h> nfor o.-.f•n 

J)O'rqu~And.,..ra pUI(UIIn~l p•i• l l..,ln<thucl'lno loulodri'AJ•l'" U po< p;n.:u-al n><.W"~tnqU<' IiLnc» 
qurluamb.lla...,.Cn<:qUl'iiVUI gdl l dri'AIIPinn<'LJ nif<>l l?rcooun..do'ldrlnn>lllon 

c.oln-rrrr~rt'b~••'<'llll'<:OIJI l llllu••pdublc'fll•'""""'''"" apor!:oo<lf"tl•l~<mrltkltey. 
la lm~~larló ondorr;o,.....ltptrl· com rl dr In Nllr> ho tw¡ub luj:u1 """'""'"""· "' Y> dNur l><n •J•r 

a:2~;~;:~.~ s:,:;~~~:~~~;.~~~ ;;·:~~::?.:~=~;~~::~ 
<ldd.scomolupanomtondorrilro- rltk.,~,_.ol,....:unb mónqurd~llm ltall',uao an.d<'orr~l 

tr11nar l't<onumla dt•l.., "'"""" M.ldricl i ~lorw, pot><'r $'hoguft 1 .. """""!"'" dr l'Alt Piri ....... ~'"" 
q.,..,........,. n'IW IlO J'f'O<'e' .ltoonlt~l q.,., Iu qw, W ,,... no. h1 I Lndlll)o;rhlr mlnl 

t:SLÒGIC, FINS •cm ,..,.".,..., '"''!J"'11"" 1 1'n'~~~~tobt- dr'<'l'l.II'OI»lla~n....t 
punt q~c ~la r~mp;t.n);, rk'<l.oral f'ors~r s1](1mio! t'l'li lli Ull JA ANEM C/J.P A lt"l <!ro: 

~~~!~,',','.1,~ ~~~~;y¡· ,d~.~~~~~~ ~: p rnc6 ¡¡ur ha o! C<Ibill l<: ill :~~.~;;~:·~.~.1~ ~~:,:·~~·;~~1".,~ ,';::~ 
\'erd•<'>I'M-OCII)'Ind'ah r.sc.m.,. Jll'ljlllhn~lpt•ra !nrlwm ><Ji lklll.ln!lpn;,...lrn!dt~ . ...,, 'l''" 
,.,_,.din-er~"'""' ll! j>iU ~los pn..,. rb ~"""' •n•k>rr~n> ~ut• •• l'""''" 
rupao<WU immtdi.ll"' delroseJ«. IOt hom, 1 qli<'IL.:r <INI 1nal.hl.uo ,,. '"" • ¡,., d<'<non< •"UISuln 1ntlntu" 
mralmhqurnotkl'OI1lfrtrnél ""''''•.uu~l'.\l<UlJI.lllu!l<lm,.lla ~un<>r4tlki<>l<lllffllp<ohk~ 
rllracr•k•hnJ ... drrt'boó~rnb lni.IIJ!Cpublini"'1"~Anllnrr•7Qur fi<;IAntlofn..'\lll~n""" ~.toerr•nn<. 

f À li UrKell • " p•mrulu i ~rnb n.o.., nr fA<l 1,hr a quin n•••U •'h.:Lu molo ¡>~YWnf> a.¡udl<!> "'•"''"''"' 
I'Alrl'imlnlrn,...,.•rJI. C.IdirQ..,. nrnd'ha•..: r f•••~"•'"'..,"""''"' CIOA>d'unpolh>r<'<K'>nl p:uU;rl.¡ 
d:J.rr=m<'Qo •'ll• n lrl l'""' U una otlcl•h. ~P<>•~rd~• .,."" dr¡,.,na· l 'nt•rn•ur {,.t•l•n• d ' I >rlu <I ri 
~dtl ft•1> ¡...-up;r.nu Qll<' moo- mo·nt mtnollcri•l, l"''"" dn d'un• lOOJ, a l't-J<b,tho·no q tll' cl .,..¡ d'luo 
!l'l'ri qur<on.......-. • ""fon;:¡~ <umlmó parl;rmc111~na o·noan..d• olore-• oro un tnnton 4"" •n:o•·4 tk 
ndru unalln•~ nu,.!• <lrrdor.cl<i driCOft>o.-'!lGcntTill 1~ h o¡¡a dr ~Iol~• A I• (,1uu1 <lrl 
•nrrt lrl ~mI r l Cun'lcll Grnr- Al '<'J.l~ XIX d ,nn ..,..,num 111• C.p. • 
~•ld'Ani.lorr.l ! lnl>..onbrulfrl<¡~>~,,¡ Adaooollmitll dr1Jq""cl n11ll<trqu~ 
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Prada (Conflent) 
del 16 al 26 d'agost 

Cursos 
El llegat d'Einstein al cap d'un segle: l'impacte de la relatiVitat 

de la oènoa. les humanitats i les arts l'aigua 1 els reptes del 
futur Epidèmies del segle XXI nous 1 antiCS problemes de salut 

Els altres treballs d'E1ns1e1n del1905 ArqUI1edura 1 pa1satge 
rural dels Països Catalans Sooetat del coneixement i pa is 
Demo-cràoa digital I part1opao6 outadana: el vot electròmc 
La lal·làoa dels drets col lectius El f~nançament autonòmic 1 
e~ Països Catalans: redistribuoó o espoli? Catalunya 1l'econom~a 
del coneixement la responsabilitat social de les empreses El 
turisme de sol i platja: perspectives de futur La realitat invisible 
a~ m1qans de comunicació Oel pensament clàssic a la modernitat 
fil056f1Ca • La construcCIÓ del record en temps de la (deslmemòna 

El naixement de Catalunya: dels origens a la formaCió dels 
Paisos Catalans Una nova soCietat: la Mallorca ca talana ttni.l, 
Estai i globalització a l'Africa negra : passat. present i futur 
Catalunya· conllrdes societat-poder (s. XV-XIX) ValènCia en 
trànsit de l'edat mrqana al rena1xement Autoestima 11dent1tat 
·naoonal Uengua r literatura popular lnterferènoa r genuinitat 
en el català d'avUI Enric Casasses, poeta M1quel Bauçà, obra 
i pensament l'obra de Pere Capellà la poesia èpica de 
Frederi< Mistral l'erotisme lrleran de Vicent Andrés Eslellés 
Patrimoni muSical i memòria l'an, una re-acctó transformadora 

Cinema: recuperar 1 conservar la hrstòria per a 1magmar 1 
construir les imatges del futur El cinema a Mallorca El circ. 
3.000 anys d'emocions 

Jornades 
"L'autofinançament cooperatiu " (Fundaoo Roca 1 Galès) 

"La construcció d'una Catalunya social" (Plataforma Els Altres 
Andalusos) "Andorra i els seus veins del nord" (Societat 
Andorrana de C1ènoes) "El presseguer als Països Catalans" 
(lnstilució Catalana d'Esludis Agraris) "Els canvis a la comunitat 
g1tana els darrers !renta anys" (Secretanat General Gitano) 
"Els diàlegs pendents de les EsgléSies catalanes" (Associació 
Cristianisme al Segle XXI) ~ sos Catalunya Monumental .. 
(Assooaoó SOS Monuments) 

Tal lers 
Ràd1o Vfdeo L1teratura 1 gastronomra Introducció al món 

dels formatges Fotografra de la natura Dansa Cançons 
populars Muntany¡sme Muh1phcant el plaer d'escoll.:tr müs~ea 

Tècniques ant1gues de fotograf1a (s_ XIX) Gravat Nmes de 
porce!!ana Arts plast1ques llegendes urbanes El JOVe 
Francesc Pujols 

Espectacles 
Pep Sala Qu1mt Porte! QuiCo P1 de la Serra Capella 

Bydgostiens1s Nova Euterpe Relk la Vella Dix1eland 
l'Agram 

18a Diada Andorrana a la UCE: Andorra i els seus veins del nord 185 
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MONOGRÀAC EsruotAHDUJWITL:~CAESllVAl 7".~ ... -

CURSOS =~mm ~n~rnsd.,~:_ ~ 
D'ESTIU presentenunaàmplla fomenlalapartidpacl6 

Uistadesemlnarfs, d'ungrannombrede ' 
jomadesilallem pernon~ • 

-. 

~UCE, un espai obert a tothom 
Més de 800 alumnes participaran a Prada en les activitats proposades per la Universitat Catalana d'Estiu 

M JULkJMAYA ... _ 
L 

a U. tWI!fSIIIII (;a.talaoa d Esttu 
(UCE)as la Ulll~ersnat o·esbu 
mêsantlgo-lapM'Iel'aedroo 

data c1e1 i969-l. per tMt. amb 
mes~EncataQUeet 

nMII!delscursoséselmatar.c:queeJde 
lesaltres universltats~90%dalpro

lessorat és titutarenaouesteslr'ISIJtu· 
ck:ns-,I'UCEesdist~IQOO:pelseuaniO
ccment. "Procurem tenir sempre com 
aàmbltd'estudielsterritorisdanen· 
guacatatana,enelconterteuropeu 
I mundial", destaca Joan Maluquer; ge
rent de fUCE. Un altte eli!ment O:lelen
caoo- es •ta combirlacló de t'element 
lúdic I de debat", "Com que ntu
dlantslprolessorsconvluendurant 
!Odies en un mateblespal,éslbglc 
quealllargdeldlahlhaglmoments 
peratallers,debats, concerts,clml, 
arnhc:lelsseminarltlel•cursosque 
esfanalmatl", dlu~ 

Elscursosóelal.JNversna!Catalana 
d'Esw •es dirigeixen a tota mena de 
pútw!c,sensediscriminaclóperra· 
ona d'edat~, Sl bé Mel principal destl· 
nntariêsl'estudlootuniversitar l", de· 
clara el gernnt de rucE. No obstant, 
també hr assisteu 1.1"1 put»c QUe~~ df;ls 
15 als 17 WJys-.roalmatcOBI c¡ues·a 
nomena !e UM!Ifsrtnt J011a- I ado.Ats de 
lalran¡ad'edat apal'tlrdels30Bn)'Siills 
a la1JtMcló. ~Tothom hf té el seu es· 
pal ~, afirma Maluquer, fs pot r6001'óru 
-alegai~-q.Jll·noe.dgfmcaptitulacló 

~astl stiraPrada~. 

ll.IÇOHSMAGISllW.S 
En~~er~~~flcadaol&taforma· 
tr.oaqueprqx)S8t'lJCE,I\ot:hualmeruels 
OJf10S mes soHotar! són, segr:YtS a1 ge. 
f911tdelainstrtiJCIO.elsoa•nengua, ll 
temturaihistòria•, er.caaMr~n¡tpas

sal'<an l81111mo/taaccf)f:llocJOels 
te/Deionatsarnb "elmedlamblent,la 
tecnologiallalilosolla". 

Pa1Quefaatarnetodologradetreball. 
"els cursos letsaemlnaris dei"UCE 
són mes aviat tUçm~s magi<strals; ets 

186 

taUers i elsdebatsaónbhicament 
participatius•, ccmanta ~ Pel 
quelaalshor<wls.elscursosrelssem 
nans es fan de les 9 00 del mall a les 
t2.00delnlgd"ra,le:sCQnlflfènc¡esrho· 
menatges. deies 1200 a les 13.00 ho
r&:;. aldlnar>'<!deles 1300a les 1500 
hore:s,elsta!lefsesrea.lirlt!fldeleSt5.00 
ales 17.00hores, els Oebi"ltsrlestau· 
les roOones &S Oesen~olupen Oe les 
17.00 a tes t9.00 I"IOies ~sopar ocu· 
pa deies t9.00aleS21 .001-ores;deles 
21 00 a les 23.00 tues hi na actUJCOlS 
mus.cats•conc!lfts. detes23.00ale.s 

lAINSTJTtK:IOAPOSTAPEI.FIIGOR 
ACAD€MJc:OOMBfiAT AMB 8. DEBAT 

lA UNIVERSITAT 
NO EXIGEIX CAP 
TITUlACIÓ PER 
SEGUIR ELS CURSOS 

003)t-oresllfT"Caeilttncte.tona.•eibal 
es.taobe'! deia 1 00finsales3.00ho· 
resdelama!<oocla 

Amb uno e~per~t~ncta de 37 anys, 
fUCE aposta pel rrgor acadèmrc. com
binat amb el debat AC!Ua/menl. al ~ol· 
tantde800aluomesas51Sloo.enl'llsw
sos d'estHJ de la urn1·ers•tnt Segons 
Maluqoer," l'lnterbdelscursoslt 'o
casióúnlcadeconvluredurantiO 
dlesambalumrloslprofessonpro
cedentsdetotsels tenilotisOepar· 
la catalana~ s6n dues de lesprinopals 
•aonsl)l!fas.sas!lfaP'tada a 

DES DEL PUNT de vista dels con
tinguta de la programu:l6, I'UCE 
preSI!fltamohesllOYetats. El lema 
dela37aedlclódelsCUfSOI d 'es
riu ês Societats en lllinsir: ~Mmó
ria I tu/ur. Joan Maluquer destaca 
elsdoasemloarisdedicatsalllegat 
i les aponaclons d 'Einstein amb 
motludel centenaridelalomlllla
clódelateoriadelarela!Mtallh'la 
allranovetatósl 'àread'Antropolo
gia, amb el seminari La construc
ció del record en temp¡ de la des· 
mernóría, I l'àrea de Psicologia, 
amb el toma Autoelfima lldenti· 
tal nacional. 

l 'UCE també ha programat 
aquesllllly l'àrea de Ciènci&s de la 
Salut. amb oo seminari molt inte
ressant sobre les epk!èmiM del se
gla XXI. P.r Ufll altra banda,l'àtea 
deCiènclasdala Naturalesa.co
ordlnada per Mart! Boada (UAB}, 
111'1Ctori-.obreL'Ifguele/sreples 
de/urur. l 'àread'Economladis· 
sertaràsobre elllnançamentau
tonòmloi i'AreadeCornunlcacló 
par18f'àdelarealitatinv!sibleen els 
mitjans de comunicació. L'àrea 
d'Història a 'ocuparà dels conlllc· 
tessocletat·I)OdefdelsegleXVal 
XIX. l 'àreade Uengua t lltenttora 
secentraràene!saspectesdlalec
tañ l!a!11eratura popular. 

Altrasnovetatssemnlesjoma· 
dessobraelsdlàlegspendentsde 
lasesgléslescatalanesllesses· 
sionsorganltzadesperSOSMo· 
numents , que denunciaran els 
ata"lptats produitsco"tra el pa
trimoni monumental 
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UN CORPULENT VEÍ 
DEL NORD EN UN 2 CV 
Aia que a Prada es tractarà la relació entre Andorra i el sud de França 
amb el rugbi inclòs vénen a la memòria personatges com lmbemon 

~ 

Nova• 

aa. 
P=~~~,7,;,~ 

lr.l"b deQuiUanper
q"~ la coHetrn do 

i'olontllu"'"''~'•lla.bptrl"arcl· 
drnt •l"t"' ca mil> LTn rop •li~ puls 
,. . .,,,.JI ··~ rurl rralèdc lo tlorja 
arom¡>any~t 1><'1 ml'<llev:rlisr~ Ml· 
dMI-.- i-..burumdGn~ 

brornoltpon••nirclp~•P•Iu 
p»U.dol"•periTI~<Wiefdnlndol 

mt~odtaprrQU~tllnaiT~ Jli~IICI'I 

IMtf'.,-O<I todiUJlii•M!.q:ud.> "' 
no•·~"iro l • •zua l re.b d "o bh~~~ 
rmnphniOIItT«"Óm>rlo;llibreti.,;i 
rrohJf·le ~la Privln qu~ rl• llibr.,_.. 
de ¡urnsc.,rona l "ap.lrt.ttd"~pnrt> dOtTaa laUnr .,.rmarC~ I~IJn.t d"&
nqucab"""'R'!AC~Ll pl.lçldc- ¡(u.al'r:.,i>.doConlltm.or¡:¡nitu· 
CU•lt>n};¡ebrèf.olJol>nbihTl!(iln. dopnlaSociourAndorranado 
•nc.r~l~ I (ranrk.iquo G.,ard Cic'nOOI\(SI.Qiq""aqunl anytDr· 
Quln;.na an .... riall«•lp..rpro- lld.olt"in'l.tònmcnr .... ..zl'nnd~l 
n1odonarundrnlit d"inr~rp .... n lt"Lsoru¡W~n<dol nord. Iii f;o.r:.ol20 
c~r,IJni.A I•IIibrc'<iadol.!fN!.C. d "agol!iamoncirnfln<il<l\una 

rnw.¡arajl)rrlr <le(mo:.c,clcor.doc· 
tor dc ¡ ·~¡¡r~ v~hld~ va or...,nc•r 
rom >l fo. F•m.r>doAJ-. ~<¡ui 
oolia•utumoafoll>r~lntotordrl 
<t"ul>i>Hd.rotolroutr>ridr l( lm l ... _. "' o 

o 
~ 
~ 
"' 

• l"•nli~• ><'U •1"AII•!Jo¡•,..,.,kr>un• jM•n~ ncia d...tlrada Jl rucbi. EIVI'C 
<tdo la ¡>l•l• deCa lalu n}"3, tiOit- Mdorra ju¡,<:~>fr~nçaii"U!i.-\J'pu· 
ntill~ Jolmllr,r, m••urlrl<!l'> d"A mln ddJ do molt o< •lmpotlt"i ¡ 1 nmr,... 
M .. lc uf. ,.,..,,n.atllt p<r Ff"llfiÇoio ~JIJ. fin• a l punt d~ rcnlr-hi una 
G• •d•, un•L"'"lon>ld...-..r•dor pmy¡¡(~¡,.. 

t'.l.on plloropa<:IW Org• nllutiv:l 
d",l.,-q.b. Mach ldc l•f;<'nldi>L>. W. 
'''¡uec•d~ • nyh.i h¡¡¡¡i un mumd~ 
conr~n:nrw<oiJ Ui•d:!Andorr.uu • 
UJll'fOICr•rna•r~pcu~ròlt'lllpte hr 
polh>I'W'rU .... ~I,...JI<'I"OIW'.U ... 

boll¡olCU<11pr.Jrunaampoll•d<'ri 
bl>.ncon"lP"dol O<l<l>;úflo'~Troh 
Orri> Ml M., Llmunnro dol pohl~ 
deTorrnch.8 pi'Oolunorkunho
l•ndèo<¡ue .. diu JoepGr-lqu" 

ú Adroher parla del 
graal a Prada dc llibr<:>. A mtJ a mes. co el rn A un del• aju¡~don de I"N]ui p 

d"hJWI'Iotin¡:ut•"b.ourUdrbu .. doPrrpiny~.ClJtiXU! Jun· 
rar ~1• prnlo tM•• de J•apornt François lmWmon.rnur:a ~·¡pot 
d1u>tOoio¡noal drMrr•tlva lrohar•ldatn.'h'd•lroulolldol,.... 

'O :g 
O MIQUEL ADAOHEA I MIQUELA 
Valls faran avui l"aponació cul tu· 
ral a ta Diada And orrana a la Uni· 
versi lat Cata lana d'Esti u, a Prada. 
El professor dell.ycée parlarà so
bre 'La Stòria dt'l Sani Grasal' vmió 
rcz ratmw de la 'QueSií'" del Saint 
Gnw l', i la doce nt dc la Uní versi· 
ta r de Perpinyit, sobre l'evo lu ció 
dc les llctn..'S andommcs. 

" Q. 

A L'AVINGUDA DE !.uSA.Difgú/iilzn'' '''t''Y''if:s- dC>pr6. d'unm1,uin= tbt•d•oo. iii 
:.~~;~~~~= ~~:~~~~~ Iu Di,iJ.I a~T c>r{nci¡M 11 Ta--. :~::e~:~~~~ mòdic r reu 

~~~~~~~~~~;'.;:.'~!f,~.~; Unili,._;t;,f(ollllmtild'Es!I LI :~~:..·p==~~=~~: 
<lrb aki.>"'U' provocu<J>ffJ<W<'> lw~Von!Voub.on.moh~l'fOPdd qu.ilifk:arlli'boi¡¡tlli'nrn~t~~n.\'a 

d~L••'Oinunu .. , ~1\l!~ Ca•t~llrt. F•al]lUn<anys lmbemon ill"rftl rutorn lnVlllye<qu~ hi ILI· 
pr6 dr 1"a>1..:1"inar d~ dos ma~ ri· on.ai":J. dc ~··•~er m un 2CV am· via a I• ¡>ropictat. o 600"'"'""" d"aJ. 
l>lns. Fodt ~n fr:>nn'< t"<l"'"'"nci• dull ptr t·muol prdld<nl drl l'l'C. ri!ud i a prop Ml Ca niGó. i en vo 
l o;x.~<lllr prol»hkmorn "" In· Ct.rt.Uan Tr'o\oo, iod.:>¡llap"""d"" plontard~nai\.'$. EI resul ta t k >OI' 
duir CiorlooRutz.Zal6n a ubic• r • l d~l\'f1'in¡·l!irnJIJ pl.n.ia tle Cml't. preMnT. O •cnon ompoi iH•n u n 
'"fK'rltnd~• L"""'br• dr! ,.,.~, ,.,,. H .,.hio:l~cii"C\llav.l mol< o poc o ¡o.• nugo<um M fhli!f' i YOnlu ...s qu~ 
on•"'WSI1tmpr.,.,..doP...Uqurt<>- ""~'"'P';I",.I"•ml¡uhotopoll"" !útr.. al coorordcl".\J~<l"Eus,~n
nl>un;~<."t>Ht<:dò pmoatl;adonin<-1 d "ltnbornon. llbOOlpanl>d"unw!,~ tr•M>rqu(~>n .. iPr:~da dr C<>n· 
• ro\"'"""'" fol~ ¡plpno Jl dc I" ...t.•· ckquc;ona~• al d~tno,.. ri> von [n. lleu. on t•mbo' I~Mn un tim< quo 
riórn.omdl~j..¡u.m;oque¡r;o....,. r,...paroraund•la lrnritud¡aqUI' .,sdiugr•tr.-.nd."'lCar.>qur!ai~ 

:;~.~~ "" •~I>W~ a la "'Pilal :~~n~.:,~,:::~;6~~~:::.~~- ~ =~~!~clp:;:::":.~:~ ;; 

, .. ~:~r;::,~.~~~:"~~·;~~.~~~ ~~~":.~~~- :{:~~;:~~:~~"~:'! e:_~. 
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22 ponències 
analitzaran 
el veí del 
nord a I'UCE 
o La cita serà el 20 
d 'agost i hi assistiran 
especialistes 
francesos i andorrans 

:: ~or~ 

A
que>tanydh'madr l~ lll:l 

lllad~ Andol"T3naala Unj. 

'"l'n i tat Catal~ n a d "l!~ riu 
I UCli l 5 er.mlt'•r~lar i on> 

<l "An<lnrr:. ~ mh ds ~e u s vd ns del 
t\Or<l Z2 ¡JOUi'll dt'SCCil iF.It:ln :Ujllt5-
l3 ~ nàli si de¡ d~ d ifcnmr.• punts de 
\tiua.l..1chatindr:'l lloccl diuabte 
2(l d "al!"'l al'r.r.<bdcContlenL 

llbj<>mad~.organituda~rla 
SocirUIAndorranad~Ciè n r • r• 
(SAq.hlhanr.\pon!'nt S l ~!lld"An · 

dorr.toorndc laCata lunyaNnrd. lal 
rom v,1 ~xpllca r ~hir l ~ r>rc.-~ idí'nt ~ 
deLl wrirta i.Àn¡;ds M:adt. hjtll'!i la 
temà tlc-J s·~bordad(O(Ianys dl'"!pres 
qut' l aSAC propo:~~ l·an.llisi dtl1'5 

n>ladon•~ntn:Andornie.ls""lns 
tlelsud. 1 '111arroh3d~h(~rtkipa

ran""peti~liW"! d "en~ny;uncm • ..r 
Iu t. hi s tòria i r amb~ hi h ~urà un 
npamu ¡>er:• lc~ ncl ~rior>Sinstiwdo
n~h.<¡u.,alJ<>nl.Jr.mebquat J\'c"Òn· 

SO~dí! IO!I"J."lll'ÒqU(<'"Sl!UC fom fron !C'

r:l amb ~r~nç~: Canillo. Ordioo. F.r~< 
<OI•tnp ila hl :w..:t.M .l t.ambo.'hih:t uril 
~ lnldrs dr l<1~""Qmun.,. m é:!i pn).o:i· 
m~aAndo~r.~.taloorn•>;~dii Mach. 

l "ac!ed.'pre<eutaciódelajoma· 
da ot "a< ( li"Many t :~m i">C Vli SI!I"VÍrptr 
pn',;ent~r el!li~amble< ponències 
dí' l"a ny pas.•at.qllc vantrarta r.o
breels ll indars ò pt imsdd c re lxl'
menL Tal mm y;¡ manlft'J.Iar M:>eh. 
6 \r.I<Udelapubhr:~rió•mésvolu

minasa o drksqueh~nfl'lfinJar.r . 

t antpel nombred~ ponèn<:i.,... l-1 . 
m m per b t em~tk~ . •que pll.'OCilp.:l 
rno ltí:osi m •. 

A la p rcs~ ntadó h i va ~s~ i sti r ~ l 
rn in istn' d'Afcrs i'.J<Icriors.Cu!IUraL 
Coopt'radó.juli M iiiOYI!S. qurv:~dcs
!~t"a r qu ~ la j o rna da Andorn.n~ ~ 

l"UCF. sem pre lncu •temes r~n· 
denrso.T~mhé•-arnturcarl3volun

r~ r d~l Gcwem dl.'ront innar rol-lal!o
r.tnl a mh la ~~ ~ca c¡u e d u u a l ~nn~ 

laSIIC.F.naqucst $cntit . M~chv:~ re
cord~r c¡ ue autb !"~juda del Go~m 
cl•estud(anuqu~vulguin par rid· 
1~1r ml1JCE es~ b<:nt'tl..Urdel 

El Periòdic, 14/07/2005 

'IOSdedes<:urnptecnL:Iiruoipció. 
IJI.'l.lot'Varonda.eldii\'Ciorgt".'lll'" 

ra l d"And han c,ja u ml'" Saba r ~r. va 
man l fol ar l~Sól lisracdó dc l "cnli t ~l 
d~ pa., idpa r a n¡blaSACi va rcit l'
¡;¡ r qu~ lajornadaa I" UCE ha i'Sd< .. 
vingut •un.1cit.aoblig:.da z>era b n
nt:JÓó•. • 
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TEMPESTA 

REPÚBLICA 
DE LA 
LLIBERTAT 

L 
a Universitat C3talana 
d ·Estiu {UCE), que es 
va obrir ahir, home
natja aque~t any, de 
manera pos t u ma , 

J esús Mancada i Miquel Por
ter, quevadcfinirlatradicional 
ci ta de Prada de Conflent com 
da república de la llibertat"~. ~ 
un lloc on no hi ha Vlctorla 
Adams, la que no ha llegit mai 
cap llibre, ni Pedra J . Ramlrez. 
el director d"EI Mundo i que va 
transformar un bany en u na 
piscina situada en un terreny 
públic en un •assalt V<lndàlic al 
dom icili del dire<:tor d'El Mun· 
do•. as el malcix rotatiu que fu 
dues setmanes va donar una de-
finici ó de la Catalunya No rd 
que sembla extreta d 'una histo
rieta d 'El Cap fti.Ín Tnu na, del 
qualjustamcntarasece.Lebrael 
cinquanrè aniversari de l'apari
ció: &s el nom amb què es fa re
ferència als territoris francesos 
que es van trobar sota la sobira· 
n ia dels com ra ts catalans del 
Rosselló i la Cerda nya fin s al 
1659 i que acrualment consri
rueixenlaregió francesadè(.o;f>i. 
rineusOricntals•. 

Seria interessant preguntar 
a ls ass isten ts a l'U CE qu è e ls 
.sembla la definició, inclosos els 
andorrans que aniran a la jom:r 
da destinada a parlar dc les rela
cions amb els veïns del sud. Uns 
veïns que el l997 van ser lesri· 
mon is de l' intent per part dd 

prefecte Bernard Bonnet dc pro
hibir que Uuls Uactt cmtéol L'Es
taca a.l festival Méditerranéen· 
nes de Cerer o del tràngol que 
van passa r el1 995lesassocia· 
cia ns Cerdanya Terra Nostra 
(ecologista), Els Amics de Sant 
Nazari d e Ba rbad ell (rcstattradt> 

ra. d"una capella) i Cerdanya Sar
dan ista en 5er obligades a t ra· 
du ir-se e l n om al francès. El 
1996 es va voler prohibir per all' 
tifj:"anquism enuna fi ra a Prada 
el canell anunciador de l'UCE 
que reproduïa una obra dc C.· 
les Fontsere. Ara, e l 2005. els 
veïns s'han assabentat que el 
Covem de París ha aprofitat les 
vacances per suprimir ducs de 
\es set places de català a LaUni· 
\1.'rsitat de Perpinyà, to t i que es 
man rcnen les dc bretó i d'oc· 
cità . Això implica la desaparició 
d' u n es 350 ho res lectiv es a 
l'any. Potser han cn.'gll t opottú 
posar-hi dos professors de 1\arl 
per fe r honor al nom de la u ni· 
versi ta t Via Domi tia. s 
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França perd molt pes 
comercial a Andorra 
a favor d'Espamta 

1 Les carreteres ·· I Porte des 
i els accessos Neiges es 
fan perdre el presenta com 
turisme anglès l'opció per 
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Unaspecte_dels .... tents millorar la vall 
andorTans a la diada, ahir a Prada 

El Pe riòdic, 21/08/2005 

El dia en 3 minuts 
DIUMENGE, 21 D'AGOST DEL 2005 

+?fttf!ffl€11: a¡ 
ODiada Andorrana a la Universitat Catalana d'Estiu. 
Els liJtims 22 anys França ha pcrdu1 un importam JX'S 
econòmic a Andorra ja que les importacions d 'Espa· 
nya han crescut vuit vegades més que les de França. 

Universitat Catalana d'Estiu 2005 
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Les importacions d'Espanya creixen 
wit vegades més que les de França 
o Les relacions 
comercials amb els 
veïns del nord es 
refreden en 22 anys 

ri~~ 
t'f divuitè any COflSI.'CUtiu, 

P la Uniwrsitat Ca!<!lana d'Es
Tiu de Prada de Conflent de
dkaunajornadan;ma!it· 

zaruntemaso bn•¡\ndorr.l ien 
aque$101 edició ha decidit .1profundir 
la relaCIO amb •eh seus l't'I !lS del 
nord •. és a dir, amb Franç-.1. Durant 
la jl'rnada. una vintena de ponenB 
~·an aponaria seva visió de Ics rela
cionssoci:lls,cultur.tls.h~tòriquesi 
oomcrcials.L.1dadam~rt'Vclador.t. 
però. li! van aponar el cònsol major 
deC111illo. EnricCasadcva\1. i la 
ponència dl'i pre!ident de la Cam
br;~deComcrç.Franet'SCPallàs,que 
van .:oncl'.:'tar que !es imp011adoru 
de Fr:tn{a han perdut pes eb darTCrs 
22 anys. !.es impon acioru d'Esp.1nya 
!un crrscut vuit vegades més 
{1.647%)que les de França (199,.¡), 

Casadcvall, q ue v;¡ Sl.'r mmism~ 
d'Economia, va det3llar que l'any 
19821es importacions tota ls de 
FrJnçnrepn•scnt:lvcncl 64%del to
tal. mentrequelcs d'I:.Spanyatan 
sols t•l 36'\. Amb els anys ris pa~rs 
C5 V<lll inTen:.mviar1 rany 2004les 
imponacmm d'Espany<~ signifiqu<·n 
t'I 77 '1(. de llos importacions TOta ls, 
mcntrt'IJUC Fnn{a ha pl•n1uttncr
Gil fin~ a queda l'Sl.' en el :!J..., 111 m;¡.
trb:atcndèncias'cxemplificaencis 
po:-m:nratgi.'S d'imponacioru per sec
ton: per ~"em ple, f.l 22 anys franç.¡. 
exporf3V;t el94'1(. dels carburant~ i 
fupanya cl6"i. mt>mre que l '~my pas
sat E ~ panya va rxpo nar e \ 54" i 
Françal'1 46%. Un altrccx~mpll·és 
eldel~a limemsjaquc r:my 1932& 
p;¡ny:¡ n'C!Xponavael39" i frança el 
6 1 "': l'any 2004. E~panya va ex por· 
rar-necl76'!biFrançael24~ 

CAUSES OEL OECUVl /Tot i e\ dererio
r.unell l dc \esl'clactonscomel\ia!s. 
franç;t ronrinua sent el segon pals 
que ml's expona ;t AndoiT3, encara 
que molt perdarrered'E5panya.ú
sadrvall vaaclanrquela tcndl'ncia 
va començar a c-.mvi:~r l'atl)' 1990 i 
esv:1 disp;nar l'any 1995. Lól¡mmcra 
C!Xphcacróésqucqu;ln Esp:myal'a 
etH rar l' ;my 1986 al Mcn:ar Conui 
Europeu Françav-,¡perdreun¡lrivil('
gi: tot.s l'I:¡ produC1es que proclodil•n 
de fora dl' J;¡ Comunitat Econòmic<~ 
Europt•ah;niendrpassarper França 
percntrarlliurl'nwnta Andorra i 

o El 51 ,5% de les 
compres a l'exterior 
són espanyoles i el 
22,3% són franceses 

Françaguanyavaun pcmntatgede 
J'operllció. 

C:lsadevall hi va afegir que • par
tir dr\s anys 90 •els upou adors 
frnncesosvancedirlarc¡u-escntadó 
tlclsseus prodtlcTesaAmlorraama
jodstrs i disnibu ·1dor~ c~panyols i. 
pt'f t.mt ,lesmerc:aderie.sfnnceses 
es mmprawn a tra1~ d'Espanya i es 
compubiltiUVcn com a importa· 
cion1 espanyoles•. Els comerciants i 
els majoris!~ andorrans nrgocien 
directament amb els rep11!$entants 
espanyolsquce\svisitcn per ven· 
drc'ls e\5 productes. El cOnsol cani
Jlenc va opinar que la re:ladó d'An· 
dom 1 França s'ha anat perdent. 

Mé'S 01\.DES I Ei presidE'nt dc I¡¡ Carn· 
bra de Comcrç. Fr.m cesc Pllllàs. que 
11:t enviar la se~~:t intei"'<'Cnció per es
crit, va aport ltr més dades a l'infor
medrCasadevall.m 1992vaser 
l'any en què per primer cop les im· 
portacions espanyoll"S van super:ar 
Ics franceses i desd·alcshoresdes 
compres proct:d l'nts d 'l!sp:myahan 
experimentat una trajooòria alcista 
inunerrompuda•. En c::tnvi . Franç¡ 
ha ¡¡n:lt penlcnt partiapadóany re
~any 1 el 2005 •mé!. dc la meira t de 
les compres a l'u:tcriorll'l51,5~) 
p~nen d·Fspanya 1 nwnys d"un;t 
(IUarta p,ut \l' I 22.J, bÓil Importa• 
don~dcFr;~nça•.!!l! 

infraestructures 
L'AEROPORT DE TOLOSA PERD 

, EL 45% DELS TURISTES ANGLESOS 
~ Lalmportànciadeles I ~ L'hiYempassatlaRN-22V11 
Infraestructures per al estar tancada 20 din a causa de 
des«ovolupament econòmic de la : les nevl'ldes.la pooencla del 

1 rugló i per mmoror les rolockms 1 president de la Cambra de 

: ~=~~~b!rnnça i ~~F:,~'de 
diver$os pononts. T~, que rep aoualmeot una 

:: l es carrot&res que comt.lrliquen 
amb 1e$ regions frarw;eses de 

: ~~;/~~~~-=~~~~:!a 
porta a Petplnyà, patei.leo des de 
la anys 1.111 dèficit d'"~s eo 
~t'isiques. menln! 
que la •Bn.a viària quo comunica 
amb Espanya sl que prngressa. 

mitjana de 54.000 passatget"~ de la 
Gr.m Bretanya qua vénen a 
esquiMaiPnncipat, ~!a 
propera temporada el 45% det 
trànsitangills,quees~ 
fins a l'aeroport. de Glmna. El 

, cònsoldeCaoíllo, Enric 
~ ~.va~quetres 
! operadofs turistics angle$0' Ja 
1 han do<:idil viatjar per Girona. 

El primer telecadira de Porte 
des Neiges, a punt al setembre 

ro ~OEc;.()NR.fNT 
~ L'estació de Po ne des Ne1ges ê~ 
l'¡'mica oponunitaT dc rmur per a !a 
vallde C.volr,V'JSCil tcndar nhitl'.lr
quitl'("IC i promotor dc l'es tació de 
Port.l, S:1 lvador Femjndcz. El po
nent vasubratllarqut• •norstr.lcta 
dl•ntass<~c rarlesmunt<~nycs•.smó 
queelshabitantshivi~uindema
nera •d tgna I modema~. l1:'m:lndez 
v;¡a\•anç-J.rqul•rltclt'l.-adir.lqueco
muntc:~ràcl Pasd{•iaCas:~amb!'l:lr
ta cst'dr.i a punt d mes qur ve. la in
~nió d~tmada :~b cqutpamcnt.'i é-5 
de 16 mihom d'euros. 

Elpromotorv:t expli("arque\'any 
1975rlmunicipidePonae~v:II'Om· 

promclre¡¡mblasocietaTPonedes 
Nei¡es a cedir 52 ht-cd.n.>es urbanit· 
zables i 1.000 hectàrt'C$ per a domi· 
nie:.<¡UI:lblr.Noobstant.llxò.clprt> 
jcrte n o es va sign..rf1ns a J',u¡y 
2003. 1!1 projected'urbantt7.ació,de 
200 milions d'eu ros. començaril el 
m:~t_gdrl'anyqul'\'e. 

l)'a\rra banda. el cònsol major 
d'Encan1p, Miquel Alls, v:t admetre: 
ahirenrlscu !Om dcpar.lulaque 
com a ~oci d¡• Saetdt· {.~1ctat majo
ritària a la nov<~t"Stadóll'l-scluiperò 
abH·nt.t l projt·cted'urbanilzaciól 
s'opos:~ al proJecte perquè no està 
d'acord a mvenir a l'estranger i va 
rx-cord¡¡rtp1e\'t'SI1ldÓ I'llsdelaCasa
Grau Roig funciona moll !Jé.. • 
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PRADA 
TROBA EL 
SEU GRAAL 

H
ihaaltrescosesa 
banda de la gespa 
del Camp Nou i de 
lalglortunl,de 
Shaklra i Alejandro 

Sanz. No són tan populars l re
c¡ uereixenesfo~.sacrifididedi· 
cació. Una d'aquestes coses és 
l'elaborndó d'una resi doctoral 
com la que va presenrar ahir en 
el març dc la Diada Andorrana 
a Ja Universitat Catalana d'E.~ri u 

a Prada el doctor Miquel Adro
her sobre el s.1nt grn.al. 1!5 u n tre-

ba ll seriós en un tema que a 
p4rtir d e la pe¡.¡fcula del! Mon
ry Phyton /.osroballmudela rru
SllC1Hldrodn ysuslorossrguidorrs 
va començar a ser objecte de t~ 
ta mena d'interpretacions, algu
nes de les quals ben estrafolà· 
ries com, per exemple, la d'S ro
di Da Vil•ri o el llargm etra tge A 
la rtcerra dd graal, de David 
Greu, que M tamM l'autor d 'aJ. 
rrestreball.ssobrelacat:alanir.n 
de Cristòfol Colom o de Mlguel 
de Cervantes. 

Una pan importan t d el tre
baU d'Adroher ha estat fera des 
d 'Andorra. on ha ext:!n:it els úl· 
tinu anys com a professor del IJ. 
ce u Com te d e Foix. Precisa· 
ment , Richard Wagner va si· 
tuar, a l'inici de l'òpera Parsifll!, 
cl caste ll sa nt'uaridelgraal al Pi· 
rineu. I AndoiTII hi entra de ple. 
sobre tot perquè ja h i ha el pic 
de Noè, a l fons del juclar, a la 
vall d'lndes, on, segcns la u~ 
genda, el patria rca va estacar 
l'arca. A Fontargent hi hauria 
les argolles utilitzades per Car
lemany per llig;l.r el cavall, en la 
vers ió de Monts errat Palau i 
Gaston Comba rnous, els tro
feus del genera l romà Pompeu 
o de \'emperador Gai ·U6, tal 
com van escriureal tres au tors, 
com ara Beuter, sense oblidar ia 
teoria d'Armet 'I Ricart, que atri
bueix Ja col-locació de l'argolla 
de ferro :a Uuls al Piadós. 

El graalad met també totti
pu s d'i n terprct::~cions. La de 
Wagner va servi r d'argumcnr a 
Pep Coll per a la novel-la Prr It-s 
va!!sontSJIOil f i sol i l'acció de 
tres capítols se si tua a la Se u 
d'Urgell, Andorra la Vella i Sant 
j u li~ de Lòria. ~s un ll ibre que 
llegirà avi;u Adrol!er, quea l'oc-
1\tbn.• s'incorpora a la seva nova 
plaça a 13 Unive rsi ta t de Per· 
pinyà . Allà. amb vistes al Ca
nigó, esper.a trobar el seu gra:al. 
I no en fo rma de relíquia sinó 
amb Ja publicació de la tesi. • 

Editorials 
El Periòdic, 21/08/2005 

Els amics del nord 

A 
Prada de Conflent, a la Universitat Catalana · 
d'Estiu s'ha celebrat la Diada Andorrana, una 
tradició arrelada. Hem parlat molt d 'aquesta 
manifestació i, per tant, ens remetem al que es pot 

comprovar a la nostra hemeroteca. Avui toca, per tant, 
mostrar els nostres pensaments en veu alta, per si a algú li 
interessen i sense cap desig de voler donar lliçons de cap 
tipus, que en aquest tema som dels que creuen que tots hem 
d'aprendre i hem d'estudiar moltes coses. Una altra vegada, 
la temàtica de la jornada ha estat un encert. Els nostres veïns 
del nord són molt coneguts de tots nosaltres, però encara no 
hem aconseguit que siguin uns amics autèntics. No es tracta 
de mantenir bones relacions -que és un fet- ni, ni de bon 
tros, de voler ser els uns més que els altres, perquè no pot 
ser. Tenim arrels comunes i una història molt homogènia a 
cavall de les muntanyes. Però ens falta l'apropament real, 
que no es pot fer en manifestacions d'una jornada, tot i que 
són uns passos positius per a un resultat definitiu. El nostre i 
el seu futur passa per consolidar la idea del Pirineu corn a 
territori de tothom i en què tothom també pugui reflectir la 
seva personalitat i influència. Per això hauriern d'aplicar la 
teoria dels vasos comunicants sense fer trampes. 

[ 
Els nostres veïns del nord són molt coneguts de tots J 
nosaltres, però encara no arribem a ser amics del tot 

Universitat Catalana d'Estiu 2005 



l'EVOLUCIÓ DELS VISITANTS 

Jordana 
constata un 
augment del 
turisme francès 
o Assenyala que les 
estadístiques mostren 
una equiparació amb 
els turistes espanyols 

11 ELP€AIÒOIC 
1 ESCIIUIES-ENG(IA(),<IH'I 

L
adim:toradcJ Sindicatd'!ni· 
ciativa, Roserjordana,ron:r 
t ataque da~rarnen t s'hart"

~¡is t r.t t u na rec upc rncló del 
turisnw lb ncè>s. •Els últim~ a nys el 
no mbrt'lde turist es francesos¡ ha 
au¡¡:nll'nta t ronsiderablcml'nt•.V"d 
assenya lar jordana a la ponència 
qucvaofcri rdissabteal;~ DiadaAn
dorr~na a 13Univcrsit at Catalana 
d'Estiu,;tPr.ldalle ConOelll . 

L:J rL'Sponsablc del Si ndic:nd 'lni
d:.l! ivava r<"marcarquc lt'Sl'S t-adist i· 
quesd'aqut'S tcr~s denJos!rcn quehi 
ha cad:~vegadamést.'qui!ibrienlrc 

laxikJdevisitantsfr.mcesosJ!ade 
visilantsC!ipanyols. 

o Remarca la 
influència de les 
campanyes de 
promoció 

jord~na va considt'f;trclau pera 
;¡qucua recuperació el treball que 
duu a tt:'rmc l'Oficina dc Turisme 
d'Andorra a Paris i les G1mp.1nyes dr 
promoció que ha eml~t el Minis u>.. 
ri dcTurismeels darrersanys.En la 
pon ènc b ta m bévae n co rat ja r 
l'AIIançaAndorranofr.mcesa,clsscr
veis rulluralsdei'Ambaixada.el Mi
nistl!ri de Culturn i els departaments 
ntlturalsde!sromuns,amés dt:' l'cn
s('nyamcnt francès.afcrto t elque 
pug uin Jll'rf('ragradable l'esntda 
dels fntnc~'SOs. 

Al llarg de l'l:xpmidó <¡u e va pre
sentar a Prada dcConllent, ladirec
toradeiSindicard'lniciativav:.~ re

corda rl 'ln ici d'aqui'Storganismci 
va :us<'nyalar que en aquella i.'poca 

O Evolució dels visitants. 
j ordana constata una re
cuper ac i ó d el t u ri sm e 

El Periòdic, 22/08/2005 francès. 

e l turi sme era m aj ori tà r iame nt 
t'rancès.Oefet. va recordarq uecls 
fulll!tonsquecs vanedirnrllavor:s, 
l '3 ny 1927,estave n redactats en 
francèsicat"alll,cosaquedemostra 
rl pcsqur teniaelmrUmeg<~l. 

Una ¡¡Jt ra ponènd~ qul' també va 
parl:~rdelturismevascr lad'Enri c 

Riba.din.'('forde l'Ofi cinadeTuris
med'Andoma Paris.Rib.1vaexpo
sar lrstendt)ncirsactualsdel ruris
mr.davantdl!lrsqualsestrobcn!eoo; 

olidnesnadonalscstrangrresdc tu
risrne(ONtl). l varcmJrcarquehan 
augmentat lesdC!I t in:~C"ionsrurísti

quesdav:.~nt dr lesqualslesONET 
hand 'organ itzar-5riqucel sector 
priv:nnda \-rg:.¡da compramés.• 

18a Diada Andorrana a la UCE: Andorra i els seus veins del nord 191 
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El Periòdic, 22/0812005 

ENTREVISTA 

OPINIÓ 

Editorials 

La dolça França 

L ' 
a n'CI de les nostres relacions amb )lrança. ha 
esrat comentada moltes vt"gades. Però no és 
aquestcl temaprinàpalf!Stud iatala 
Universitat Caral:ma d'Estiu, a !>rada, amb 

motiu de la Diada Andorrana. Al là es van posar damunt de 
la taula Ics relacions actuals amb els nostres vrïns del nord. 
1, segons les ponències - imponams les unes i anecdòtiques 
les altreS-. ha quedat cL-rr que Ics infraestruCtures lesionen 
els interessos econòmics dc França i Andorra, a la vegada 
que afuvoreixen un dese<¡ u ili bri que deterioí.l aquesta 
im¡xmalll zona del Pirim•u. l'ossiblemcnt fruir d'aquesta 
ronjuntura. lcs imponadons franceses es distancien molt de 
lt'S espanyoles - a Ja balança romcn::ial esp.1nyola el fenomen 
1.".s cl mateix- i és probable que aixòcom polti la nuJ.Ja 
presènci:. dels veïns del nord en la banca del nostre pafs. 1!1 
turisme és un punt que ens aprop.1 encal'a c¡m.• -es va 
compf'O\'ar a la mateixa jomada- les possíblc5 oompetènm.'!i 
refredo!Jl el que hauria de ser una politica comuna. Aquests 
trtos grans bl~ requeriran estudis i st'SS ÍOil.'> dc treb:lll. !11 

diplomàcia - la nostra- h :mri<~ d'anar :u71 mb enllà dels 
acords que Los puguin prendre un dia calorós d'L-stiu. 
L'ambaixador dc França segur que hi coopera. 

[ 
La Diada Andomlna de Prada demOStra que el ] ;: 
desequilibri amb França perjudica totes les parts 

«Estem a la total 
-- -- ---

disposicic) dE?l~ 
programadors» 
Jêrome Viñolas , ____ ,_..._, 

-·--· •-oo-......... _,.._.,__., __ _ ,.,. _ _.. .,... .. oo _ _....._,. 
·~· .. -- ··-·-

~..:}:;.~-........ ~~~~~~::.~:~ ~::·~.%.~.~·. :::·~ ~.-~·~.:~.~~1.·:~-~d .. ~~.~I~ ~·~:.~ .. ,: ... ~.~.:,:...:.~.~.~.;~ .. ~.~ :. f"brt•l""ntl•"'tVr>l"''ll t•· """f'd'y\.1<.,..'1'>1>1.> < ~. ¡•1'i•l>ü "" oi;!US<I/'~'Tt,lljllf!IUhihllgj '''"'" ~- .. r ·-o-• ·- """ - ~ " ..... ,.. • • ·~ 

r::~!~~t.E::.: ~:::=:~·-·ocl· ~:r~~7::. ::~":':--~- ~.·.:.':~:-::-~;~:wh~.: otl"""'"'"""''o.r>om..¡.,_ ___ , l"""''loont<\¡otnftl.:lnt<I-

-¿Ouo .._..1 ;::: .~~:,~.1".:~~~7,~~~r,;:.;:: •~.J n,Jntl cll¡lllll ~nnll. ~~.~!~~:.:; ~:.~;¡ :E~~:~::r ~;:;:~~~~~2: 
~:;.::::~.::w2::~·.~:~~~:.: ~::::~~~.~~~::~::·~ ~~ :u:~·:::~~~~:r::.::"'· ;-:;" ~~~~.~,:';'~\":::: ~!~'~.":.~~~.~~~.:::~~·.~·;~·. 
tltlonl<n>tl< ....., P<l'n~m pl< omb r.ul!ant>dtl"r>•ll. ~l.tl'nal - --- qurriroalttm,. , q,..,~,,;, porMir•""' i.qutlbru.trn ... ,.,..' 
tn·~,.,..~....,d<lft- -«<bnn.o.oW.ttnb.>tm..unN> _,_,..,.,Uitloll.r-nt. aadtnlniltnl•wEnt..,.~U<nopo- Jll'l""'"ll'nt. 
'"'' ... OIIw~l lr>I .... -Vbl. ............. ~..., ..... IOt'.lobo<!.L& pnO_Ab.otuQiriiDW>I<lt'UD<i<lo ,¡,.,-oJCad,¡di.l6ol,r ........... lfi 
ti!Ym•ptDp.li'-•IJI<lbljclolft d,...." ... 'IP'""'"...,ol>...-.b. dorkrJit.olflc'•¡"''....,slqwDO .. • ,..,,...~fmWonla~ _, __ ...........,J 
j<>HAnl•n•ltr•n•d•lnott« tftt,.t'UIIUftOI~.., lomb l'llnoo<ur .. n•Y•"'""'"''m iD- """"~""'utllnad.ts.niiiOit>pr<> -tln•<m•q.,...,....,.,,., .. mo~ , ptlbli< ... d'"""">Ot'IOo,.,..t""' unn<wtlortbll<moltlnP•-hl pt:r.l"-"''.,¡,l<uoudp .. idNlmnt t~nmodon,Gcw.tn ,rontuno.pri- drl""''oóool...,r"'fl<"'tl<l<ll•l·r doltmorntt.•••ml>folo i<•>IJ• hau"'""'"'"''"""'ll><rwt>.Ud ,,........,,..,b<ultunntW.nott. ... ,., .. ......_Jotkuntrd<ok'kl.. "..,P"'S'" ............. IIftnmlr>row , d'mt,.tb!Si.UJO )>aaronlr<l<bmdoicl<l<<lftorn<> ~.~,.....,~_ I'IJt...,.no olol""l'-.n><>d<l<>to.t .. my>nl r 

cv.Jo...-.. . l...,i>l••tnomf.,~,_ rtii'UI..,._puWootot. tlq....,lh -~Pot.,,6..,,.. ..... ,..._... . nol>fm trtlbotnr~lmmt 
-¿(lnM- .C'f\hO , IIDC-.ntOiti""')IP<"<Uiior <Mft~tl<IIJIOmattm,-.n- - .... -011-0.Ioo- ¡f ................... [tll¡ot!JIOI.tt<> 
-A<ot.~d·....,,,¡r .. ,¡..~¡cl<s,.lnt ..nlt...,..llrtm.........:li<:ai- - .. .,....,_ .. ...,..._....._ -7 ¡¡Jdnpoolnó tkbf"'O"'m-. t {'lft.dftl¡,;t•l .... 4de('Olltf"" -51.h<mllr.llond•nnt.trt.Jt.•"' · ~<<k>nar·lmtnf<tnru<tdoobtt l 

~~~~~~~@~~s~~~ t.~;r~ ~~~~: 
cull<>f'<"Udn<l<<••• ... umbt IIDt.i la.....,pond.tquo .. umW ,_.,pt'n¡.-Fnn.e;ttt"""l"'~tl<o ¡>«dllt...UOII>t>l......,disoolb./ln l""t"m>rllfcot....rd',O.oltl76po>, IUI><feoll .. h<l<tit<llto-lltq,... ~ .... •!Jun dlooi<.Stft>P""n'lllho moltat'U .. rnoq~..,lmlm. Tòrn """""~'tl""'t.orto-l'tf> llri>,...,.,.,.Jbntimi"Jff""li»>m> ¡ dat>erprbcl<hiJNp>l•nhnl""' d'h.o...,.•IJu•.tlml!tdifkil ft rrt> .....,..tl_.,...n.,..,jmm~de plny~iforlmo"wntd•,..,..lloi><" ra>l•.,....,.........,...,•ol<011tl>n J t....,q.,..hlpArtldpotLN>..,<m hul'<quihl>nCflt"'tl<lüoO<II'n· <opnoclucdont•mh-~.1 q.-r,o,¡.m .... ....,¡,¡..,ltot- <>laA .. d<llll'l>>lroot•t <"'l 
otounrnomntootr>l~tl<: h<., ,...,~ toml>IC<•<od , aml>olnoJddt ~AI--ror«.:Jtbi Ul.ll~~l<n<qU< oombtt'll>u"' f _..,...,d,...t<ml"'f'd<''. tl<l rArnc.o. > ...e.d<,.,;rt.,polllnol<:t lllrlwt<'OII<C1'ti i'OttY'I"" "''VI<1li <l<poouto!JuN,..d<.....,,..>l l -Qld'..Wtturqu<htmf<t. -t.. '.-•--Mtltllo <1<,.-fl-•..rofom. l ouOJ'houri.o l'~d<l~qut~ Alol)oada~>""""'<> .. l 
c¡uiloo~l,~ooo,mq¡>t pc> -~--.¿o..n? dtd...,nwlupartruf•lutrobo< ,¡.....,,..,T<>Zi.totnt\ltll.anttotl .,..Jiturlir-tlcnntlcoo\iuU•I 
""''"""~nuny. Yul<m.OO,... • <l.tnb.,l u d'ollluntidtolo<IM> 1'-qU<•!Jqllllo¡:mt 'l""""olntru<r:lrldqow~ brimtf<'blnnuku:io<tpo"J">i"l l 

""""atooamñ<Ot>...,>p>r:inO.. ::':;¡~"~:7:~~::~v:.:7~~: -¿l'.,_. ..,.,... .. _,..,.. ,. - b et.,.o>ed'oqueotou!ltlc• ~~~":::~!;~~=;.~::~: ~ =::=t:: ==z=~~~~~ :;0:::~~.::::: ~ .. ~~~:.~ :~1::=~~:::~ : 

"' o 
o 

la 
~ 
"' <.Ï 
'iJ 
.() 
·¡: 
Q) 
Il. 

¡¡j 

Universitat Catalana d 'Estiu 2005 



PONÈNCIA D'UN EXPERT EN COMERÇ COMUNITARI 

Andorra aspira a beneficiar-se 
d'un projecte aeroespacial 
o Migdia-Pirineus acollirà o Rippol creu que s'ha 
un macroprojecte d 'optar per empreses 
europeu amb beneficis capdava-rteres per 
comercials afrontar la globalització 

,I B.li'ENOOK; 

,I ~~S<lA

FJmini•lrt'd'Eaonomia.joelfon t. t 
N:pre.cmantsd<'laCunbt.dPC.:.. 
mnç ~• r~uniran ell din \8 i 19 
d'nclubN: ~mboopniJ.rnrl polblia i 
priv~l)d<' b rq(lr\fr:Ul<'l:'l~d•• Mi¡t

dia·l'innrlrl .~nt,.., .. hqual> bl ha 
I'Pntprn~ fn.nl'd.:l. El« triciu t dP 
!'Dnço, b Dirt'CCicil>o.'!"CUntcntal 
d 'So¡uip;o..mnu~ I'Ariip,t'I S<!rtri 

~Ownedt'Tt,Jiol;ltdConrdlk

goon:¡Jdt>Migdlol-Pinllt'lll. 
Dur.tn t l~ primPn.t.arda dt: ...,.,. 

mÓ •'>I'""t-'lll~r.ld~i\truspo-

INVE51lOACIÓ UTERÀHIA 

rt-VaU.,..Widi~Ju¡unah•r.qlH' 

¡rodrlacon>l rtuirl'lprimu¡><rl 
~l'ronlut ifin~riall'Urupeu.Sf. 
,I:O'l•I 'M<~I!Iln>ITK"f(l'OmUffilari 

Al~tn IlppoL que v~ im cl"'t' nl~tt~ 

l'o\lr uu.olli:ld~ l\ndOIT~n~ 1 I~ Unl· 
~o·nhor Ca ral~ na d' Eo riu (UCI!I. 
;¡q~t projt<"'CJ'0'1Up<&~rlmro,.. 
t;mu bmdk'l• ro~b ¡~ra An· 
00rT.l. jaqul'tTn~94.000ll<.odt: 

!r<:NII. 50.000 debquali anlriena 
panor ~llsubo)ntDCtXió.a llq,gl 
poo~n..,nacn'dirdi""DOI'11l~ 

~ndomlnn. hr ltippoL d pro;l«tt 
-qUC' unirlomullin:ocior"'lo,pt1hn l 

mJ tjan"" ~mJI'"""" i uni~tlat~
T<~mbl br:ndkU.rl d l'rindpar en 
n mbit ~duUtiu, ja qur ~ls ~ll U· 

~U an<!on;om podnn e:.rudlari 
trri>ollutt~cl c~mpus un~il~ri 

mbimpottantd"Europ<~pt'IQ""fa 
~~ ... ,...o:.l llnfurm:orin.l'rr 
ltiwot.clldtudi:m fl qut'<Jptln¡'ll't 
aqutsu pouobihw podf<llltomar a 
Andnm irontrihuiramb).¡"'-"""k¡r 
macióacm~r"""'ftflpi"C>>f''~ 

1it7..:adeoml'~llinformltrint. 
rznmluticlibf~~ 

S..'g(Xl' l'n¡rrn.aq~ ftdtil"" 

d't'lllp r t>t"SqutAndornha d~ m l· 

n.rdtd~volu~rper norstan

ar.wrori~l d rurt.nr.f, l *r 

rront ab ¡:l~li!Urió. Contia. a 
m~s . qutclnnvisiguimh fltc ll 

ambl'a~dt:la futun.llci~ 

El Periòdic, 28/0812005 

El Periòdic, 29/08/2005 

Adroher publicarà la investigació sobre el graal 
o El professor del Lycée 
s'incorpora a la 
Universitat de Perpinyà 

II ~U\\WA 
Mi<¡u<'IAdroh.,rv•uposarfaun• 
sN mRnoa l'r•ti J , C (I elmarcd~ l • 

l)l,ltb Andorranad~ la Un l venit~ t 

Cttallna d 'E>tiu. lairwutiglldóque 
hafft tobrcLl~ióataLmadt'U. 

Q!ot:!U<k!$dlniG"""JAq~uupo

skióeur.lal'm..ttdelpúbticm~ 

nualquanP1 publiquila tMid<'! 
profcnordfll<'ngua i h tHatura 

7DIES 
~ .. -~-"" 

7 DIES, 29/08/2005 

fr.t tt ce~. qu•• l cun<J U C~I'<'$1 1'\' 
na r~ ~ la Univenitat de l'trpi ny~ i 
l'aro miada ahd~l lyt'~.onl\a fet 

cbs.wlda;MI'anyl!l43. 
Adrollcrqdmic;orvultan)'lala 

mwsti¡'Kiósobrrunasp«t<'d<'la 
mat~riaanrlriaqueunlalenzlt,.. 

ll."ICatalanaifranreoa.lllrtsultat 
d'aqucst trt'ba ll són i.065piginl'S i 
¡p!n:))(l6 .000 noteta peud~~gill<l 

10brrlatnducdóc:Jula~.U.S'forio:l 

Ml S..nt Cnua!. d'un ttxt fnndl d<' 
lirWdd~XUl:LoQ).tn~tdtiSalnl 
Grdolf,una>'nlió ligna.bpa-G.Rc
nrh i tbtilt un dirm<n5dd ma de 
matgdl' l l&l. 

A la Universitat de 
Prada es va parlar 
d'Andorra i els 
veïns del nord 

l 'ed ició de1'U(Ed'enguany 
ha tlngutliot dtll6 al il.6d'a · 
gos tlllaseu habltual del lkeu 
Renovvie.. de Prada de Coofleot 

l 'orgotnl!ladó, ambelpresi
dPntde t'equiprectOf,JOindo
m~Ros,. al capc:lavan t. vot lni

clat les actlvhats docents, 
lúdiques I de conviv~nclot el 
dimaru 16 d 'agost. amb la lnau· 
guracló a d n ec de Joan Sau ra. 
coruellerde Relaclonstnni tu· 
clonals dp la Genera li tat de 
Cataluny;~.JoanfrancescDeols. 

batlle de Prild;;t, I JoandorMneoc: 
Ros, pl'rsldentde i'UCE. 

Olsn bt e, diada d' Andorra 
La 18adiada•nd0fran:aque 

otganltl.ltlaSACambelpottrod
nldelminlsteri d 'Aferl úteriots. 
Colturot ICooperaclólque pos· 
leriorment es publlcllamb l'I jut 
d 'Andbanc: Andorrnl t! IJJ<' U> 
vrinidi!loord,cn etmarc deleJ 
Jorn• dcl especlal iuades de 
I'UCE.va tenlr llocduranttot t!l 
diswbte 20 d 'agou. en qof: es 
van pres;erna r les pon~ncie s 

seguides det~t . l'usist~nci.l 

aaqufit acteconcre t ls gratuï
ta lobefta alothom. 

18a Diada Andorrana a la UCE: Andorra i els seus veïns del nord 

Atlroher hatn.-bioll atcorn¡ 
el m~nuscri t franc~s d~ Lu , 
quev.~~rvirdfbaWpo:'t a l:l.t 

cióca talan:all<[uella.-enló. 
fruor v¡¡ troNr el manuKril • 
blloc~rQdonaldeP;uU 

El jurlttdel:l. tai ..-.tat.lrl 
('I'T I'Dnd1 Dubmt I raulll~ 
laU (I ivenltatdcPcr¡r lny.\: 
C l ~lrc Zim mermann, lubd 
quer.dt:laUnMrs!Utdellarc 
ljl'anDufoumet.dtlaSorbo 
telapubliar.lmutu~ió 

Kran ptlblic i s'afegu;\ a I~ IP 
bliognfiasobrelamat~riaa 

han estat els dos temes que s'han ua.ct~t 1 Prad.1 per p.Jrt dels 
andorrans. on e10 v;~ n an;~li tu r le10 reladons d' f<ndOrrl amb 
frança. 

Lesimpor tllclonshanpauat enl2 anys de ls 181ml11oos 
d 'euros a ml!~ dt- 1570. fet que representi> un cre ixement del 
718%. E1 J9821eslmportaclonsprocedentsdefrança e ren 
d'uns 1 0Smlllo<ud'euros i lnd'b~nyadeS9mi lions. El2004 

d 'bpanya s1mpo<tava pel' valor de 1.030 milions i Ot!' Fn.nça 
pet3 1S. Aquest6l4nalgu116M les daclesque fi recullen en 
taponeociii Rnc>cicm~/Jmrrefi'OO(tJIIondonv. 25 ofl)'J 

dtsprr!s,queel cOnsol majorde Canll!o, EnrlcCas.adevaU. va 
Pftsertta t a la jornada Ot!' diu abte Ot!' la Universitat d 'btlu dl! 
Prada de Conflent. 

Peraltrabanda,es pot <l!ffl,ar· 
ca rque taponèncla p.esenlada 
pelpresident dela Ca mbrade 
(ometç, Franc~>scPatl.lts,tambt! 

vatncldtr en el venant Konb
miclv,¡¡ recotda r l'ecord sign• t 
amb I¡ Cimbra del'f<rl~ja Jet 
comlt ~ de comerç exterior. Pa
llb vas ftftma cridaa les adml
nls ttaclons per fomenta r una 
coopet:¡cló mt!s gran entreles 
emp reJe~deh dos pa·,·sos a la 
wgada qu.. deid dar que~ 
lnfraestructu<eses molt com
pllut el desenvolup.¡ment eco
nOmlcde quill t!VOl reg lól va 
de ~i tj a r 11na millora de les 
lnfraestrllCIUtes vi.\r!es, ferrovi)
ries la etle~ d<' ies fegions france
SfiV'eints. 

Ena.quest ~tit,. cl director de 

l'Institu t Francocuat.lt. Joan lle
cat, va lnlta< Andofr¡ • mir.lf cap 
a Perpl ny.lt comapo$slble s.olo
cló al desent lavament, jaquela 
localltatfrancesa tindrAplope"
mrntunaesta.ciód<'l trcnd'alta 
velocltil. Moltesvan~t les po

nèoclesP<cH'ntades,fOlç.tinte
r<'lsanu,encafaque Piprojecte 
de Porte des N!!Ig<'JVa $4!t el que 
NCnlfd e! debalfinai.Etponent. 
en aque~ r cas, va 5et t'actual cOn· 
lOin>ajord'Encam p, Miquti Aifs, 

que v~ e.pllCif ta ltva opodcló a ta creació d 'aques t gn.n 
dominil'iQullbleenlleeiPas i PortaiPirnorl'flt. 
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Bandia, 27/01/2005 
S OCIETATS _ _ ___ _ 

La Societat 
Andorrana de 
Ciències acorda 
les activitats per 
al2005 

Redacció.Andorr,l 

la Societat Andorrana de Ciènci
es (SAC), en una reunió ordinària 

durant el mes de gener, va acor
dar e ls temes de les activitats que 
la socie tat durà a te rme dura nt el 

2005. Pel que fa al cicle de confe
rències, que tindran lloc el proper 
1 7 de febrer, el tema triat ha estat 
" 100 anys de la teoria de la rela
tivit;l t". la conferència que obrirà 
el cicle anirà a cà rrec del doctor 
Bernat Soria, qui parlarà sobre les 
cèl·lules mares i la medicina rege-

El tercer dissabte d'agost tindrà lloc 
la XVJIJ Oiada Andorrana a Prada 
de Conflent amb el tema "Andorra 
i els seus veïns del nord", mentre 
que per les 2es Jornades Cultura ls 
Pirinenques, proposades per a 
l'octubre a Esterri d'Àneu, e! tema 
previst, enca ra per confi rmar, gi
ra ria a l voltant de '" El Pirineu en 
Xarxa" . 
D'altra banda, les coHaboradons 
de l'entitat andorrana amb a ltres 
societats, que es van signar l'any 
passat, continuen efectives, així 
com el conveni signat l'abril amb 
l' Institut d 'Estudis Cata lans per tal 
d 'i nterca nvia r publicac ions, i la 
signatura de co!·laboradó, signa
da l'oc!Ubre, per al projecte Tren 
Turístic de l Pirineu juntament amb 
a ltres enti tats del Ripoll ês, l' Arieja, 
Cerdanya i Barcelona, per tal de 
contribuir a !a cohesió i desenvo
lupa ment del Piri neu . 
Un dels temes encara sense en
llestir i que va formar part de l'as
semblea, va ser la concreció de 
la pàgi na web de l'entitat, que es 
va intentar llençar e l 1999, per tal 
que sigui un mitjà de contacte di
recte dels socis amb l'entitat Tot i 
així, la SAC partic ipa a la pàgina 
de la Xarxa de volun t-a r i<~!. 

Finalment , les publ icacions de la 
societat no seran totes factibles 
per manca dc patroc inadors, però 
sí està assegurada la publi cació de 

· la Diada Andorrana de la UCE, el 
tercer volum dels Papers de Recer
ca Històrica i les DeSenes )orna
des, gràcies a la col·laboració de 
les entitats bancà ries del p;¡fs . 
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Bandia, 14/07/2005 
LLIBRE _ _____ ________________________ _ 

La SAC presenta una "radiografia completa" 
del Principat a través d'un recull de ponències 
~""' tl•'• ~.,.¡.~,. I• Vri l; sldir ;rqucst i!Cl(' celehr.ll a lir :.cu 

_!;~JCia l d'Andba nc:, l,l!rl.JI bandrra 
L.r Socit:tat Andorrano~ de Ciêncr~ qlK' col-lal)tlf<l en aquest pmJKle 
ISt\0 •·a pr(:51;!f!t.lr Jhir ~ llrbfc di:- l.'l'litor1al que romprJ amb un,l ur.t-
lco. flllllènd~ 1k.• l.1 Or.l(la Andrnr.1- r~' lle l __ í.()() l'~f'!1lpl;u"' qi.IL' L'S rl" 
n,, dc! 200~ .,.,~,, ••I tltul '[b llui{Llt ~ l"lrlll.tll pt.'l I<'!. drto•~t'fll~ ill!:!IIUI 11111'1 

oplim• <1.·1 O<c'IWf!ló'lll ,1ndorrd ' [n fl'llhl1qucs if"S j"~)(lr,u, Jrk¡uinr,llf-. 
toMI. un IL'(LJII rk- u~~;·~ dc 20 ponl·n !\llll•'<le!o 
or_...,r¡IJI'.t,lll<lnlVoiC1<.ph<J<I.1prl'-

~(lt_.nt.J ik Iii 'V\C. An¡..'(.•b ,\I..M_h \J 10 AGOST: OIADA ANDORRANA 
dl"lilllf Jql.)t'!;t,J11f)V,¡ pohliGIUÓ lOOl 

' 'illl.l t,itli<J!:Ii'lfbcnm¡ ¡l(~adel;ro;.i tu 

,¡(¡ÓdCip.lÍi . I J ilolhlz.Jii.:lSiiU,Il<Ó, 

de< tled1f~rt'flb fHIIIb rk'vi<ta ·J ni 

vell pulihc, rfmfra$Cn 1C!Uie!>, mr"':!i 

amh~t."'ll, l."'ltre .rltrt'S-, entur<l un 
¡Mb ~:arn AndvrrJ, ' que h..1 ui!5C\I! 
lllllht"'lpUCSJII)">•,,¡fl.>gi;JMICh. 
El ministre d' I'Jro ú.ICJIOO, CUl tUia 
i Cooper.lo.rêo, !ull Mu'IO'o't'S, v;:r prl'-

L'.IC((' d',I)Hr lollllhi'• \,1 !.1.:!111f po .. "' 

pn>st."'ltar ,,¡ prow ,1n1a pet la lllt~kl 

t.~lrlió til? ki Unil•e.-Sil~l C~ta!MIJ de 
Pro~dJckoC:umll•nlqUl'hn<li.lllvrL'I • .........-lltlllil>f• .. ,..-r:.-.-"'-."'-
propcr 2U d'.Jgt151 ~"'lt:l mJrcdr.·l.l 
D1.K~1 Andon.m.1. l\.l1ch v.r ~'ph .tmb Ft.Hl<.,,rs't">t,\rt-l f• '(Lmf 1< "> p<>- l"'llll • .1 111'{_.., rm<.'S. no i~lt¡¡r,•n po-
t.ar queJ,¡ !Cfll,\fl( ,) rrenguanysc1 ."1 ti>ncir.:s¡;U,JiollldL-:.;dc fXIIIbdev¡\l,l II!!IIIS ,ltl(lorf,llll I dr._> li! (.¡t,llllll)'ol 

"Andorr.J i els !ol'US vdns tld Nord" histò11U, m>!ltut:UifMis.l~ comptar."! nord qUI.' tlon.:u.m l;¡ !;(.'V.I p.utiutlar 
j¡¡ qi.J(', 5eg01~ ~<la<'h. "sembla t¡uc, ,unb la ¡m'S&..:ic1 OC~s CÒI'Isols dt• lt~ ,.¡~ió J ¡)drtu de ),¡ ~J prop1J c~-

dcs de d1ft."'t."'lb .l'>JX"-1~, la ¡c(,1cl6 parròquies méo.¡J01(lCICS J Fra1w;-J, 1 pcrt{"'lcta. 

ANDORRA 

La participació d'Andorra a I'UCE girarà 
entorn de les relacions amb França 
l a Unfvt.'f'Sitat Catalana d'Estiu. que es va inaugurar ahi r a Pr¡¡dJ de eooncnt, acollirà Iii jornada 
dedicada al Prill(:lpatel ¡xopcr dissabtevlntd'agost. p.\g. 6 

Bandia, 17/08/2005 

BO NO/A Andorra 
UNrvn~rrM Úr.tlftN~o'Esuu'-------------------------

La participació d'Andorra en la XXXVII edició de 
I'UCE girarà entorn de les relacions amb França 
La Societat Andorrana de Ciències fa divuit anys que participa en fa Universitat Catalana d'Estiu 

""~'''' ' 1"'~,.., "''"'l>lc I• S.XIo:t.u AodO<· 
IJ OJ de liè..::lo,. IV,C! I W""'"'"'~ lt"t f"'· 
I>I.'!\Ci3 '-"' IJ ..... ,. <Ji,·uoiL,¡• ¡>l~oc\p.u;OÓ 

""t~ Uni-.~•·•·u Cd"'•"" rl'ú>iu .Je l'u.d.• 
clo:lonlltonr(UU !, <¡ueto'K""")'.,rlto,•i.o 
....-. ,'(~\VIl l'dic.., LI SM:. que"' laUruc• 

'"'""" '"'~'""~·~· • ...w .. ~ ... ¡, '"""""'' "''l"" du• • l<~n "'- h.o l~t.'f,.<al un l"''!:'•· 
"'"~'"""'<lo'"' r~•l•duno. ,.ml.> r'"'>Ç~ 1¡.,. 
d'"'ll"·'"("" •ht• hi>!/wl( J '""'I"C"""'' 
""'"'~"""'u""lu, le<.pr.nènr..,.«""""''•n 
•mi.JI•I"""""I.o.Jo.~, Cbn><okdcl..-.~· 

r ilo.I'JOO~f"''O""'-"•I I,.,~rlr.mci!o,•,.l' 

rurn.n,.,,.......,..,.,.!idl'll'rin<op.o!ldcl.o 
r..,l.lluny•rovrt 
l'•~ ·~!"''"" oddll, I¡, SM., n"')uulou,.,.ul 
•nli><u¡><v! doJim" "'".,.¡d'liiU<4•K•I I«> 
n .... l6 r_,,..,..,., , ¡,,,~.*''" '"' Nu..lo 
.rni>•I'Andun•""'•IUl>~190,...~('rW<Io: 

:~ ~:_~L> po~ '""'''"'"'' .... "" ............ 
T•~ I '1"'-" l• p;¡no<IP<"ic\ d',¡~"'"'" <nll l.o< 
'"' ''''~ !In> d , ,, ,..,];,~ l~\ <I "'""- •lc ¡,. 

Di.U. Mdt>rr•""· .>hlr el ~.,.....,¡..¡ d. R"' p-,-..,.--,..--.--,---,.,.-._,....,. ..... "'"7"J,._.T",_, 
t.ocio<>Sirum"'-10<\.111 de l• Geoor• lnM do 
C~totuny.l,lo.rn S.o .... •.~l b•ll~<lo:Pud.r tle 
CMno:mr.~no., rr.•n<: eteD•<>"I ~tr•.,..l<lo<n l 

dt:I' UCE, Jo,on !)<>noi"""' R"' ··•n "-"~!>t'fi· 
c""q:.>l>d'ollo>ugurollollri.olmenl~ 

jomades"''JC'""""""" .... cll~d';ogo<t 
UJcunm.al•<M~I>I""'<im"f''otd•""'-'<11· 
•~'~~' ""IJnoe\.>duN"•rnbh."'need'onlffi!oJ 

&L""-'< dl I d'•c-twl llol h nnrJII'Í> , <.><b~u~> 
do• le~ u~iwl'>l!,l" '~''' IIJ~kipt~l L~l ('UC[ 
ln~...,l~i•'-"' """!nolli< d'i~"""'(¡;.¡ció Un..o 
dJdo ton;• •~'~~ .. ,.,..,~ f""• •lumne. ~ 
¡"""""'np>~~d., l.,,...n.o<b&l.o«IIJ>• 
lid.>rJ<\r¡...,po<lo:nnbl.,..¡tl""•rnod•t>d. 

lhur~cln coó •,.,. um''"''""'' tiri• )IJIJ<II' 
n toloruol<lh.,rlrlt:"l 
l ">:t<:llvot•l>dol I'UCI IlO "'"""' lc~~:n uno 
., ..._.,..,1 cko: ~n """''l'M' l~nobo: , • ._.,,~ ¡"'""' 

:::::~::~!::~7."':':: ... :-.... ~~=i.~::. --·- .. ~- ..... ~-.. ·~-....... ,-..._,.~ ..... 
•"'l"-"I.>CI"' Ln .. c~-~ \'ÜIL<Ó,t..<nobo: !lll<lo-• 
)~,. """tnh.a.l.; llmht.ou oo Lon-.b..• ~~ ><.d 

¡on-...<>1 ¡_, >-•~••• Arl<loxc""• ,¡., U.'·n<~~ 

"' ... '"'""~'~ •hlo ¡,, ¡xc,. i•lo.."''" <"-' 1 .. Ml 

Ango--1• M,.,h •• ~'t"!Ndt t.,... .• ••!I• co6'l""""'lr~.r.tlomgrl<·k-o·l"'""""'' 
I.I<Cin ¡><••<<¡Uc:-l"""'" fl"I! ICif"""'""' lf'AM:<>hlt<lill•,(ul!uUoL<ll'l"'~¡c\o• 

VLf •P<~""'~'""'Ir~<J<'gU<o"l.ol•p•mnl1A ~nc"-" el "'"".tAn<iorr•l do""'" 
r~•i>lic•ull ,¡,, I•;, 1"''"-"'<·1...,, Un.o ¡~1 1~1<·• H•lrn clcl Nord 

Universitat Catalana d 'Estiu 2005 



Bandia, 24/08/2005 
UNIVERSITAT CATALANA o'Esnu -----------

La SAC disposada a millorar les 
relacions culturals amb França 
L'UCE acollirà avui la trobada d'entitats d 'Andorra 

¡,.1.[1 , Am.lurt.li~VcU,l , 

La Societat Andorrana de la Ci

ències (SAC) prendrà part avui 
de la trobada d'entitats de pa ís 
a la Un iversitat Ca talana d'Estiu 
(UCE) que se celebra des de l pas

sa t 16 d' agost a Prada de Con
fl ent i que aquest proper diven
dres donarà per clausurada de la 
seva XXXVII edició. 

millorar les relacions del Prin· 
cipat a mb els veïns del nord . En 

aquest sentit, Pol va posar com 
a exemple les trobades que han 

dut a terme amb les diverses as· 
sociacions de l Pirine u català i 

que aquest any es materialitza

ra n amb la segona trobada que 
tindrà lloc el pròxim octubre a la 
Vall d'Ara n i que l'any passa t va 
te nir lloc a Sant Julià de Lòr ia. 

Antoni Pol , va 
col de lo SAC, 
va fer una va 

lorac ió mo ll 
positiva de la 
divuitena parti -

L'UCE vol crear un 
guardó per premiar el 
mèrit a la difusió de la 

cultura catalana 

Pol , que va ad
me tre que "hi 
hav ia un cert 
descui t e n les 
relacions tant 

cipació de l'entitat a I'UCE que 
enguany ha arri bat a la XXXV II 
edició. 
La relació d'Andorra amb les po
blacions veïnes del nord va ser 
e l tema que va centrar la jo rnada 
de dissabte e n la qua l una sei
x.1 ntena de persones en va n for · 
rn ar par!. Segons Pol , unJ de les 

pri ncipals conclusions que se'n 
pode n desprendre és qui nes ac· 
dons es poden fer efectives per 

ins tituci ona ls 
com culturals amb els veïns del 
nord '', ta mbé va parlar de ls di 

versos pro jectes que es duran a 
terme dins de la UCE. Des de In 

cre<~ció d'un butlletf digi tal amb 
tola la informac ió referent a les 
ac ti vita ts de l'o rga nisme fins a 
l'estab liment d ' un premi anua l 
que reconegui l'es fo rç d'a lgunes · 
persones per a la d ifusió de la 
cultu ra catalana a nive ll inte rna
c i an t~ I. 

XVIII Diada Andorrana 
20 d'agost 

"Andorra i els seus veïns del nord" 
Ho organitza: Societat Andorrana de Ciències 

Les darreres dècades els Pirineus s'han 
convertit, a més d'una frontera polftica, 
en una frontera flsica i psicològica que 
ha repercutit en les relacions socials i 
econòmiques que des de sempre 
s'havien mantingut entre tots dos 
costats . Andorra, per la seva condició, 
és l'únic territori on la relació es pot 
establir a tres bandes. Prescindir d'un 
dels tres costats és un luxe que no es 
pot permetre per les limitacions que 
tots els territoris pirinencs tenen de 
partida: relleu muntanyós, climatologia, 
mobilitat o manca de recursos prop1s. 
La Unió Europea afavoreix la relació i 
Andorra no en pot quedar al marge. 

18a Diada Andorrana a la UCE: Andorra i els seus veins del nord 

Act d . estiu, 2005 
Centre Andorra Sostenible 

No us ho perdeu 
.. IJ Hi.l lltJJ.J 

.lnt:f,¡rr,\11,1,11.1 LC[ J¡• 
l.l'>llt.WI.lf \ndurr.m" lk 

Dins •h:lrnnrc dc lnUniversit<J I 
C~ t.<¡IJ..nad'S t iu,c1 Jis•;.•bte20 

d 'a¡:o;>St a Prad il dc C,.nfhmt ~ 

Jct .. ltrasobrl'Andorr,lids 
st•usvetnsddNord 

Olx-rtaa tothom. 

M&s infornMdfi:Suc irt.ll 
AnJorrallil\kGi!nri<'ll, 
.ll tcL851540u ~ ~ 

c/L''""c@.,nd••mud 

\\11 L·ni~n ~il,ll 
d'! .~!\11 J' \nd1!trol 

Dcl29 d'agost;~l 2d<·~tt.'n>brc, 

¡oi Mini.~ll'ridc)oventut, 

1-fat>it~t ¡;c, Ensenyament 
Su¡x-rior i RL'C\'I'Ca dd Govern 
d'Andorrilur~n il7.ilunsq,'llil 

Jc x<.'IT~dt~ .11 Yt•ll,mt dd tema· 
Grand (.'!:.(.osi mi~rics dd~glc 

xx. 
M6inlom>och'. tc1 . 7~ 3300 

www.b'tl\'l'm.ad /o_•dur.-lció/ 
univ<"rsi tal_L-.: l•u 

un iv.csliu.¡;nvofbndi>rr,l.od 
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Q 
x "Societats en trànsit: memòria i futur" 

jornadeti 
c:l• ntfllqu.si profnslonall 

lvs relacions e ntre 
Cat11!unya Nord I 
Andorra: ensenyanlenl , 
pol ítica, geografia i 
eçonomla 
per.bmBtGt,geogqi,,D!Qie:ssat 
dillltlord.el'ln~o~ ,!ul fr;nco-Caul.l 

!~ronl!ftr 

Le Uen de Iii commune de 
M8rens·Les-Va\$(Arlitge) 
avvc les communea de 
Canillo et d'Encemp par 
le pas tOf"illltme (Soulane 
d'Andorra) 
per .le~n PrtrltS.cr~ hltllede 
ll.é!IIIIS-Ies-Ws 
La parròquia de la 
Massana i el sud de 
França 
pe!~M.Camp iArelrr.~ 
rrnmotl~¡¡rilcilmollllJ¡orde~ ...... 
JO anys de relacions 
econò miques l n~nco· 
andorr11 nes 
P'!ffnnt~r Medr.lroo,e:.rtl
redofbiiV;arJ.atiOcf!II0111il! 
~·Ecooom<JICOnsoll!lilrQI di!Cii\IUO 
Pr000$1110nPOUrunei)OhtQ.Jt! 
o·~cullurellel\tounsb

que,peyJoanFrancacOerus. 
Mtllo<HJPTada(C0<1HI!nl) 

Lea relacioni comurclals 
d 'Andorra amb Fn~nç. 

po~rfrara:5CPtllisrll!l¡dom¡t, 

comertlaotl¡llesül!i'li!IQiaCamllR 
deComerl;,llldirsÑIS8"w.rs 

Tvmptatlvesde 
connoldonsaudlovlsu llls 
nord-sud 
pllfSI~mVaiLs.loo.Cofcii!Raclio ·N-Lil StOria del Sani Gr•ul 
W~ raló catalana do la 
Questedel Salnt G,../ 
!* M¡queiAIII'Diw.OOCICllli!llllerr 
lln mediMI 
ObrersespecleUtuots : 
migracions 
tran5plrinenques a ls 
segles XVII al XIX 
per~MerCod 1NrVoalette.doc1of 
l!fl lll$1òria 
Els turistes franceso•: 
visió des del Sindicat 
d' lnk:i;otivil 
¡wtl\:ner.Jofdi/IJI ~IIol,djledf)l;l 
~SondatlflniNhva.OI\corw!le 
fo,u¡sor.lfAndr;Jj'r¡lfYellJ 
Quin• camins han anat 
•eguini les Uclrtts 
llnclorrantts? 
peri.IIQU"..b '4\Ls.IFCI¡\Jrwn~Jl 

"'""""") El complex de ls confin s, 
olnordalsmltjatls de 
comunicació 
patiiiiMn.llerUJN,Ibl::erlel•ln 
c..entlapolilaldrelpuoiiCiiidoii:V' 
~5~151nlorllliUitl!!eRTVA 
L• nova es tació d'osqui 
Porte des Nolge• 
per~¡.,.PlrfWN~II\JIIIIecltl 

70 xxxvn unl ... nllatcatlllanad'utlu 

jornadu 
c:lttnllllquttslprolesslonals 

XVIII Oiada 
Andorrana 

r cH;2o d'•goll 

1 Andorra i els seus 
: :-eïns del nord 
1 1\Qorç¡t~ltn. 

Soc:I!U1Ñ'ÓJ!ril\ideCtfnc¡es 
ho~Mon~S.~Cfid'AI!tr~ 

: ¡~::!~~a~~' 
ledarll!fesdècaCies&ls 
Purneos¡¡'tlancorMJrUI.all'lñs 
cnmalronlerapolrliea,enuno 
II'Oil!Ciil flsJCaipSICològiCBQU8 
harepercu!JtenlesrelaciOilS 
SOCials ' econòmques que des 
de sempte s'havien manbrogut 
entre~ooscostatsA.nOorra. 

J)OflasoYacondiCIÓ. èsfUnoc 
terriiOiiOillarelaciÓ~pot 

establira tres bandes. 
Prescindird'unoelsnescos· 
ta!Sésunlu.<equenoespol 
permelfeperles"mitoclons 
quelotse!s terntonspmnencs 
tenen 00 partida renou rnuo· 
tooyOs. climatologia. mobilllat o 
mancaóerecursosprop¡s Lli 
Un~6Europea afO\Qrelxl<l reia· 
ciO 1 Anaotra no en 001 queóar 
al marge 

dtr2J4d•10ala1dalmlgdla 

Presentació 

Quin és l 'esdevenidor 

jornadu 
c:l•orillquulprol•ulon• l5 

Jlflllli(IIOI!IeiPfllleclePtlnedtls 

"""" Les re laclons hls têf"lques 
d 'Andorra amb Fratlça 
perAib¡Min:lft.m¡ltediiCO!lÍt'lil!
ce¡u~~lfhlsiOn¡modeflllal' 
U~i~OOf'efpony.l 

La parròquia d 'Ordino l l a 
vall d"Au"tat 
perEmcDols.Jifont,~¡ 
cOnsolllllp"tfQro¡no 
10 anys dei'Ambalxadll 
d'AndofTa a França 
perlmma Ior 1 FNS. ;wnb;¡¡);¡J(jof~ 

lfAodo.ur.~aFranç.¡ 
La p~~rròq ula d'Encamp t 
ta sttva relac ió amb e ls 
-ín5 francttsos 
pflf M ~e!Aiislfootmestlll¡ubol ¡f¡ 
cónr.ol majOidlramo 

per a les ONET (Oficines 
Nacionals Estrangeres de 
Turisme) 
I* EMc Mli 1 Valls, !!1ft'dol de 
I'OiicmadeTurlsmed'Andorr.~aPans 
Presència de 
l'ensenyament l rancès a 
Andorra 

per Fraocnc !>MN. emenyart~ 1 pnn
c¡p¡fr\lbllitllellyclleComledefotJ 
Optlons d'avenir 
commerclal pour 
l'Andorra 
pt~AiamR•~.&sSerMitrltometç 
temOOotanUllmemMimOC~<~lal 

eomrte IWJIDNI cet de ••hgd1d 

""""' Elrugbl com aelemellt 
de relació d 'Andorra 
perSaMOOI'(!Qso¡C;¡mpd~ 

em¡¡resan,presrllenldtiJPfflYi 
U$AP'[IsAJI0051f1S"¡expresldtnl 
~eiCCC 

L'alliance • la ctolsée des 
cultures ou le françals 
langue étrangère 
perJo!Cques C;¡f'C'/.Mglll)'8flll!15r· 
!lenlde!'AhançaAndomno.Francesa 
Les visites do les escoles 
a Andbanc : una manera 
pràctica d'estar a prop de 
la societ at andorrana i 
d'obrir-oos a l'exte rior 
Jll!llydla Mag;¡\lonrFont.~nt. 
¡nfrgacONiolrnatofldlriiCior¡de/ 
dtpi{\ame'l! dt Ccm.Jrnuc¡ó ·-
Sa!ulocr,j del prasiOcnt de 1!1 
UCE 
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2 I ActHcditat --

Diada Andorrana 
Avui ti ndrit lloc Ja XVIII edi
ció dc la jomada andorrana dc 
la UCE. Enguany s'analitza
mn lcs rclarions d'uqucst petit 
estat amb els seus veïns del 
nord. També s·aprofitmn per a 
presentar el ll ibre Els Llirulm:< 
òptims del creixcmem cm
dorrcl . que recull Ics ponèn
cies dc l'anterior edició. L'ha 
publicat la Socicwt Andor
rana de Ciències. 

18a Diada Andorrana a la UCE: Andorra i els seus veins del nord 

Activitats Ò' avui 

A Ics 9. CURSOS: Malalties 
transmis~iblcs ! Arquitcctum rur.:1l 
de les liles i El vot electrònic ! El 
finançamclll autonòmic I Els 
peatges dc Ics empreses dc comu
nicació I Èh1irs i política en la 
històtia africana I La Mallorca 
catalana I L1 funció simbòlica en 
el context del bilingüisme I El ras
tre valencià del comte Amau. 
FORIV1ACIÓ CULT.: Coneixe
ment de Ja Cat<llunya del 1ord / 
Iniciació a la llengua. lA LLERS: 
L' :~cti tud da,·an t Ja càmera. JO
ORNADES dc cooperati,•isme. 
A 214 dc 10. JOOR NA DES: 
L'::nllofinançamcnt cooperatiu; 
XVII I Diada Andorrana I XX 
Jornada d' Agticulturn a Prada l 

lli Trofeu dc Pet.1nca dels PPCC. 
A h...'S I O. Fac10rs dctcm1inants dl~ 
Ics infCccions cmcf"',:;cnts I N{.'CCS
sitnt de protecció del paistagc ru

m\ I Els conflictes etnics en 
l'Àfrica actual I Crist·ians i musul
mans a Ja València del s.:gle XIII 
/ Autoestima i identitat nacional / 
Vigència de r obra dc Fabra I La 
incidència dc ran català a Ja cre
ativi tat plàstica del s.XX. FOR
MACIÓ CULT.: Història de Ca
talunya I Curs de llengua cata
lana. TALLERS: Ràdio. 
A 214 d' II.CURSOS: Què resul
ta invisible als mitjans? I Expo
sats complementaris. 
A Ics 11. CURSO : La SIDA i al
tres infeccions de trnnsmissió se
xual I Societat del coneixement / 
El finançament :lutonòmic i el PV 
I Etnosistema i nació a I'.À.fricn l 
Frederic Mistral. 
A IL's 12. ACTES: En la mort de 
Jc!-.Us Moncada. 
A Ics 3 de la tarda. TALLERS. 
FÒR UM OBERT: Prescnt.1ció dc 
Platafom1a per la llcn¡,'lla. JOR
NADES: XV III Diada Andorrana 
I XX Jornada d'Agriculnmt. 
A les 4. FÓRUM OBERT: Pre
s.:nmció dc !"Escola d'Esc.ripturn 
de l'Ateneu Barcelonès. 
A Ics S. AL.ïES: Incendis. 
A Ics 9. Qui mi Portcl 
A il'S Il. CINEMA: La ràbia 
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