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Salutació 

V alguin aquestes paraules per saludar i agrair la presència del Sr. Ministre 
d'Afers socials i Cultura del Govern d'Andorra, i, també , per agrair a la 

Societat andorrana de ciències la constància que ha tingut a assistir a la 
Universitat catalana d'estiu , on la presència andorrana ve a completar aquesta 
trobada anual de tots els qui formem part de la catalanitat. 

El fet que Andorra hagi esdevingut un Estat reconegut internacionalment, per 
a tots els catalans, i per a mi en particular, és motiu d'una gran satisfacció , per
què és un exemple de com es pot aconseguir, per una via totalment pacífica, 
l'aspiració d'un poble a ser reconegut en el món. I també és una satisfacció que 
aquest poble sigui un poble de la mateixa llengua i cultura que la resta dels paï
sos catalans i que ho digui sense complexos , com ho va dir el cap de Govern, 
Sr. Òscar Ribas, a les Nacions Unides, i que a més a més ho digui no solament 
per quedar bé ,' sinó amb una profunda convicció, tal com els fets ho vénen a 
demostrar. 

Per tant , l'esperit de Prada coincideix plenament i s'enorgulleix de tenir entre 
els seus participants algú que pertany a un país , a un Estat que ha arribat a 
aconseguir allò que molts altres catalans hauríem volgut també per a d'altres 
àrees de la nostra comunitat. 

També voldria dir que una altra cosa que em satisfà és que les ponències de 
la diada andorrana de cada any s'editin en llibre, de la mateixa manera que la 
secció de ciències de la Universitat catalana d'estiu publica cada any un llibre 
preciós sobre el tema central, que també té una certa tradició. Aquesta tradició 
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de presentar el llibre de l'any anterior, que inaugura les diades andorranes, és 
un fet important com a testimoni , perquè és una cosa que queda per al futur. És 
molt important tot el que fem, però si no s'escriu , si no en queda una publicació, 
fàcilment s'oblida. 

Aquest és, doncs, un esforç que, pel que acabo de sentir, és possible grà
cies a la col -laboració del Govern d'Andorra. Em sembla, doncs, que és una gran 
cosa , i és una nova prova d'aquest suport que el vostre Govern dóna a la 
Universitat catalana d'estiu , que prou ho necessita i que prou ho agraeix. 

Us desitjo molt d'èxit en aquesta jornada, i molt d'èxit també per al Sr. 
Ministre en la seva tasca. Encara que es trobi amb molts problemes, li demano 
que sigui valent, que no sigui tímid ni sigui excessivament condescendent en allò 
en què no cal ser-ho. Però no li haig de donar cap consell : ell és el sobirà i jo 
sóc, en aquest cas, un espectador. 

Moltes gràcies a tots . 
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Presentació 

En nom de la Societat andorrana de ciències, us presento la setena diada 
andorrana a la Universitat catalana d'estiu , i us agraeixo primerament la vos

tra assistència: la fidel assistència, per un costat, d'una sèrie de persones que 
ja fa anys que veniu i que pensem que formeu part d'aquesta diada a la qual 
doneu ple suport, i, per un altre costat , de tots els qui amb la vostra presència 
permeteu la realitat i la continuació d'aquesta trobada cultural. 

Enguany el tema escollit és Andorra i la catalanitat. Els diferents títols o 
temes triats per a les diades passades han tractat aspectes molt diversos, però 
tots han tingut en comú el fet de tenir un veritable interès i un lligam amb la rea
litat de l'Andorra actual , de cada moment. 

El tema d'Andorra i la catalanitat pot semblar que no sigui una d'aquelles 
qüestions d'interès més generalitzat, com ho podrien ser les alternatives econò
miques que vam tractar l'any passat. Però creiem que té el seu atractiu , ja que, 
si bé és més conceptual , no deixa de ser important perquè planteja qüestions i 
reflexions sobre qui som, d'on venim, cap on anem, qui volem ser, on ens tro
bem dins aquest món actual que està en plena intercomunicació i que, per sort 
o per desgràcia, però en principi de manera positiva, està cada dia més interre
lacionat. 

L'aspecte de la catalanitat és un d'aquells temes que són, en certa manera, 
tabús a Andorra, per diverses raons, però sobretot des del punt de vista polític. 
El fet i l'afany de diferenciació justificat per la nostra petitesa i la nostra neces-
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sitat d'afirmar-nos ens ha portat a tenir certes reticències relacionades sobretot 
amb el fet de la catalanitat. L'actual cap de govern, Òscar Ribas, a partir del seu 
discurs davant l'assemblea general de les Nacions Unides, l'any 1993, va fer 
unes afirmacions que en el seu contingut posaven en relleu aquesta qüestió. No 
amb les mateixes paraules, ja que no va utilitzar el concepte de catalanitat. Però 
pensem que aquesta és potser la paraula que pot recollir mi llor el que volem dir 
i que tots coneixeu , malgrat que la definició donada pels diccionaris no sigui , 
des del meu modest punt de vista, la correcta, pel seu caràcter limitador i res
trictiu , ja que exclou els no catalans , sigui per procedència geogràfica, o pel fet 
de no compartir el mateix projecte nacional (catalanitat: qualitat, fet , d'ésser 
català. Caràcter o esperit propi dels catalans) . 

És aquest el concepte que plantegem, sobre el qual tenim força coses a dir, 
i dins el qual ens considerem inclosos actualment, però amb els seus matisos, 
i que esperem que avui es posaran en relleu a partir de totes les ponències que 
hem intentat aplegar en aquesta setena diada. 

Es dóna per oberta la diada i, seguint el programa i tot i que en Pere Cavero 
no ha pogut venir , es llegirà un resum de la seva ponència, que tenim escrita i 
a la disposició de la premsa. 
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Notes històriques 
sobre la catalanitat 
i el Principat 
d'Andorra 

E ls conceptes són sempre difícils de definir i en la seva definició sempre es ten

deix a afegir-hi matisacions, adjectius que, sovint, compliquen encara més la fina

litat de la definició. 

Crec que és més fàcil tractar d'identificar l'objecte; si més no, facilita la tasca, ací 

i ara, que ens hem marcat. 

La catalanitat -concepte subjectiu i propi d'una població- abasta la cultura, l'edu

cació, la forma de fer, la política ... i tots aquells afegitons que vulguem. Cal , però, des

tacar la voluntat pròpia del subjecte que la viu o no la viu , la practica o la ignora, fins 

i tot la tergiversa. 
És dins aquest marc que intentarem aportar unes dades de caràcter històric que, 

tot i ésser certes, poden interpretar-se subjectivament. Tota tria pateix d'una subjecti

vitat pròpia i innegable que, naturalment, tractem de neutralitzar. 

Cal afegir i assenyalar que la situació de la historiografia d'Andorra no ens facilita 

gens la tasca. El coneixement històric pateix importants llacunes estructurals i pun

tuals, cosa que ha estat remarcada en d'altres escrits i per d'altres persones. Això és 

un altre condicionant a afegir a aquestes notes. 

És difícil situar el moment jurídic-històric pel qual Andorra esdevé una entitat sepa

rada de la resta de les institucions/organismes de poder de la península Ibèrica i de 

la França d'Oc. 
Els Pariatges (1278-1288) marquen una fita històrica en l'evolució del poder a 

Andorra. Regulen les relacions de poder dels dos senyors feudals -el bisbe d'Urgell i 

el comte de Foix-, els quals tenen (ara de dret) i tenien (de fet) un poder sobre el terri

tori andorrà. Però els pariatges són una pràctica habitual a tot el Pirineu (vegeu Paul 
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Ourliac, De la féodalité méridionale au Pariage d'Andorre, a Annals de la Universitat 
d'estiu 1982: El segle Xlii, pàgs. 55-67, editat per la Conselleria d'Educació i Cultura, 
Andorra 1983); la diferència radica en el cas andorrà, ja que, en formar-se els Estats 
moderns, el bisbe d'Urgell resta a l'Estat espanyol i el comte de Foix a l'Estat francès, 
cosa que no es dóna entre els signants dels altres pariatges. 

El 1419 significa la regulació de l'estructura del Consell de la Terra -organisme que 
trobem en d'altres valls pirinenques-, cosa que permet parlar d'una necessitat de la 
població de donar-se i sol·licitar del/s senyor/s un mínim autogovern. El cas andorrà 
serà peculiar, ja que en el decurs del temps el Consell de la Terra serà l'origen d'un 
òrgan legislatiu, l'actual Consell General. 

Fins a l'aparició de l'absolutisme no es pot parlar d'unitats territorials, i aquestes han 
de veure's com un patrimoni personal del monarca, que en disposa lliurement: pot ven
dre/comprar, donar/rebre, perdre/conquerir ... 

Una important influència catalana en la història jurídica andorrana és l'aplicació de 
les servituds regulades en les ordinacions de Sanctacília,-aprovades pel rei En Jaume 
a mitjan segle XIV per a la ciutat de Barcelona- per part de les diferents instàncies del 
Tribunal de Visura en els conflictes de veí a veí, fins dies abans de l'aplicació de la 
Constitució. 

Les ordinacions de Sanctacília regulen aquests conflictes com a norma vigent, jun
tament amb les ordinacions dels ens locals (quarts i comuns) i del Consell General. Les 
ordinacions tenen la seva base en una economia primària -encara que reflecteixen l'e
volució econòmica d'Andorra-, i per això s'assemblen a les normes locals del Pirineu. 

Un moment delicat per a Andorra serà la promulgació del decret de Nova Planta a 
Espanya (1714) per Felip V, de la casa dels Borbons. Aquest decret iguala i equipara 
els territoris i les possessions del rei i centralitza el poder, de manera similar a com es 
fa a la França de Lluís Xlii i de Lluís XIV, també de la casa dels Borbons. Aquest és 
un moment delicat, ja que palesa el fet diferencial andorrà. Cal assenyalar que el 
Manual Digest (1748) d'Antoni Fiter i Rossell i el Politar andorrà (1763) d'Antoni Puig 
servirien per refermar el fet diferencial andorrà, entre d'altres motius, enfront de les 
actuacions d'Espanya i de França. 

El decret de Nova Planta representa l'abolició del dret català públic, no del 
privat/familiar. El dret català serà aplicable a Andorra (una de les bases subsidiàries del 
dret andorrà) fins a l'aprovació de la Constitució. La institució catalana de la pubilla 
tindrà a Andorra una importància fonamental, ja que, ultra ésser l'hereva, dóna la nacio
nalitat al marit. 

L'aplicació i la pràctica moderna del concepte de l'Estat a Europa defineix una nova 
concepció de la geopolítica i de l'exercici del poder. En aquest moment s'estructura prò
piament una Europa moderna basada en els Estats i en els seus interessos i les seves 
necessitats. 

10 Universitat Catalana d'Estiu 1994 



El bisbe Josep Boltas (1785-1795) serà un introductor de les idees il ·lustrades a 
Andorra, encara que, paral ·lelament, facilitarà l'actuació a Andorra del cabo y ronda 
(milícia espanyola) per perseguir malfactors. Durant un període de temps (1793-1795) 
serà copríncep únic, ja que la França revolucionària trencarà els lligams amb el coprin
cipat. 

La revolució francesa, burgesa per definició, dóna, de dret i de fet, la independèn
cia política a Andorra. Independència política que comporta la independència econò
mica i l'abolició de tota mena de privilegis amb França. 

La nova situació implica l'obligació de satisfer els drets duaners en travessar la 
frontera francesa. Aquesta important càrrega econòmica, la necessitat de mantenir el 
règim de coprincipat, el risc d'esdevenir part de Catalunya i d'Espanya motiven llar
gues gestions del Consell General, que intenta restablir els vincles amb França. 

Aquesta gestió culmina en el decret napoleònic del 1806, pel qual l'emperador 
retorna a la situació del privilegi del1767. Cal afegir, però, que el mateix emperador, 
quan el1812 publica l'annexió de Catalunya a França -i crea una administració depar
tamental-, inclou Andorra en el departament del Segre. 

El segle XIX andorrà és l'època de la lluita pel poder polític, de la recerca d'activi
tats econòmiques noves a causa de la crisi propiciada per la desaparició de les indús
tries del tèxtil i del ferro. Aquest període ha estat analitzat i estudiat per Esteve López, 
Joan Peruga i Carme Tudel , d'una banda, i per Maria Jesús Lluelles a Dues idees 
annexionistes, d'altra banda, i properament es publicarà un recull dels documents més 
importants i significatius del període, per part d'E. López i J. Peruga, recull que hau
rem d'esperar. 

El segle XIX presenta l'actuació directa del govern francès en la realitat andorra
na. Un dels tres delegats enviats a Andorra, el tinent coronel Charles Jung (1882) , pro
posa i aconsegueix que la sots-prefectura de Prada de Conflent assumeixi , juntament 
amb la prefectura dels Pirineus Orientals a Perpinyà, les funcions pròpies del delegat 
francès per a Andorra que fins llavors eren assumides pel prefecte de Foix. Un dels 
motius argüits és la llengua: diu que el català també es parla als Pirineus Orientals i 
no es parla a I'Arièja. 

El segle XX presenta dues etapes política-econòmiques ben diferenciades. La 
primera, fins als anys 1930, és l'època de l'emigració d'andorrans a l'estranger; la 
segona, dels anys 1930 fins avui , és la de l'hegemonia econòmica andorrana. Els 
andorrans emigren i una part important es dirigeix a Catalunya, sobretot a l'àrea de 
Barcelona. Aquest grup serà prou important per publicar algunes revistes en català: 
Nova Andorra, Poble Andorrà, etc. que reflecteixen les seves inquietuds i la influèn
cia creixent de la cultura catalana. Ací ens remetem als estudis , entre d'altres, 
d'Eugeni Giral, tot assenyalant que un buidatge cultural d'aquella premsa resta per 
fer i per publicar. 
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Les obres de FHASA (Forces Hidroelèctriques d'Andorra SA) als anys 1930 mar
quen un canvi , una inflexió del moviment migratori . Cal importar mà d'obra: torna
ran i no marxaran andorrans , i vindran catalans de les comarques veïnes, amb les 
quals Andorra ha mantingut una relació important, tant econòmica com social , amb 
la concurrència a les fires de la Seu, d'Organyà, de Salàs , etc., al mercat de la Seu, 
i mitjançant unions matrimonials, entre d'altres. 

La postguerra espanyola converteix Andorra en un agent important de la difusió 
de la cultura catalana i lloc de refugi d'exiliats catalans, alguns dels quals hi resta
ran de forma permanent. A Andorra es parla català i es pot comprar a bon preu pro
ductes inexistents al mercat espanyol. Assenyalem només algunes iniciatives, ja 
que d'altres ponents ampliaran el tema: s'imprimeixen llibres en català a les imprem
tes Casal i Vall i Andorra; als anys 1950 es dicten els Cursos internacionals d'ex
tensió cultural , publicats a la revista Andorra; Esteve Albert promou el Pessebre 
vivent a Engordany .. . 

Aquest floriment dels anys 1950 -època dura del franquisme- patirà una infle
xió quan el franquisme esdevindrà més tolerant als anys 1960. 

Els anys 1970 presentaran algunes novetats favorables a la cultura catalana: 
creació del Cercle de les arts i de les lletres (finals dels 60) , publicació de Poble 
Andorrà (diari en català) , andorranització de l'ensenyament (ensenyament del 
català ... ). 

Però el suport a la cultura catalana es farà amb l'aprovació de la Constitució el 
1993. El Principat d'Andorra ha assolit l'estatus jurídic d'Estat de dret internacional , 
cosa que significa el seu reconeixement i, en conseqüència, la dels seus símbols i 
representacions. La mateixa Constitució assenyala que el català és la llengua ofi
cial del país. Aquest fet palesa una pràctica habitual -i , doncs, natural-, fruit d'una 
llarga tradició. 

El reconeixement internacional va fer possible l'any passat l'ingrés d'Andorra a 
les Nacions Unides. La cerimònia d'ingrés, amb el discurs en català del cap de 
Govern, fou retransmesa per TV3 i fou motiu d'eufòria al Principat de Catalunya. 
Aquest fet va comportar el reconeixement per part d'associacions culturals, l'ator
gament de premis, etc. 

Capítol a part mereixeria l'anàlisi de la política dels partits catalans , com 
Esquerra Republicana de Catalunya (la històrica i l'actual) , Convergència 
Democràtica de Catalunya, Unió Democràtica de Catalunya, Partit Federalista 
Europeu-Països Catalans .. . però potser els fets són massa propers per tenir conei
xement de tots els condicionants i de totes les actuacions públiques i privades. 
Haurem d'esperar. 

Pere Ca vera és llicenciat en història, membre de Ja junta directiva de Ja SAC. 
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La identitat 
andorrana 

A ndorra, vall d'Andorra, valls d'Andorra, república d'Andorra, principat d'Andorra: 
totes aquestes denominacions s'han aplicat a aquest racó del Pirineu ; l'última 

és, ara, l'oficial. En tot això, la constant resta Andorra, un nom ben antic i sobre l'o
rigen del qual s'ha especulat molt sense que s'hagi pogut arribar a una conclusió 
definitiva. De primer, Joan Coromines pensava que aquest topònim devia corres
pondre a d'altres que es troben igualment a les regions pirinenques, com Dorres o 
Núria, sense aventurar-se gaire per trobar-ne pròpiament l'explicació; més recent
ment, l'eminent filòleg ha posat en dubte aquesta seva hipòtesi inicial. És ben cert 
que la toponímia és una ciència difícil i que el seu camp és ple de perillosos esculls. 

Per no perdre'ns i no ensopegar nosaltres en tan arriscat terreny, acontentem
nos, ara per ara, de saber que el nom d'Andorra, i d'altres de la serralada pirinen
ca, representen el pòsit de velles influències basques o ibèriques, sense d'altres 
precisions. 

Avançant en el temps, potser trobarem els andorrans en Polibi , si a ells s'iden
tifiquen els andosins que aquest historiador grec cita entre les tribus pirinenques 
que oposaren una forta resistència al cartaginès Anníbal , vingut a combatre els 
romans en llurs territoris hispànics. 

El primer document que esmenta explícitament les valls d'Andorra i les seves 
parròquies tradicionals és l'acta de consagració i dotació de la catedral d'Urgell, de 
la segona meitat del segle IX. Abans, almenys des de l'època visigòtica, Andorra ja 
formava part de la diòcesi d'Urgell; més tard, Andorra estarà integrada a la Marca 
Hispànica sota sobirania dels reis francs. 
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Al segle VIl de la nostra era, la predicació de Mahoma havia de dinamitzar 
les tribus del desert d'Aràbia que, en molt pocs anys, propagarien la nova reli
gió a través del Magrib i, salvant l'estret de Gibraltar, els fanàtics guerrers de 
l'Alcorà posarien peu a la península Ibèrica el 711. Res no semblava haver de 
parar aquell ímpetu victoriós que, després de sotmetre les terres hispàniques, 
portà els soldats de l'islam fins a Occitània. Però aquí havien d'ensopegar amb 
la resistència franca, i el rei Carles Martell frenà definitivament l'avanç sarraí a 
la cèlebre batalla de Poitiers el 732. 

A partir d'aquest moment, units als francs , els indígenes emprengueren la 
lluita per reconquerir les seves terres. La reconquesta catalana està directament 
lligada a la gesta franca (a diferència de la castellana, que deriva d'Astúries, amb 
Don Pelayo, a Covadonga). Andorra es trobà necessàriament en la dinàmica de 
la reconquesta catalana. 

A la Catalunya vella, cap al 789, trobarem el comtat d'Urgell ja constituït, i 
integrat a la Marca Hispànica, les valls d'Andorra formant-ne part. Lluís el 
Piadós, fill i futur successor de l'emperador Carlemany, alliberarà Girona (785) i 
Barcelona (801) de la dominació musulmana. Per recompensar el seu fidel aliat 
el comte Guifre, Lluís el Piadós li va donar una senyera per a la seva terra; el 
guerrer franc va posar la seva mà al pit de Guifre ferit i amb els dits xops de 
sang va marcar els quatre pals vermells de la bandera catalana sobre l'escut 
daurat de Guifre. Aquesta és una de tantes llegendes de la Catalunya carolín
gia; per a la història, les quatre barres catalanes no apareixeran fins molt més 
tard. 

És poc probable que els sarraïns haguessin mai ocupat les valls andorranes, 
malgrat el que pugui dir l'autor del Manual Digest. No és , però, inversemblant de 
suposar que els habitants de les valls haguessin estat sotmesos al pagament 
d'algun tribut a canvi de llur tranquil·litat. 

A l'igual que la invasió sarraïna, cal relegar al camp de la llegenda la presèn
cia efectiva dels emperadors carolingis a Andorra. I de cap manera no es pot 
parlar d'una intervenció personal i directa de Carlemany o de Lluís el Piadós en 
la constitució d'Andorra com a comunitat autònoma i políticament independent 
del comtat d'Urgell: els diplomes que ho atestarien són apòcrifs de data molt 
posterior. 

A l'Urgell , als segles VIII-IX, Andorra amb les seves sis parròquies ja es pre
senta com una entitat pròpia, reconeguda d'una manera o altra dins l'organitza
ció eclesiàstica per una banda, i dins l'administració del comtat, per una altra 
banda. L'any 843, Carles el Calb, rei dels francs, fa donació a Sunifred, ja comte 
hereditari d'Urgell i de Cerdanya, d'algunes viles situades al Rosselló, al Conflent 
i a la Cerdanya i també a la vall d'Andorra. 
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La senyoria episcopal a Andorra podria iniciar-se el 988, amb la sèrie de per
mutes fetes pel comte Borrell de Barcelona i el bisbe Sal-la d'Urgell , que rebia, 
aquest últim, diversos alous situats a Andorra, Més important, però, és la data 
del 1133 en què el comte Ermengol VI d'Urgell cedeix al bisbe Pere Berenguer 
i a l'Església, mitjançant el pagament de mil dos-cents sous, tots els béns i els 
drets que posseeix a Andorra i a la vila d'Arcavell , i mana als habitants de pres
tar jurament de fidelitat al bisbe i als seus successors. 

Per garantir la seguretat i la defensa de les seves possessions andorranes, 
el bisbe les confiarà en feu als comdors de Caboet, de la vall de Cabó. Per tot 
un joc d'aliances matrimonials, els Caboet s'uniran als vescomtes de Castellbò; 
més tard, la vescomtessa Ermessenda aportarà la seva doble herència, amb el 
feu andorrà, a Foix, pel seu casament amb el comte Roger Bernat 11 (1208). El 
nét d'aquests, Roger Bernat 111 , pel seu casament amb l'hereva del Bearn, reu
nirà aquest últim vescomtat a Foix. 

L'arrogant i ambiciós Roger Bernat 111 va topar amb la forta personalitat de 
Pere d'Urtx, prelat d'Urgell. Les contínues exaccions del comte en els dominis 
del bisbe foren causa de lluites interminables que causaren moltes morts i des
truccions a les altes terres urgelleses. 

Finalment, els dos contrincants se sotmeten a l'arbitratge d'uns amigables 
componedors i el dia 8 de setembre de 1278 signen l'anomenat Pariatge 
d'Andorra, que aportarà solució als nombrosos litigis que oposaven el comte i el 
bisbe, per Andorra i altres indrets. Al moment de la signatura, Roger Bernat 111 
va retre homenatge al bisbe d'Urgell , "de boca i de mans, segons l'usatge de 
Barcelona". Aquest gest marcava la condició de vassallatge del comte i tots els 
seus successors l'haurien hagut de fer; cap d'ells , però, no accedí a complir 
aquesta clàusula del conveni. 

En aquesta època, la sobirania d'Andorra requeia a Catalunya; Pere 11 (1276-
1285), rei de Catalunya-Aragó, va contrasignar el famós Pariatge garantint-ne 
així la bona execució de les clàusules . A Catalunya, Pere 11 s'havia d'enfrontar 
a la rebel -lió nobiliària organitzada entorn dels comtes d'Urgell i del Pallars i a la 
qual el comte de Foix aportà el seu valuós suport, amb homes i armes. La suble
vació nobiliària, que va causar molts danys, acabà amb la rendició dels rebels 
a Balaguer (1280). Pere 11 es mostrà magnànim amb els vençuts, però fou molt 
sever envers el seu rival foixenc, que retingué per més de tres anys en dur cap
tiveri . 

Roger Bernat lli fou alliberat el1 O de desembre de 1283; no sabem si aquest 
fet pot tenir alguna relació amb una carta que Pere 11 va enviar poc després als 
andorrans. El dia 25 d'aquell mateix mes de desembre, el rei de Catalunya
Aragó va adreçar una carta als homes d'Andorra protestant contra el seu refús 
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de retre homenatge al representant que els havia enviat i de fer les coses pro
meses; el rei manava als andorrans de complir , i si no, afegia amenaçant-los , 
"enantarem' contra vós e vostres coses, com senyor deu enantar contra sos 
homens que./ són rebe/s".2 

El Pariatge del 1278 representa una fita important per a Andorra; entre d'al
tres coses, s'hi estipula l'organització de la justícia, els drets i obligacions del 
bisbe i del comte i la relació de tipus feudal entre aquests dos senyors. Queda 
clarament especificat que els successors de Roger Bernat 111 hauran de retre al 
prelat d'Urgell el mateix homenatge que el comte signatari. No consta que cap 
dels successors hagués, però, complert aquest requisit. 

Defugint així d'executar el gest, signe visible de la seva dependència envers 
el bisbe, els comtes de Foix se situaran en posició de cosenyors en relació al 
prelat. Andorra s'acomodarà al millor possible a la nova situació , tàcitament 
admesa. El bisbe d'Urgell serà el cosenyor episcopal d'Andorra, a la fi coprín
cep; el comte de Foix, passant el temps rei de Navarra, de França, emperador 
o president de la República francesa, serà l'altre copríncep. Aquesta situació de 
fet serà reconeguda de dret per la Constitució del 1993. 

Més de set-cents anys han transcorregut d'ençà del Pariatge d'Andorra, que, 
sigui quina sigui la interpretació que se n'hagi pogut fer, ha representat el text 
constitucional bàsic durant aquest llarg període de temps, al costat d'altres ele
ments institucionals. Les lleis romanes i catalanes (anteriors al decret de Nova 
Planta) són aplicables a Andorra: el codi de Justinià, els Usatges de Barcelona 
i una infinitat d'usos, costums, ordinacions i privilegis, llegat de segles d'història. 
Ara, amb la recent Constitució, es preveuen molts canvis i una àmplia obertura 
a la projecció exterior, però "convé donar primer cohesió a la pròpia identitat", 
com va recordar el cap de Govern en el seu discurs pronunciat a Nova York 
davant l'assemblea de les Nacions Unides el juliol de 1993, amb motiu de l'en
trada d'Andorra en aquest organisme internacional. 

La identitat d'Andorra arrenca de la seva primera història, inseparable de la 
de les regions veïnes, participant de la mateixa organització eclesiàstica i immer
gida en la dinàmica de la reconquesta catalana sota l'ègida dels francs. Una 
mateixa llengua, filla del llatí, emergeix en aquestes terres, ja ben formada al 
segle Xli , i que trobem consignada en les Homilies que es llegien als oficis de 
Santa Maria d'Organyà. 

En aquests segles, les valls d'Andorra es poblen d'esglésies i d'ermites a la 
semblança del romànic. S'ha dit que el romànic és l'art nacional de Catalunya 
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perquè coincideix amb un moment crucial de la seva història, d'intensa organit
zació política i cultural. Les belles i modestes esglésies andorranes són germa
nes de les que es troben per tots els pobles del Pirineu català, fidels testimonis 
del fervor religiós de l'època. 

El Pariatge del 1278 representa una fita important per a Andorra, que, a par
tir d'aquí, s'orientarà definitivament cap a una cosobirania, un tipus d'estatut polí
tic que l'ajudarà a preservar la seva independència. Al llarg dels set-cents anys 
i escaig transcorreguts, el mapa geopolític ha sofert grans transformacions ençà 
i enllà del Pirineu. Espanya i França han emergit com a Estats unitaris i centra
listes que han absorbit els Estats i les nacions que els havien precedit. 

Catalunya, gran potència mediterrània fins a l'edat moderna, acabarà per 
ésser només una peça de l'Espanya imperial de Carles V i de Felip 11 . 
Desmembrada pel tractat dels Pirineus (1659) , després de la victòria de Felip V 
amb la caiguda de Barcelona (1714) la Catalunya dins d'Espanya serà despos
seïda de les seves institucions pròpies i bandejada la seva llengua pel decret de 
Nova Planta i altres edictats des de Madrid; a la Catalunya Nord, els Comtats i 
el Rosselló, aplegats en el regne de França, seran igualment sotmesos a un 
règim de despersonalització sistemàtica. 

Però, enmig d'aquest paorós desastre, a Andorra una veu autoritzada clama 
la catalanitat. El veguer Antoni Fiter i Rossell , autor del cèlebre Manual Digest 
(1748) , hi dedica tot un capítol de la seva obra. Citem-ne alguns passatges: 
"Valls d'Andorra són pròpia y verdadera Cataluña, com a part de aquest 
Principat; Andorrans són pròpiament Catalans en tot rigor, y gosan com a tals 
vari as prerrogativas en ell ( .. .) No se veuran me nos claras, sa substancia y qua
litats catalanas si se atent lo idioma, pur català, lo modo y moda de Vestir, los 
costums de sos moradors". 3 

Aquestes afirmacions netes i contundents contrasten amb el rebuig de la 
catalanitat que en d'altres moments s'ha vist a Andorra, amb afirmacions tan 
puerils com allò que "a Andorra es parla andorrà" i mostrant una cautela de gui
neu per tot el que toca Catalunya i la catalanitat. 

És veritat que la petita Andorra és vulnerable i que els seus grans veïns 
poden pressionar-la i posar traves a la seva llibertat d'acció. Sense voler ficar
nos en política, bé podem, però , preguntar-nos si els responsables de la cosa 
pública s'han mostrat sempre prou ferms i si, a vegades , no s'han inclinat massa 
fàcilment davant les pressions exteriors. 

L'any 1965 es va obrir la Casa d'Andorra a París , que molt aviat organitzà 
uns ensenyaments de llengua catalana en col -laboració amb l'associació 
Òmnium cultural i que havien estat encarregats al professor Ferran Palau i Martí. 

Una trentena d'alumnes de diverses nacionalitats es van inscriure als cursos: 
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anglesos, alemanys, també francesos, i algun andorrà. Tothom treballava amb 
gust i amb entusiasme, professor i alumnes, i alguns d'ells participaven a les 
ballades de sardanes que es feien al carrer, davant la Casa d'Andorra, els dies 
de festa. 

Però , quan menys ningú s'ho esperava, i sense avís previ , va arribar un tele
grama signat pel síndic de les Valls ordenant la suspensió immediata (i que 
resultaria definitiva) dels ensenyaments de català. No es va poder donar cap 
explicació ni excusa vàlides als alumnes, que degueren fer-se una curiosa opi
nió sobre Andorra, que havia d'interrompre de manera tan brusca els ensenya
ments de la seva llengua: 

El català és de sempre la llengua oficial a Andorra, sense haver sofert mai 
cap interrupció; això no obstant, l'ensenyament de la llengua ha estat molt negli
git des dels medis oficials, tot i que calgui valorar positivament les accions que 
s'han portat a terme. Diguem, per exemple, aquells cursos d'extensió cultural 
que un floret d'especialistes donaren a Andorra als anys 50-60, i als quals par
ticiparen alguns dels aquí presents. 

D'altres conferenciants vindran a parlar-nos avui aquí mateix d'una manera 
més sistemàtica de les accions culturals dels últims anys, i és veritat que ara es 
multipliquen els esforços des de dalt, però és difícil de recuperar el temps per
dut. Fins fa poc, l'ensenyament de la llengua i l'escola no han estat la preocu
pació prioritària de les nostres conselleries , massa refiades del que feien els 
altres. Ara, després de deu anys d'existència, l'Escola andorrana no aplega ni el 
deu per cent de la població escolar d'Andorra. És veritat que aquesta greu man
cança s'intenta pal ·liar, i que s'ha fet acceptar unes curtes hores d'andorranitza
ció en els programes dels ensenyaments francès i espanyol (precisem, castellà) 
que des de fa molt temps ocupen el terreny. És que mai no s'havia pensat que 
és fonamental per a un país de tenir en mà l'ensenyament? I que és a l'escola 
on es formen els futurs ciutadans? 

La identitat andorrana resta indestriablement arrelada a Catalunya i a la cata
lanitat. D'altres factors que fixen aquesta identitat són la situació geogràfica 
d'Andorra i les seves institucions "ab son peculiar govern, ab les disposicions del 
dret comú i patrias peculiars, consuetuts' .5 

Sense Catalunya i la catalanitat, Andorra no seria Andorra. També la geo
grafia és un tret distintiu i determinant de la identitat andorrana. Continguda dins 
els límits del seu territori, Andorra ha pogut desenvolupar unes institucions prò
pies. En un principi, Andorra, amb la seva economia de muntanya i les seves 
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assemblees comunitàries oferia molts punts de comparació amb d'altres valls 
pirinenques, com ara l'Aran; però, amb el temps, totes aquestes valls es troba
ran incorporades als Estats veïns, amb la sola excepció de la d'Andorra. 

Avatar d'una evolució històrica-política suigeneris, Andorra ha esdevingut 
recentment un Estat constitucional, membre de les Nacions Unides. I és així com 
el més petit representant de l'assemblea dels catalanoparlants ha tingut l'honor 
de fer el primer parlament en català davant aquella assemblea internacional. 
Aquest discurs històric, retransmès a tot el món , va aixecar una onada de sim
patia per totes les terres catalanes. 

Fem vots perquè Andorra sàpiga mostrar-se sempre digna i orgullosa de la 
seva identitat, i que, usant de la seva condició d'Estat eminent, contribueixi a la 
defensa dels seus valors més preats, comuns a tots els catalans. 

Montserrat Palau i Martí és etnòloga i historiadora. 

Bibliografia 

BARAUT, Cebrià, Cartulari de la Vall d'Andorra, segles Xl-Xlii, Conselleria 
d'Educació i Cultura, Andorra la Vella 1988. 396 pàgines, amb làmines. 
BARAUT, Cebrià , IXè centenari de la canònica agustiniana de Santa Maria 
d'Organyà, Pagès ed., Lleida 1994. 94 pàgines il ·lustrades. 
FITER I ROSSELL, Antoni , Manual Digest, Consell General de les Valls, Andorra 
la Vella 1987. 536 pàgines numerades recte solament. 
PALAU I MARTÍ, Ferran, Per què a Andorra no hi ha cap escola catalana?, revis
ta Vida Nova, Montpeller, novembre 1963, pp. 27-28. Serra d'Or, 1963. Aquest arti
cle aparegué en francès als diaris L 'lndépendant de Perpinyà i Midi Libre de 
Montpeller del 4 de novembre de 1963, i així mateix a La Dépêche du Midi, édition 
catalane, Tolosa, 2 de novembre de 1963. 
PALAU I MARTÍ, Montserrat, Andorra, Premi Maspons i Camarasa 1966, amb la 
col-laboració de Ferran Palau i Martí, Barcelona, Selecta, 1967. 223 pàgines il -lus
trades, i un mapa (Biblioteca Selecta, 401 -Ciutats i Paisatges, XLV). 
PALAU I MARTÍ, Montserrat, Andorra. Història, institucions, costums, Virgili i 
Pagès, Lleida 1987. 157 pàgines il-lustrades. Reprèn, en part, el text del llibre ante
rior. 
RIERA I SIMÓ, Joan, El Pariatge d'Andorra de 1278, Ed. Andorra, Andorra la Vella 
1978. 36 pàgines il-lustrades. 

7a diada d'Andorra 1994: Andorra i la catalanitat 19 



Apèndix 

En el seu número de juny de 1965, la revista Neu, de les Escaldes, anunciava 

la inauguració de la Casa d'Andorra a París , una fundació del Consell General 

que componien aleshores els síndics Julià Reig Ribó i Josep Baró Puigdemasa 

i els consellers Antoni Aristot Coma, Narcís Casal i Vall i Antoni Pintat Argelich, 

entre d'altres. Amb un doble objectiu inicial -turístic i cultural-, les funcions de 

la Casa d'Andorra es veieren molt aviat limitades a una sola finalitat d'ordre 

comercial i pràctic. 
Quin fou el motiu secret que portà a la renúncia de les orientacions culturals? 

Els actors i els responsables oficials de l'època semblen no guardar-ne ara cap 

record , i en els llibres d'actes del Consell General no es troba cap rastre d'aquell 

esdeveniment tan poc brillant . Es conserva, però , la correspondència intercan

viada entre Andorra i París en el moment dels fets i que podrà servir de fil con

ductor a qui vulgui aprofundir més en aquest episodi obscur de la nostra histò

ria recent. 

NOTES 
1. Enantar: adduir una cosa en procés. 

2. Arxiu de la Corona d'Aragó, registre 46, tol. 134. 

3. Manual Digest, pp. 44-51. 

4. Vegeu l'apèndix. 

5. Manual Digest, p. 58 . 
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Telegrama signat pel síndic Julià Reig Ribó, adreçat a Jacint-Lluís Rossell , responsable de la Casa 
d'Andorra a París, ordenant la suspensió "immediata" dels cursos de català (27-1-1966). 
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M, ..• o.~n~ ~~¡.¡: !'rt,~·.r":!t' ~'~ . . . ~~!::..., , ~~ !,. REIG RIDO 

n ;r.( .\f ~;: c:~r~~ :í ~llilf!t!~ Synò.io 
,,,>~ ~ !: , .... 1 }iirifsif1 ~'g~~ fJ11 ó es ~ •I E:;. ~ -' ..t. . ; .~'a !! ... .. .. ... U."'. 

· i\ndorre úï. vtoine 

Monsieur le Syndio Góuéral:1 

Géné:ral 

. J I Iii blon reçu VOt ro t&lfigf~tf)¡_ui mI a surpriS . tínor

. IJ!éP\ep~,. );r..utP..o., et~, v,~tt.~ ;r¡~J\!t.Jt.·~uelles IÍont ,, mes opi-I 'lifon$1 ~órï-'t'.ínt1 qu ~Anüorrlffii• '~UMt, ~ ln col~aborat.1on 
aveo 1 10mnium Cultur.è.l ,·: :op'fn1oons -: que vous ·.oonnaisaez déjà. . . / . . ·'i~i'~·>;,· :, .. . . ' 

J e Úen~ .. 4 c.vouà r~ppel~r i·~;~;~;~~tt'i~~:. (JÚ ... J,4 'J~ti~ier qni 
·voua·:Hi!orliiiíient;. en : d'étiifl:~j'Jdu'~plan . d 1 enii='.Jignement 
appUqit6 ~opuia lÍl dél,l.qt: M; g . p4,,-ióde' a 1 osail1 ' des . ()O U 

.daus ·l,_o · respeot uo ln bonn~¡~ : lial'lllon.io entro les •deux Ct• . P'rinriès; · · · ·'/:': J · · 

.La. Junta a dfi proudre sa ' dé~ieio~ , ~ la légà:r;-Q , &ans ea 
. rc.nclre·. òqrapte u u préjudfce · que ciola peut/ pox-ter·_.-au pre 
tige ·do lo. Ho.ison d'Andorra ·.et , do· la 1àn¡¡ue Catalane <¡ 
nous essayons do pròpagòr,; ... pòur : la ' proilliòre tòis ioL 

L'article inerililiné et .·~~~l1'~', ~·~~ l;ò~ium C~l~u~el · n 
été · rédigé, on mon nbsenlle, . tors (le rnon d.ern~er séjousr 
en· i\Jldorre• A n¡Jolm moment, je nlni · autorisé ni ' signó 
quoi que cc solt ·pour que 1 '_on ln.s~ro cot te _rubrique. 

Cepondant, rap.¡;elez-vous que e 1 est Honsieur Aristot qu 
m1nv11i t mis en ra.pport aveo 11ess1eurs Htllet e t Cendro 
nc d1ann t de colla borer a veo eux 1 . a f i n d 1 ótudi e r l a ru•l 
leu re façon de développcr un ' oours de langue oatalru1e 
Pari s . Honsiour Aristot, lu1~m8me, m'avolt t é l 6phon' u 
ma tin, vers lOh.OO, et dc1:1andó de rendre vi site à c es 
pcrsonnes au Park Hotel. Dono, no soyez paa ótonnós s! 
roaintenant, l'Omniulll Cul ttirel, s 1 inté rease uu oours do 
Cc tnlun débuté à. la ~laison d'Andorra. 

J'nimerai, tout do m3 me , prendre contaot, par t~l~phon 
pour parler de oes problbmos avoo vous , e t oroyoz que . 

. .. _ .. ~ . 
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. .::,·.r'!;:i .. :} illh!r,;a .Oa!fi!•frlï:tt~ñt'e de vo11s Hre, v e úillez agrtÍer, Monsiour 
· : ·. le Syildic Géqéral, mon meilleur soUv enir · at mes se.luta-t'lB ., r l tfof$ii<r:<cò'Flifatos, 

· ·lli en à VO~B, 

Carta del Sr. Rossell adreçadà al síndic general (28-1-1966). 
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DB . "l.ES 

VALLS D 'AND O RRA 

N2 20 0/S/66 

Cas a do la V11ll, 31 d·e Gen e r de l 1. 966 

Sr . En Lluis ROSSELL 
CASA D'ANDORRA: 

lll,rue S ain t - Hon ori$ 
PAn!S , l er. 

Dis ting it Senyor :,.._ ~~ 

Cump l imen t unt un n. co rd del M., l . Conse l l Genet·nl, ndop

tat en la seva sessió de data 28 de l s cori:en.ts, he do con

firma r - l i els termes i el con tingtd .. dol telegrama quo l i 

vu ésser ndreçat el dia. 27 de l s cor r ents , com a conseqii~n 

c in <lo l a remd6 do l o. Junta Genera l do Con s ellers Mnjors, 

en e l sentit de qno .<;iguin suspesos inunedintu.ment- fih s u. 

uova ordre - els c u rsos de cate. l il. qu e es celeb.ron o. ln Co.su. 

d 'Andorr a. a Paris. 

F:l M. I. Consel l Gene r a l , en la mat eixa. dato.,- ucccdiut 

al que dcmnnava en ln seva lletr a dc dntu. 14 dels corre n"ts -

va ncordo.J· d 'o.limcn.tnr el compte con·cn t. de l a Casu. d'Andor.c , 

u. Pur is segons e 1 pt· oposa. t.. per la M. I . J"un ta de Pomen t. 

Ap ro fi to !!.questa. avin entes a. per a. testimonia.r-11 lo. CJe-

va. millor considet·uci6 . /. 

EL SUO-SINDJC GU.H;il.H 

Carta del subsíndic Josep Baró Puigdemasa donant confirmació del telegrama i de l 'ordre de sus· 

pensió de les classes de català {31·1·1966). 
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OMNIUM CLILTUREL 
70, ruc d.c Ponthic.n . PARIS s~ 

BUTLLETI 
PARIS, GENER 1966 

n~ PRF.SENT B U'l'[.LETI, J)J;;STlNAT ALS ~U;MUJtES O'OJ\lNIUt\1 Clll/r(JrtRL, ES ? .ROl'OSA 
JJ'INFOJtl\.tllR·LOS, CADA OOS MESOS - U. .lUI-:S An1PLAJ\1EN 'l' 1'0SSffiLE- DE Lt~:s 
MAN1f'RS'l'AC.l0NS ltELA'riVf.S A J,.\ CULl'UitA Ct\TAI.ANA. 

NOTICIES D'ARREU DEL MON 

París 

L~!> edi<:i11n$. Rob(:rt Lafont han p:.,~l)licM : «La fr<1nt:e 
d~ :ninor<t6S!> dl! Pau l SéranL fn d C.lpitol Vé, 
A lao r.2ch-'.! rchu de I"O<"dt.t~ni~ t ractil del problt!m<l 
català en els sevs .1 -;.pr.C'. !t!~ politic, sooal l C>lllur<:~l , 

!nvil31 peb aArnis de Tl-0atre (.,erMd Phi!ippl!.&, e l 
dh1tNmne 7 de nov~mbre, d c1íhc <.! '.wt jcsep 
ColfedOt donà tm3 con lerènci<J sobr~. «L.'.A.f l -c~ I :Üà 
~t l ual\) al f¡~;ltre ttGl!rard Phillppl!» d~ S.¡¡:nt .. Denis. 

0!!1 n dt" nov0.mbm al 5 dc des.:>mbr ~'"! . d p<ntor 
I O!.~el!onés S\•!'".plug¡¡s ha expo$at lt?!• seves o!Jres 
-piíi~IS.:-?", figures i flor~ a 1<1 galeria Fa rr<<H. 

tJ pinwr 1\ntoni G<.-~<w1r.ê hil eJ(p<_:lsat I;) <;tvil produc.ci6 
cone<:,por.et1t als do~; J;;~ners an·¡<; a la !}"l~.:r i <t 
s~ti! h:í ~) t df'5 d,?l 3 ill 18 dc 1\0vemhre. 
[! (ji3 dd verni~a t¡!e E.>s pos.\ ~n venda t•na ,,ç.urada 
<)lúno¡,;rafia de i'<~rlír,t,,, editada per PiNHl Di!i¡zr, 
,, Gi ~ '<.>br<~, amb ncmbru~.es u:p(cl.u<.:ck:nt: c:"n negre 
• N• çr,!or, ~isnada pd crít ic tf.u! Juliún Gò!lcgo. 
!. 'Ml de Gwa nsf:., vig.oró'&, d,-:r.prés d'ur·,a i nq\1iet.~ 
i?VO!u~:ió, !Oil'~ a les f011 1<; romàniqu~~ qui? mar<:art:r• 
;il M.'\o-1 ir.i(.I ,KÍÓ. 

Fn e\ {lw1drr: dc r:or,ferk:ndws org<lr1i l z .:::ck s r-e!s An,¡s 
de !¡¡ Langue d'Oc c:orrespor:E>nt ,,1 tl.:nrer tri il"'(l-S.tre 
!<)(,5 , el óia l:i (j'O(; ! •)l.:lle ~ (Otr.enl .. ~ «l.'informe 
de J . -~ . Séguy sobf"e l'>2n!<<'"!ny<Jment de la Hen¡~o;<l 
d'{)<..: i .-:!{>\ <..1t.11.11>; t!l dia 5 de n<wcrnbrc, ) t':<ll~ 
Lo::*-'~ffrt-, Vit:e-presitlerH <!'Omnkw1 0J1tt:re!. de P.-lrÍ!:, 
pMiii dt!l E~.Cont e p "!ca rc!.C t2'n !et. \letre:o rnontpelle A 
rine:;)l; e! Jia 12 df;' no·•emh1e, H~mon Xungu~;>ra 
d'~~'...'rlà $Obr•.• «L'ed¡cjó cata la11a c:;;:n!el"'<1pOr~n:a». 

.''\ I,¡ i;:;<)it-~ia Z;mi<~i h3 tin;Jut lloc I"<"!XPO~íciÓ !'30 
peu ~lrE's ir.spirê!'i p<ir lc )a.n.n en r:oU a!x_¡¡;¡r..i6 3mb 
l.l rf'V"il>ti! ~ja::.z. M;sg;u:ine», del 8 ill ;n de j(:'S.e:mbr>J; 
!a pre!>er;t;Ki& ~Hl<lVil a càuec. <ki cd tk d'art Jcan A 
Ja~qu':.'$ LP.·..:è.1ue-. H t han panic:i¡xot o::h :~ll i ste~ t:<l-
1>~1<~t~'S .V.ira1d<~ i Ril~,b<!ca!L 

L't?dici6 fr3n(.e~ del Wbre .- Barc~lo>~il. Blanr: i Ne
~re~ ha e~ tat ;¡mp!amen l cornentarlil r.n In pr en~~~, 
fnHu.:e~, Aqun!'it lhbre, çom e: \s ¡¡l\res liibrc:s 
d'AYf-M. S.A.E., és clistrib\Jit ¡¡ Fr'3n~a per SEOIM. 

El 2 de desembrf!, el Centre dc Mú~ic.a de P<lris 
<k.V'<à e:' primer<:~ audlció a frança !'obr<.t per a dot:te 
in~ lrurnl'"!nls del co=r•¡w:·>itor catal;) J.-L. Dê:là>J;, «lmc~ 
g<,:J , . <¡ve fQt< .::-s l re nada ta pdma.•.-.~ r., Ç-<l!iS--:Jd<l ,, 
n.-m.:elona. 

Ei 4 de desembre el Casal d~ Ca talunya organí!r.il , 
en 1.1r:;;. de k~ ~les d-el «Mu:>~ St.Kíah•, unt\ conie· 
rèrlCla ,, d:lrrec del proless.or Josep P¡¡ll<lch s:.i>t <e 
el tema: ~La si t ~mdò actual & Cat<~ lur.va ¡ les 
¡>;::r.spt>Gt!v~.r; per !'a.vtmir». · 

La f<NiS!-':1 Kl.t1 f-r.1nce btín~~. núm. 22-23 (Abri!-
;.~eternbre !96!) ) publica Jim !(l sc-:c.•b peri6dk3: 
« i..1 (,)ll ur~ Ci! falane·~ . un., primera part de l'e:,tucii 

Lz Ca:.il d 'A•1dorra dc f';u"Í$ amb la col.!.~hos-.1-ció 
d 'Q¡r<>)i<..;r•l Cuh(Jrel incug:wà a priJT".E'f~ d'any un 

CURS DE LlENGUA I LITERATURA CATALANA 
~ r .. ~ne::: dl!l prOf<'"!~!<or Fe~ ra n PalJu MMtL Aqu•~sl 
-:ut~ es tle-s.enttrot!{,, ~egor~s el pla. sf'gül!nl; 

CURS DE C/·dALA: Ov~>¡; hores !-e t¡n.¡mal<;., e?'! dl!lunt
¡ P.i d:j:...'V'.i , J~ Gos q: .. m~h de ~et ,, dos q;.;an~ df! 
~·uit <!•..>! vo?!>pt~. 

CVHS DF. LITERATURA CATP,LANI\ : Ut~,., f--,::.H.J 

~(.'lm,1•~<11, el dívcnd1eS, .-lf! Cot: q>.Jnr t'> clP. se1 a 
•.h"Y> quan s cl(! .,.vil del ~v~me, a Iu (.1~ .. , d 'Andon.1, 
I 1 1, rve S~intA!· l0110té, Paris L TéL LOU. 5ü28 
iPer>!,;mimcia: de 9 3 12 i dt! 14 ;~ 18,30. nn:nr'~ 
~~ ! dillu!":-; al m 31íl. 
Dse!~ d':n•,aip-::Jò lri! :~e~t rds: 5 .00 F. 

lh ~~(·.·;:;i <:!t< pr~~--,kc:: òe llíl.:! e~ de la r.o~<Hn b¡t>!;on:C>l 
Nl«rà ;;- d1.spoo;kió dl:'h lnsoit~ a\ t:<.:n. al r:<:-.<;tttl' 

1xa\ !irrc:al 

l {4 ll 

Butlletí núm. 6 d'Òmnium cultural de París, amb una nota anunciant la inauguració dels cursos de 
llengua i cultura catalanes a la Casa d 'Andorra a París. 
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Andorra 
i la cultura 
dels últims 
vint-i-cinc anys 

La Societat andorrana de ciències, en el desè aniversari de la seva fundació , 
ha tingut l'amabilitat d'invitar-me a la setena Diada andorrana a la Universitat 

catalana d'estiu de Prada de Conflent, arran del tema Andorra i la cultura dels 
últims vint-i-cinc anys. 

Basaré la meva comunicació, en forma de flaixos , sobretot en la trajectòria 
del Cercle de les arts i de les lletres, des dels seus inicis ara fa 26 anys fins a 
l'actualitat, tot i assenyalant d'altres esdeveniments culturals i artístics que sor
giren al nostre costat. 

El Cercle de les arts i de les lletres es creà l'any 1968. El motiu era senzill: 
a Andorra hi faltaven espais culturals i artístics, i un grup de jovent que estu
diàvem a França i a Espanya vam creure que el nostre país s'havia de redreçar 
lingüísticament i culturalment. 

Ja al començament dels anys seixanta, el Consell General posà en marxa, 
amb l'assessorament dels monjos de Montserrat, uns cursets nocturns de llen
gua catalana amb el lliurament d'un diploma d'examen final. Precisament, jo en 
tinc un datat de l'any 1964. 

Una de les fites importants que el Cercle considerà que s'havia d'aconseguir, 
tot continuant la tasca iniciada pel Consell General , fou la de potenciar la llen
gua catalana a Andorra i fora de les nostres .fronteres , mentre ens esmerçàvem 
fent conèixer el fet diferencial del nostre país . I l'any 1969 iniciàrem la creació 
dels Jocs florals juvenils i uns anys més tard els infantils de la llengua catalana 
del Principat d'Andorra, conjuntament i seguint un torn anual per cadascuna de 
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les parròquies andorranes, i justament enguany n'hem celebrat la 25a edició . No 

voldria estendre'm en aquest apartat, però sí que haig de dir que Andorra fou el 

primer país de parla catalana que organitzà els jocs florals en els vessants infan

til i juvenil, un fet important, ja que anys més tard la nostra idea fou adoptada 

en d'altres indrets de parla catalana. 
Paral-lelament, amb l'assessorament d'Òmnium cultural i en especial de 

Joan Triadú , iniciàrem cursets nocturns de llengua catalana a càrrec del pro

fessor de llengua i lingüista Manuel Anglada i Ferran, i d'aquesta manera a 

Andorra s'atorgaren els diplomes dels primers cursos bàsics de llengua catala

na. 
Durant els anys setanta sortí a la llum pública el setmanari Informacions, que 

va tenir i continua tenint continuïtat. 
Hi hagué també d'altres revistes que sorgiren amb empenta però que no tin

gueren gaire continuïtat. Entre les més importants podem citar: Claror, que 

subscrivien rúbriques de gran prestigi , Anuari d'Andorra, Posobra, Neu, Andorra-

7, Andorra Magazine, el qual des de fa poc temps torna a ser editat. Als anys 

setanta també s'edita el Poble Andorrà, diari independent i que en els últims 

anys ha anat canviant de propietaris fins a arribar a l'actualitat que surt amb una 

periodicitat de tres vegades a la setmana. Durant aquests anys, d'altres revis

tes i setmanaris han sortit a la llum, però no han durat gaire. Sí que citaré una 

revista que durant uns quants anys s'edità mensualment i qu_e tractava temes 

sòcio-polítics i de debat. Es tracta de Tribuna . 
I per acabar el tema publicacions, arribem a finals de ls anys vuitanta i 

començament dels noranta amb l'edició del segon diari andorrà , el Diari 

d'Andorra, i del mensual Actual. 
Per fer conèixer millor el nostre idioma, el Cercle organitzà i dugué a terme 

cicles de conferències que foren pronunciades per personalitats especialitzades 

com ara Maria Aurèlia Capmany, Joan Triadú , Josep Vallverdú , Dom Cebrià 
Baraut, Ramon Aramon i Serra, Esteve Albert, Josep Maria Llompart, Miquel 

Coll i Alentorn , Miquel Tarradell i molts altres de nom conegut. Al costat d'aquest 
tipus de conferències vam potenciar, repetidament , exposicions de pintura, d'es
cultura i de fotografia en el nostre local social o bé a la sala d'exposicions de la 

Caixa de Pensions. L'any 1972 obrírem les portes de la segona biblioteca 
d'Andorra, després de la de la Caixa de Pensions. 

Una altra de les fites importants que vam organitzar i dur a terme -conjun
tament amb la coral Rocafort de Sant Julià de Lòria- fou l'aplec de les corals de 

les terres lleidatanes. Hi aplegàrem prop de dues mil persones i tinguérem la 
presència del bisbe príncep doctor Joan Martí i Alanis, del síndic general , dels 

membres del Consell General i d'altres autoritats andorranes, i també hi fou pre-
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sent l'arquebisbe de Tarragona, el doctor Josep Pont i Gol. Hi col·laborà eficaç
ment l'Orfeó Andorrà, sota la direcció del malaguanyat mestre Joan Roure. 

En el mateix període de temps, organitzàrem les Jornades culturals de la 
parròquia d'Ordino, on férem una exposició de fotografies de les talles genuïnes 
de les marededéus romàniques d'Andorra. Per commemorar aquesta efemèride 
ens fou concedit per Correus espanyols un mata-segells especial: el primer 
redactat en català. 

El mes d'abril del 1973 iniciàrem la primera celebració de la Setmana cultu
ral , setmana dedicada a la promoció de la cultura catalana, en col·laboració amb 
Òmnium cultural. Col·laboració especial amb la presència del bibliobús Cultura 
en ruta que ens visità durant nou anys seguits fins que desaparegué, i que a 
Andorra feia el torn i l'estada per les diferents parròquies. 

L'any 197 4, publicàrem el primer llibre recull dels Jocs florals , Quatre anys de 
Jocs florals. 

També l'any 1974, amb el patrocini de Crèdit Andorrà, editàrem un bon llibre 
de poesia, 33 poemes, de Josep Enric Oallerès. 

L'any 1975, els dies 4 i 5 d'octubre, amb la col·laboració d'Òmnium cultural, 
se'ns assignà l'organització de les Festes populars de cultura Pompeu Fabra, 
que, amb el patrocini del Consell General, es dugueren a bon terme, malgrat l'in
tent d'ajornar-les per part del comissari de policia de la Seu d'Urgell. I, per cert , 
amb molta assistència de públic. El dinar de germanor se celebrà als menjadors 
del recentment estrenat liceu francès Comte de Foix. Fet important, el veguer de 
Sa Excel ·lència el copríncep francès, François Rostain , s'adreçà en català a les 
autoritats i als invitats. Un altre fet important fou la sortida d'una flama comme
morativa de l'efemèride, concedida pels correus francesos , amb el text en català. 

Els anys setanta, paral·lelament al Cercle, neix una altra associació cultural , 
el Centre cultural, que només va durar uns anys. Va ser també en aquest decen
ni que es posà en marxa el Cine-club d'Andorra i la secció de fotografia i cine
ma amateur del Cercle. 

El 1976 iniciem la publicació de la revista d'investigació de caràcter científic, 
amb el títol Quaderns d'Estudis Andorrans i sota la direcció de l'eminent histo
riador Dom Cebrià Baraut. Aquest any 1994 ha sortit ja el volum sisè de la 
col·lecció, que es presentarà el mes de setembre a Ordino. 

El Cercle de les arts i de les lletres tingué un paper important en l'assoliment 
i la participació d'Andorra al Congrés de cultura catalana, que s'inicià el 1976 i 
es clausurà el 1977, i que comptà amb la col·laboració de diverses associacions 
culturals i artístiques d'Andorra, amb el patrocini del Consell General i la pre
sidència del qual per l'àrea andorrana l'ocupà el copríncep episcopal , monsenyor 
Joan Martí i Alanis. 
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El mateix any 1976, vam considerar que havíem de revalorar la tradició fes
tiva dels Focs de Sant Joan, i posàrem mans a l'obra connectant amb l'organis
me Tradicions i costums dels països de parla catalana, i vam encendre la nos
tra foguera de Sant Joan, amb la flama del Canigó des d'on havíem portat la 
torxa encesa. L'any següent se'ns atorgà un mata-segells commemoratiu de l'e-
femèride . ' 

L'any 1978 vam fundar i posar en marxa la Federació andorrana de fotogra
fia i cinema amateur, i l'any 1979, en el congrés internacional celebrat a 
Barcelona, vam ingressar a l'organisme internacional FlAP (Federació interna
cional de l'art fotogràfic) i a la UN ICA (Unió internacional de cineastes amateurs) 
en el congrés celebrat a la ciutat de Bakú, a la república soviètica de 
I'Azerbaidjan. 

L'any 1978, amb el patrocini del Consell General i més tard també amb el del 
Govern andorrà, iniciàrem la primera convocatòria del cartell de premis de la Nit 
literària andorrana, que cada any se celebra seguint per rotació puntual cadas
cuna de les parròquies. El seu cartell de convocatòria dels premis comprèn una 
bona varietat de gèneres i de temàtica i avui ha assolit un important prestigi . 

L'any 1979, en el desè aniversari dels Jocs florals juvenils de la llengua cata
lana del Principat d'Andorra, per commemorar l'efemèride , se'ns atorgà una 
flama commemorativa i pels festivals internacionals de cinema amateur i de foto
grafia celebrats el mes de novembre del mateix any 1979 una altra flama de 
record . 

L'any 1987, en el desè aniversari de la convocatòria i celebració de les Nits 
literàries andorranes, vam obtenir un mata-segells commemoratiu per part de 
Correus espanyols . 

L'any 1993, la nostra associació commemorà el 25è aniversari de la seva 
fundació i amb aquest motiu tingueren lloc una sèrie d'actes rellevants , tot cele
brant-se els tradicionals Jocs florals els dies 8 i 9 de maig, i amb la col·labora
ció del comú d'Encamp es va desenvolupar la 38a Assemblea d'estudiosos. 

El mes de juny del mateix any, a la sala d'exposicions de l'aleshores vegue
ria episcopal , avui seu de l'ambaixada d'Espanya, i amb la col ·laboració del grup 
La Xarranca, hi hagué l'exposició commemorativa del 25è aniversari del Cercle 
amb un conjunt d'obres sobre el tema Les xemeneies. 

L'onze de juny també del 1993, a la sala de conferències del comú 
d'Escaldes-Engordany, hi hagué una taula rodona sobre l'estat de la llengua 
catalana , amb ponents de Catalunya Principat , el País Valencià , les liles 
Balears , Catalunya Nord i Andorra. 

El mes de setembre del mateix any, el Cercle crea una delegació de l'asso
ciació a Barcelona i es delega com a responsable Maria Marquet. El 23 de 
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setembre, Correus espanyols treu un segell de 28 pessetes amb un logo del 
Cercle de les arts i de les lletres amb motiu del 25è aniversari de la nostra enti
tat. Així mateix, el servei d'emissions del copríncep episcopal emet una mone
da de plata commemorativa de 5 diners. 

L'onze de novembre passat tingué lloc a la parròquia de Sant Julià de Lòria 
la celebració de la setzena edició de la Nit literària andorrana, la qual gaudí 
d'una gran solemnitat en coincidir amb el 25è aniversari del Cercle. Fou presi
dida pel bisbe copríncep, monsenyor Joan Martí i Alanis, en companyia de les 
primeres instàncies del país. 

El dia 12 de juny passat, seguint el torn parroquial preestablert, tingué lloc a 
Ordino la 25a edició dels Jocs florals juvenils de la llengua catalana. Com a com
plement del festival hi hagué una excel ·lent funció folklòrica per artistes del país 
i la distribució del sobre segellat amb el mata-segells commemoratiu de l'e
femèride . Tots els actes van celebrar-se a l'Auditori nacional d'Andorra. 

No disposo de més temps per poder aprofundir en el tema d'aquesta comu
nicació. He de subratllar un canvi qualitatiu molt important pel que fa a l'expan
sió dins les àrees de cultura dels comuns . 

Espero i desitjo que aquest ràpid organigrama que he traçat pogués ésser el 
tema d'un debat més profund i extens en alguna altra taula rodona o conferèn
cia . 

Gràcies per haver-me escoltat. 
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del Cercle de les arts i de les lletres. 
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Andorra en el 
''Costumari 
català" de Joan 
Amades 

L'any 17 48, un andorrà, Antoni Fiter i Rossell , va escriure el Manual Digest. 
Hi diu : "Las Valls de Andorra en/o Espiritual, y en/o temporal, en lo 

Eglesiastich, y en/o Secular, en lo Phisich, y natural, y en lo Moral, en lo Idioma, 
aduch Curial, en/o modo, y moda de Vestir, en les Costums, y Geni, son propia, 
Verdadera, y /legitima Cataluña (. . .) Una sola cosa hi ha tant solament, que no 
participan, del principat de Cataluña los Andorrans, y sas Valls, que en/o res
pectiu al Govern, al Civil y Criminal, al Politich, y Economich de dit Principat, ni 
han participat may". De la mateixa opinió era el Rev. Antoni Puig , autor del 
Politar andorrà, escrit pocs anys després. 

El Manual Digest i el Politar, les dues obres magnes escrites sobre Andorra, 
tot i aportar dades sobre llegendes, curiositats i tradicions , no s'interessen gaire 
a ressenyar els costums populars dels antics andorrans. 

L'any 1788, Francisco de Zamora, alcalde del Crimen de l'Audiènc ia de 
Catalunya a Barcelona, va visitar Andorra. Ens deixava un diari de viatges amb 
el qual s'inicia una literatura sobre les Valls que durant el segle XIX continuen 
molts altres viatgers , descobridors, aventurers o científics que són autors d'es
crits més o menys extensos sobre Andorra, i on s'inclouen entre les peripècies 
dels viatges alguns comportaments quotidians o festívol s dels seus habitants. 
Cap d'ells , però , no va dedicar el seu viatge a l'estudi del nostre costumari. 

Aquest buit l'omplí Amades . Tot i que el Costumari català va publicar-se l'any 
1950, les dades d'Andorra que l'autor ens transmet devien ser recollides molts 
anys abans, possiblement durant els anys 20 i 30. 

7a diada d'Andorra 1994: Andorra i la cata lanitat 33 



Ens diu que va recollir en gran part al lò que feien els avis i que ell ja no havia 

aconseguit. Si tenim en compte l'època en què Amades recollia el costumari 

català, la seva edat i la dels seus avis, alguns dels costums reco ll its datarien de 

mitjan segle XIX, i ja no es practicarien quan el l estudià el folklore andorrà. Això 

dificulta o impossibilita de contrastar-los amb gent d'ara, fins i tot els més vells. 

El que ell ens diu , doncs, és l'única constància que ens en queda. 

Una bona part dels costums recollits , tot i oferir versions locals, són comuns 

a llocs veïns o a les terres de muntanya i, per tant , ens identifiquen i ens inclouen 

dins el context cultural popular català, en el qual tenen les seves arrels. 

D'altres són específicament nostres i en figurar en el Costumari, tot evitant 

que es perdessin , ens ofereixen uns elements diferenciadors que refermen la 

nostra identitat nacional. 
A més del costumari català, Amades fa referència al folk lore andorrà en 

altres obres seves. 
De la veracitat de la documentació que ens ofereix Amades, en podria ésser 

testimoni la corroboració d'algunes de les tradicions i costums per ell recollides 

que encara hem pogut sentir per andorrans del nostre temps , o la vigència d'al

tres. 
També és possible contrastar-ne amb versions recollides per autors poste

riors. 
Hi ha algunes dades que advocarien per l'exactitud del seu recu ll. A més de 

citar melodies, lletres o balls recollits per ell directament -com, per exemple, els 

passos i figures de la Balenguera d'Andorra, el Contrapàs del bou o les variants 

del Ball pla i de l'Esquerrana-, ens dóna una visió de les falles de Sant Joan 

d'Andorra la Vella, de l'Óssa d'Encamp i del Ball del porrer de Sant Julià de 
Lòria, que sols pot donar qui ho ha vist. 

És interessant que, en parlar del Ball del porrer, Amades ens revela que tenia 

parents andorrans. Diu : "El ball era portat i dirigit per un ballaire en cap, que 

anava armat de grossa porra. Vestia un balder i llarg gavany o túnica de color 

verdós, cordat amb grossíssims botons, vermells els uns i verds els altres, alter

nats un de cada color. De mitja mànega fins al puny li penjava com una randa 

o farbalà, verd en una mànega i vermell en l'altra , i duia al cap un barret d'ales 

planes meitat vermell i l'altra meitat verd. El darrer que va fer aquest paper, que 

era mig parent nostre, era un home alt i cepat, el qual sota aquesta pintoresca 

indumentària, que li venia molt folgada, presentava un aspecte de grandiositat i 

majestat". 
D'on li venia aquest parentiu? L'àvia paterna d'Amades es deia Baltasara 

Barrobés. Nosaltres tenim constància que als anys 40 vivia a Encamp un tal 

Josep Barrabés. Seria per aquí l'emparentament? 
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Tenir parents a Andorra devia haver facilitat a Amades els contactes amb la 
gent del país i l'obtenció d'informació. 

Sembla que fins i tot hauria pogut tenir accés a algun arxiu. En parlar de la 
festivitat de Sant Pere Màrtir diu: "Avui celebraven llur festa els paraires i els tei
xidors de/llogarret andorrà de les Escaldes (. . .) Els paraires esca/denes forma
ven un nucli important i constituïen l'única corporació gremial de tot Andorra, les 
ordinacions de la qual dataven del 1604, any que les va aprovar el bisbe de la 
Seu". 

Aquest fet que ens documenta Amades trigarà almenys trenta anys a veu
re's corroborat. Un historiador, el 'pare Cebrià Baraut, el donava com a inèdit 
l'any 1979 en un article sobre els paraires i els teixidors andorrans publicat als 
Quaderns d'Estudis Andorrans. Diu : "El document original [d 'aprovació del 
gremi] , conservat a l'arxiu parroquial de les Escaldes i que havia romàs fins ara 
inèdit, està datat el 13 de febrer de 1604 i signat pel bisbe de la Seu d'Urgell". 

El Costumari català d'Amades conté 63 citacions del folklore andorrà, algu
nes de les quals d'una extensió considerable i acompanyades de gràfics, músi
ca o il-lustracions. 

Comparativament, de la Vall d'Aran en conté una cinquantena i de l'Alt 
Pallars , més extens, una dotzena de més. 

Les citacions d'Andorra fan referència a festes majors, fires , aplecs , carna
vals , Sant Joan, les feines del camp i el pasturatge, la caça, les confraries i ger
mandats, els àpats , els vestits, el tabac, el contraban , etc. 

Recull catorze balls autòctons: ef Ball de Santa Anna , el Contrapàs, la 
Corranda, el Contrapàs del bou, el Ball de cònsols , la Marratxa, el Ball dels reis , 
la Farandola, el Ball del porrer, el Ball rodó, la Balanguera i les variants ando
rranes del Ball pla, l'Esquerrana i el Ball dels cornuts . 

Recull sis jocs que considera molt primitius i esmenta l'arribada de jocs 
forans, com el de saltar a_ corda .. 

Explica el joc del sembrar, jugar-se els ous, les gralles, el joc de l'ós , el del 
garrapal i, ja d'adults , el del velló de la mestressa. D'alguns, ens en dóna grà
fics explicatius i il -lustracions. 

Fa esment també de creences com l'argo lla que es converteix en or i on Noè 
estacà l'arca .després del diluvi , o la campana dels difunts soterrada a les mun
tanyes andorranes i que tocarà el dia del judici final. 

No podia faltar el costumari sobre bruixes i dimonis ni les interessants esce
nificacions de les pantomimes de l'Óssa o les guerres de Sant Julià. 

La llarga menció de les bruixes d'Engolasters ens sorprèn per l'acurada i 
detallada descripció que fa de les reunions. Fins ara no hem trobat cap andorrà 
que ens les confirmi. Tampoc no hem pogut tenir constància entre la gent del 
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país de les guerres entre moros i catalans que s'haurien representat a Sant Julià 

amb gran exhibició d'armes de foc i sorolloses galejades mu ltitudinàries de què 

ens parla Amades. 
Quant al bal l de l'Óssa, es continua representant. 

El Costumari català, tot i ésser revisable , és una aportació important i única 

del folklore andorrà, i és una font d'informació força consultada i transcrita, enca

ra que no sempre se'n citi la procedència. 

Quan això té lloc, els autors ens indueixen a l'error de fer-nos creure que ells 

també en són coneixedors personalment o han estat directament informats del 

que diuen , amb què refermen falsament el que diu Amades . 

Hem vist utilitzar Amades en molts escrits periodístics, programes de fires o 

festes , o en programes radiofònics dels glossaris quotidians, recollits del 

Costumari sense que se'n faci esment. Hem vist també en esbarts recrear les 

danses desaparegudes, tretes d'Amades, amb greus modificac ions coreogràfi 

ques, musicals o de vestuari, presentant-les com a genuïns documents del nos

tre passat. 
La utilització del Costumari català pot donar-se també en la novel ·lació de 

fets històrics o en la literatura costumista. Però el que és més greu és un altre 

tipus d'utilització: la introducció com a propis del nostre país de costums per

tanyents a les regions veïnes o a d'altres regions de Catalunya. 

N'oferirem un exemple , potser dels més perillosos, per la facilitat que hom 

podria tenir d'acceptar-lo com a part de la nostra cultura popular tradicional , 

essent com n'és l'autor un andorrà i essent el tema de caire autobiogràfic. 

Es tracta de l'obra de Ricard Fiter, Un andorrà lluny del poble, publicada l'any 

1967. L'argument es basa en els records d'infantesa i joventut d'un andorrà vell 

allunyat de la seva terra a la darreria del segle passat. L'acció té lloc en un petit 

poblet de la Massana. 
Deixant a part la novel·lació que es pugui fer de la vida del protagonista, el 

lector creu tanmateix que el costumari que serveix de base als seus records i la 

descripció de la quotidianitat en què viu han d'ésse r els del poble andorrà on es 

desenvolupen els fets . 
L'autor se serveix abundantment del Costumari d'Amades sense citar-ne la 

procedència, i fins i tot empra el mateix text quasi sense variacions i traient-lo 

del seu context. 
Vegem-ne uns exemples. 

Escriu Ricard Fiter: 
':A partir del dia 27 de desembre, dia de Sant Joan Evangelista, restaven cinc 

dies corresponents als darrers de l'any. Durant aquests dies que, com és sabut, 
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no formaven part en el calendari de cap mes i eren balders hom es lliurava a la 
folga i gresca". 

Diu Amades: 
"Sant Joan Evangelista. En el conjunt antic del calendari, l'any acabava el dia 

d'ahir i restaven cinc dies que corresponien als darrers de l'any. (. . .) No formaven 
part de cap mes i eren considerats com a sobrers o balders. Durant aquests dies 
(. . .) hom es lliurava a la folga i l'alegria ". 

Llegim a "Un andorrà lluny del poble": 
"La mare ens feia en aquest dia sopes de farigola, bledes i arengades arrebos

sades, car estava convençuda que això treia de l'embafament de les festes de 
Nadal". 

Diu el "Costumari català": 
"La generalitat de la població, el dia d'avui, menjava sopes de farigola de poliol, 

bledes i per tall arengades arrebossades, per tal de treure l'embafament de les fes
tes de Nadal". 

Amades es refereix segurament a la població que li era propera. No hem trobat 
ningú d'edat que recordi aquest menú en aquestes terres. A Andorra no se solien 
menjar sopes de farigola. El timó és més aviat escàs i mai no hem sentit parlar que 
es coneguessin les arengades arrebossades o amb cassaca, més pròpies de llocs 
on existien les arengades de la costa o abundaven les salades. 

Ricard Fiter escriu: 
"Aquest dia [a la Massana] preparació als Sants Innocents es feia una gran fogue

ra a la plaça que s'encenia la vetlla i en la qual, segons el costum, joves i vells s'a
naven a escalfar mentre l'escolà passava, p19r ordre de mossèn Moià, la bacina per
què tots fessin almoina". 

Amades escriu: 
"En molts indrets del Baix Vallès, la vigília encenien una gran foguera a la plaça. 

Era costum que els vells s 'hi anessin a escalfar. Mentre durava la tertúlia a la vora 
del foc, l'obrer de l'altar de Sant Joan passava amb la bacina i tots els de la vora del 
foc feien una almoina". 

Com veiem , aquí ja és la introducció d'un costum propi del Baix Vallès a la parrò
quia andorrana de la Massana. 
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Escriu Fiter: 
"Mentrestant, s'anava cridant les fadrines, i una vegada arribada Ja comitiva 

a la Massana, tots s'aplegaven a Ja plaça de les Plomes per donar comença
ment al repertori de sardanes en les quals només podien prendre part els inno
cents". 

Escriu Amades: 
"A Sant Llorenç de la Muga, feta la passada té lloc a la plaça una ballada de 

sardanes, en Ja qual només poden prendre parts els innocents o fadrins ". 

Aquí es repeteix la transposició de Sant Llorenç de la Muga a Andorra, però, 
a més, sense tenir en compte que el protagonista parla de l'Andorra de final de 
segle passat i difícilment es podria ballar la sardana a la Massana, ja que aquest 
ball no s'introduí a les Valls fins als anys 30 del segle actual. 

Fiter: 
"La broma del pastisser de fer passar ametlles ensucrades barrejades amb 

altres de salades, ja era coneguda per tothom, però així i tot, Ja gent, com 
seguint una tradició, continuava comprant-li'n". 

Amades: 
"Els pastissers feien ametlles ensucrades, en les quals en comptes de sucre 

posaven sal de Cardona. Les barrejaven ben bé amb les llaminadures bones". 

A Andorra, al començament de segle i fins als anys 50, no hi havia pastis
sers: solament forners , i encara. Menys encara botigues en els poblets de la 
Massana. Les ametlles ensucrades eren una excepció a Andorra fins ben entrat 
el segle XX i venien de fora. Les trobem mencionades en menús molt especials 
i com a postres. Al segle passat, en l'àpat tradicional de la germandat de la 
Consòrcia o en el banquet ofert al bisbe de la Seu de l'any 1914 en ocasió de 
la inauguració de la carretera. Solien pujar-se de la Seu d'Urgell. 

El repertori seria molt extens. El llibre es presta a donar una imatge falsa de 
l'Andorra de la fi de segle . Hem agafat com a exemple aquesta obra. N'hi ha 
també d'altres autors . 

S'hauran adonat que l'autor empra sovint les paraules costum i tradició per 
refermar el que diu. Qui dubtaria de la veracitat d'aquesta Andorra que ens pre
senta Fiter, si no és un bon coneixedor del país o no coneix bé el Costumari 
català ? Una persona de solvència científica i conegut estudiós de la història 
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d'Andorra, el pare Cebrià Baraut, en el pròleg a la segona edició del llibre de 

Ricard Fiter, de l'any 1985, diu: 
"L'obra, una novel·la narrativa de contingut històric, intenta oferir una imatge 

de com era la vella Andorra". 
La narració abraça també els aspectes considerats més característics de la 

vida privada i pública de les Valls i de les seves institucions. 
La família , els comportaments socials, els usos i costums, les festes popu

lars, les tradicions, les creences i pràctiques religioses, li ofereixen un valor tes

timonial molt per damunt dels límits estrets d'un simple llibre de memòries, en el 

qual ben segur que els andorrans d'una certa edat reconeixeran sense gaire 
esforç el món dels seus anys joves". 

Després d'aquest aval d'una docta persona, no seria estrany trobar molts 
d'aquests erronis costums en futurs programes d'ensenyament o acceptats per 

un públic poc coneixedor del país andorrà. 
El gran encert d'Amades en recollir la nostra cultura popular que encara per

vivia al primer terç del segle XX podria veure's danyat en integrar a la nostra 
terra part del costumari català que no ens correspon , i afegir una catalanitat a 
Andorra, integradora, que en desdibuixés la valuosa individualitat com a nació. 

Pere Canturri Montanya és historiador. 
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Els orígens de la 
parla andorrana 

Agraeixo l'honor que em fa la Societat andorrana de ciències en encarregar
me l'estudi i l'exposició d'una matèria que és l'origen d'una "parla" . És una 

tasca difícil , molt difícil , de poder trobar alguns antecedents lingüístics fiables 
que ens permetin de treure'n conseqüències. 

Per al cas particular que volem exposar aquí, /a parla andorrana, disposem 
d'un fons documental extret dels arxius diocesans (la Seu d'Urgell), dels arxius 
de la Casa de la Vall (Andorra la Vella), dels arxius parroquials d'Andorra, i d'al
tres de diferents procedències, transcrits, ordenats metòdicament i comentats 
per l'il -lustre historiador i documentalista Dom Cebrià Baraut, que, amb el títol 
Cartulari de la Vall d'Andorra, han estat editats pel ministeri d'Educació i Cultura 
del Govern d'Andorra, volum I, 1988; volum 11 , 1990. Comprèn els segles IX-Xlii 
i X-XIII. També, Diplomatari de la Vall d'Andorra, segle XIV, d'Ignasi J. Baiges i 
Mariona Fages, amb la coordinació general de Jordi Guillamet (de l'IEA) , 1993, 
editat pel ministeri d'Educació, Cultura i Joventut del Govern d'Andorra. 

És d'aquestes publicacions valuoses d'on hem pouat la toponomàstica, és a 
dir, els noms de lloc més antics, amb la seva forma més antiga (segles IX-XIV) . 
A més a més, hem pogut seguir l'evolució de cada topònim, del qual la lingüís
tica diacrònica i la recurrència en altres indrets -i alguns molt allunyats 
d'Andorra- ens ha permès, prudentment, de proposar-ne l'etimologia i en certs 
casos llur significació. 

Hem seguit els ensenyaments del mestre doctor Joan Coromines , per una 
banda, i per una altra els d'un altre mestre , el doctor Juan Luis Roman del Cerro. 
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Òbviament, en aquesta comunicació ens recolzarem, només, en la toponí
mia anomenada "fòssil", que, per tant , ha sobreviscut amb molt poca variació, o 
gens , i, sabent que la toponímia reflecteix la imatge topogràfica més important 
que l'home té davant dels ulls , hem anat al paisatge i hem comprovat, de visu, 
tal paisatge. 

Les llengües primitives d'Europa occidental , la basca i la ibèrica, contenen 
paraules , algunes fetes de morfemes aglutinats, seguint la seva pròpia llei lin
güística, que descriuen un paisatge o n'expliquen una característica important. 
Aquestes paraules , en forma de noms de lloc, les hem retrobades a Andorra, i 
de vegades a la quinta forca. Per què, tan lluny? 

Aquesta pregunta serà contestada rigorosament al final de la present comu
nicació. 

Toponomàstica fòssil 

Andorra. A l'acta de consagració i dotació de la Catedral d'Urgell (post 860) 
ja apareix el seu nom idèntic, ANDORRA. Malgrat les evolucions sofertes en el 
llenguatge popular en segles passats (fins a ser reduïda a "NORA", s'ha man
tingut intacte el seu nom més antic conegut, ANDORRA, gràcies al zel del bis
bat d'Urgell en la seva acció escriptural i evangelitzadora. L'antecedent més 
remot d'aquest topònim (fossi litzat, ja que la gent del país no en sabia el signi
ficat) el trobem en el gentilici de llurs pobladors andosinoi, és a dir, ANDOSI
NOS, i la dissimilació de /S/ per /R/ és deguda al fenomen de rotacisme que tin
gué lloc en el llatí. No en calen exemples. 

L'ètim d'ANDORRA és basc, com podria ser ibero-basc 'ur', que vol dir 
'aigua', que al seu torn és el radical del mot iturri, que significa 'font' i amb l'ar
t icle afegit , iturria , 'la font' . La llengua basca històrica té l'adjectiu anti amb el 
significat de 'gran', 'important ', i segons Azcue , no desmentit, s'usava aplicant
lo a fluids , líquids. El canvi de la /T/ en /D/ després de /N/ és una llei lingüística 
basca (cf. Antoni/Andoni, etc.) . Aquestes consideracions ens menen a con
cloure que el nostre topònim ANDORRA és l'aglutinació (el basc i l'ibèric són , 
totes dues, llengües aglutinants) dels dos radicals : anti + iturria. El mateix feno
men es produiria si els ètims fossin ibèrics. En totes dues llengües, l'estructura 
és sufixant, de manera que l'article , les desinències causals, l'índex de relatiu , i 
altres casos , s'afegeixen quasi sempre al final del tema (cf. Parlant home = 
gizon; l'home= !gizon-a; de l'home= gizon-a-ren; al de l'home= gizon-aren
ari. De manera que el parasintètic de andi + iturria s'ha de lleg ir ' la font impor
tanf. 

La importància de la font produeix el topònim aspectiu , i en el cas d'Andorra 
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s'ha de referir a les aigües calentes, és a dir, al topònim Calder, el 1195, pri
mera menció fins ara, la qual serà Caldes el 1233. Prové del llatí caldarios, que 
significa 'banys calents'. Aquesta duplicació de dos topònims en dues llengües 
diferents, o tautologia per a un mateix lloc, 's produeix quan una llengua nova 
va fent fora els noms vells, la majoria dels quals acaben perdent el seu autèn
tic significat i sovint serveixen de complement del nou terme. (El roc del Quer = 
el roc del Roc; la cova de la Tuta = la cova de la Cova; el port de Rat = el port 
del Port, són tautologies pròpies d'Andorra, i d'altres més complicades com és 
ara el pic d'Arcalís , que deu provenir de l'aglutinació basca de arri gaitz, que 
ha donat arkaitz i vol dir 'roca enorme' i al Pallars hi trobem un altre Arcalís , de 
característiques similars.) 

Amb el temps , l'estudi i la recerca he trobat d'altres tautologies fora 
d'Andorra, que confirmen la tautologia andorra-escaldes.' La més propera en la 
geografia és DORRES-VILANOVA DE LES ESCALDES (Alta Cerdanya) . Dorres 
és el plural romanitzat d'iturri, "font", aigües termals. NÚRIA (Annuria, segle Xl , 
recordem "Annorra" 1003/1005 i "Anora" 1261) -AIGÜES DE RIBES, aigües 
medicinals . Tornem a la Cerdanya, UR, REGUR-CÀLDEGUES, aigües termals. 
Vall de Ribes, DÒRRIA-CAMPELLES, aigües termals i/o medicinals . Vall de Boí, 
DURRO-CALDES DE BOÍ, i moltes altres tautologies d'aquesta naturalesa, més 
allunyades de l'àrea pirinenca: TOSSA DE MAR (Tu rissa, en un mosaic romà) 
=CALDES DE MALAVELLA. Cal aclarir que el sufix "-issa", de procedència pro
bablement il -lírica (Coromines) , s'aplica com a acumulatiu , s'aglutina a iturri i, a 
més, ho fa fins i tot damunt la toponímia basca: a Navarra hi ha la localitat nava
rresa de TURISSA, famosa per les seves aigües termals. En aquesta, de roma
nització molt feble i tardana, no hi he trobat la tautologia de Caldes, romànica. 
A Andorra (de Terol) , hi he trobat 21 localitats (municipis) definides amb hidrò
nims que ens diuen si les aigües són fredes o calentes o "buenas". 

A Galícia, un topònim fòssil oblidat té el nom de TOU RIS; és a frec d'A TOXA 
(la Toja), aigües termals i medicinals. La llengua gallega no aglutina, fa sínco
pes sil -làbiques, i xeneral dóna xe(ne)ral, etc. De TOURISA queda TO(RI)SA, 
d'on , dintre les seves lleis lingüístiques, donarà TOXA, pròpiament A Taxa , que 
es troba a Rias Baixas, concretament a O Grove. 

Dintre l'àrea merament ibèrica de la província de Jaén, hi ha la ciutat impor
tant d'ANDÚJAR. Allí, en una placa de terra cuita, apareix la inscripció romana 
andurrensis, que ens indueix a relacionar-la amb la carolíngia VALLE hando
rrensis (primera menció del País Andorrà (post 860)) . Podria, aquesta sola 
coincidència , ser deguda a un mer atzar? Ho dubtem, perquè ben a prop 
d'Andújar hi ha els famosos banys termals , edificats amb marbre luxós, ano
menats MARMOLEJOS. 
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Deixem aquí mateix el tema de la tautologia iturria- caldarios, la qual comp
ta amb els suports següents: 

• Dintre l'àrea d'extensió dels parlars bascoides , atestada per la toponímia, 
Andorra s'hi troba compresa, al límit amb la Seu d'Urgell , fins al segle VI de la 
nostra era. 

• A tota la llargada de la serralada pirinenca, hi trobem escampats topònims 
d'etimologia basca o ibero-basca. Fins al mateix Rosselló, Renarda-Laura Portet 
n'hi ha trobats d'indiscutibles. 

• Dintre d'Andorra, a la vall de la Valira del nord, Joan Coromines cita les 
localitats d'Anyós, Arans, Arinsal (Ransal , a la Valira d'o1·ient, n'és un diminu
tiu romanitzat) , Erts , Escàs, Llorts, Ordino (i Sornàs).2 D'aquest darrer , 
enigmàtic, en faig un estudi a Arrels d'Andorra (Ed. Andorra, 1993) i en propo
so una etimologia basca o i be ro-basca, partint de s ur 'blanc' i nasa i 'abundant', 
les seves roques, en relació amb ORDINO (urdinavi 'sota el gris') són molt més 
clares . O bé, per un altre camí, 'aixec' per pescar-hi les truites. SORNÀS apa
reix el 1052 surnas, i el 1176, surnass. 

• MAS DE TOLSE de la parròquia de Sant Julià de Lòria, a prop, és el mas 
de TOLS E. Atestat l'any 867-925, Tubite; el 1040, Tubine; el1 067, Tubisse; el 
1215, Todde; el 1258, Touze (per cert , que a Arrels d'Andorra , pàg . 256, aquest 
no hi figura, i en canvi surt repetit l'anterior (Todde) . L'últim de QU ' E hi ha 
constància és del 1273, Teuze. Tan aviat com vaig tenir aquest topònim, escrit 
fa més de mil anys , ara vell de quatre mil anys , que conté l'arrel basca bite 
'camí', SE'M va afermar la convicció d'un fet irrefutable lingü ísticament: que la 
llengua d'Andorra d'abans de la romanització era la basca; un dels dialectes de 
l'èuscar. En l'Acta de la Catedral d'Urgell surt Charkobite i a la còpia posterior 
Charcoude; al capbreu del segle xu, hi apareix la sorprenent versió Carcobite, 
quasi igual que el topònim verament originari , indígena: karri-ko-bite, literalment 
'roca del camí', que cal traduir per CAMÍ DE LA ROCA. Tenim, així, com la forma 
del segle Xli "Carcobite" evolucionarà en consonància amb les lleis lingüístiques 
del català, i produirà Castellnou de CARCOLZE. Pel que veiem , el tema basc 
bite 'camí' adopta la solució romanitzada idèntica tant a l'Urgellet com a 
Andorra: 1-olzel. (N.B. S'hauria de canviar l'ortografia de ToiSe per ToiZe , puix 
que així ho mana la pronunciació dels mateixos andorrans.) Tornem ara a l'eti
mologia de TOLSE: tubite pot provenir de l'aglutinació, dintre l'evolució de la 
llengua basca, de *iturri-ko-bite 'camí de la font ', que s'aglutina en iturbite i 
acaba en TUBITE = TOLSE. (Cf. BEDERS -Cerdanya-, Biterres de bide-erri 
'poble del camí'; BÉZIERS, i la seva forma llatina Biterris, d'on el gentilici viu 
"biterrois"). I si l'anàlisi que faig no és viable hi hauria una ta altra ito-bite, essent 
la /1/ sovint subject a efèresi , i restaria tobite, d'on tubite. Literalment, 'negat 
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(inundat) camí', que llegirem '(lloc) del camí negat' . Creiem, però, més viable la 
primera etimologia basada en iturbite. 

Deixant de banda alguns dels topònims d'etimologia basca o ibero-basca, 
dels quals he fet un breu comentari , exposo a continuació la llista de topònims 
de la mateixa etimologia, o bé no romànics . Són entrats per ordre alfabètic 
segons el nomenclàtor oficial andorrà: 

AIXÀS - 1176, exass; 1271 exas; 1271 xas. lbero-basc, de ese ~a 'petita 
casa', 'caseta'. 

AIXIRIVALL - 1073, ci roval; 1132-121 O, ci rival; 17 48, xi roval/. I be ro-basc ziri
go 'cancell ', 'llinda' 'passatge estret' + romànic valle. 

ANY ÓS - 1176, e nos; 1262, ai nos; 1275, anhos. Del basc angio-a 'devesa', 
terminació pre-romana relacionada amb otz 'fred ' (devesa freda) (Cor. ETC, 1). 

ARANS - 1176, arans. Del basc arantza 'espina' o 'arç' (andorrà 'barsa'). 

ARINSAL- 1162, arensal!arenseu; 1275, arensau. Del basc aranzadi 'espi
nar', 'barsers'. 

BIXESSARRI- 1119-1137, bexessarri; 1162, bixasarri; 1176, bixesarre; 
121 O, bexesari; 1213, bixeare; 1235, bixesari; 1246, bixesare; 1257, beseare; 
1260, bixesesarre (error escrivà?) ; 1263, bixesarrei. Són 1 O variacions, amb 1 O 
repeticions diverses dintre el mateix lapse. És topònim basc, fet de basa 'preci
pici ' en andorrà, 'baser' ja romanitzat , aglutinat a l'adverbi basc sarri , 'amb fre
qüència' (baxasarn) (cf. "Sarri" iturrira doan pitsarra, edo ausi edo morkotu. És 
a dir: La gerra que va a la font amb "freqüència", o es trenca o s'abonyega). 
Segons Cor. ETC, I i 11 , sarri podria expressar la idea d'arbreda. 

Aquest topònim s'ha conservat molt bé, justament perquè no se'n sabia el 
significat. Crec que la seva forma BIXESSARRI segons el DGVA és la correcta. 

CANILLO - Post 860, kanillave; 839, còpia s. Xl , caní/au; 952, chaniglau; 
1046, literalment canilgauuo, que pot ser llegit canilgauvo, que creiem millor que 
canilgavuo; 1083, kani/au; 1092, caní/avi; 1096, chanilavi; 1162, ca nil/ou; 1231 , 
kanilaut, 1275, caniyol; 1289, caní/leu; 1294, canigo/1; 1295, caniyo/1. La grafia 
caní/au surt 6 vegades i 3 kanilau. (L'ús de la k és una reminiscència carolíngia, 
usada en els noms propis en lloc de c.) Aquest topònim és enigmàtic. Pot haver 
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estat abans de ser escrit , mil ·lennis abans, un radical basc que històricament és 
gain , amb la variació engan i l'ensordiment en kan i que significa 'cim ', 'altura', 
'allà dalt' amb l'afegit d'illor que significa 'pleta', 'pletiu ', i que faria en basc kani
llor 'la pleta de més amunt'. Reconeixem aquí que la hipòtesi precedent no té 
cap antecedent, i per tant , és poc segura. 3 Coromines , sense afirmar-ho rodo
nament, insinua que és possible que Cani llo derivi d'un mot cèltic que significa 
'blanc'. De fet, diu , la muntanya que domina Canillo és notable pel color blan

quinós de les seves roques , que baixen fins al poble . I acaba dient: però això 
tampoc no es pot assegurar. I quan reprèn el tema, més endavant, diu que per 
diverses raons ho considera inversemblant. Segurament, la vall de la Valira d'o
rient es trobà sotmesa culturalment al celta gàl ·lic, i el seu veïnatge amb I'Arièja 
en deuria ser la causa . Per una altra banda, hi degué haver, en temps pre
romans i romans , un corrent continu d'intercanvis de tota mena de la dita Vall 
d'orient amb la Cerdanya. O si no, com s'explicaria la co incidència de topònims, 
no menyspreable , entre ambdues contrades? Hi ha també lèxic i construccions 
- encara avui- idèntics. Mimetisme? De moment, he de deixar l'etimologia de 
Canillo en quarantena. Provisionalment, podem conjecturar-ne una simbiosi 
basco-cèltica, o basco-lígur. I, potser, ibèrica, considerant la probable filiació que 
fa de Soldeu el doctor Coromines. 

CERTERS - 1162, certers; 1176, certers. Aquest topònim , segurament basc, 
recorda al Dr. Coromines (ETC, I i 11) , els noms de Certescan i Tavascan. En 
basc, azkan és 'fi ' o 'final ' i zarta, derivat o compost d'un mot que significa 'tany' 
o 'branca' . D'una manera més àmplia, 'fi de vegetació' (Cor., ETC, 11 ). 

ENGORDANY - Si tenim en compte el gran nombre de partides que porten pre
fixat en- al seu nom, podem prescindir, tractant-se d'Andorra, del que duu aquest 
topònim, per hipòtesi de treball , i proposar GORDANY, provinent del basc gorde, 
general en els dialectes bascos, 'guardar', 'conservar' del qual deriva gordean 'en 
secret', 'ben guardat'. Recordem que la forma dialectal catalana és "gorda", "gor
dar". El 949 és engordan; el 1040, engorday, 1119, egordan; 1233, dangorday, 

1258, engordainn, de la qual em crida l'atenció la terminació -ainn, majorment, 
subscrita per un bisbe i un abat. Culta, doncs. D'altra banda, què és el que podria 
guardar o vigilar aquell poblet? Tal vegada les aigües termals? Aquesta hipòtesi no 
és pas per ser refutada, ja que de tots els temps i per arreu , han estat no solament 
guardades i vigilades, si no, a més, objecte de culte i veneració. I els romans, en 
tirar-hi monedes, no inventaren res. De tota manera, la proposada etimologia basca 
no m'acaba de convèncer, perquè "guardar'' ve del germànic wordon, del mateix 
significat, i la llengua basca està carregada de mots forasters. 
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ERTS - 1176, erc; 1276, erz; s. Xlii , ercx. Nom basc, quasi idèntic, ertz 'caire' 
'vorera'. Justament el poble es troba al caire del riu d'Arinsal. Equivalent romà
nic de ripa tracta, RIBA FETA, del mateix significat. 

ESCÀS - 1176, escàss. Nom de lloc basc, de as ka 'fossat' , 'cubeta' i l'acu
mulatiu -tzu, o -zu. El lloc és a la confluència de dos plans inclinats , el solà 
d'Escàs i el vedat dels Plans. 

JUBERRI - 907 iuverra; 985/86 jioverre supteriore, jovarre superiore; 1089, 
iuverra maiore, etc. Té l'aspecte d'una supercorrecció sospitosa, ja que el basc 
berri (amb les seves declinacions) vol dir 'nou' i es presenta aglutinat amb el 
romànic iova 'jou', que no deixa de ser una tautologia de 'coll ' (cf . any 1085, In 
collo de supra Ribafracta que vacant "lava"). 

LLORTS - 1162, /orc/1176 forc; s. XIV, 1367, /arç; 1394, lorez. A part d'altres 
arguments, l'actual "prat de les allaus" em dóna una pista, el "solà de l'allau" una 
altra, i la romanització de l'arrel basca lurte 'allau de terres i/o roques ' confirma 
l'etimologia. 

MAS D'ALINS - Post 860, helinse; 1176, elinç; s. Xli , helinse; 1270, fins. Hi 
ha un Alins al Pallars Sobirà i un altre a la Ribagorça. El més probable és que 
derivi del col ·lectiu -tze i d'irin 'farina' o d'ilinti 'tió' (Cor., ETC, I, 85) . 

ORDINO - Post 860, hordinavi; 915/988, ordinavi; del 1052 al s. Xlii , surt 13 
vegades ordinau. Deu venir, segons Coromines , doncs, amb tota seguretat, de 
l'aglutinació d'urdin be, literalment 'gris' i 'sota', és a dir 'sota el gris '. Es refe
reix al color gris fosc de les roques, sota les quals hi ha la localitat. L'aspecte 
distintiu del paisatge concret era i és el principal formador de topònims. 

RANSOL - Nom de poblet que no he trobat documentat fins després del 
segle XIV . Prové d'un diminutiu d'aranso/ del romanitzat Arans. Com hem vist , 
aquest és d'etimologia basca. No el considerem computable als efectes d'a
questa exposició. Aquest diminutiu no és basc; no tindria el sufix -o/. 

SOLDEU - L'única referència de què disposo actualment és la menció que 
en fa el Dr. Fiter i Rossell , 1748, Manual Digest. És idèntica al nom del 
nomenclàtor oficial. El Dr. Coromines diu : "El cas de Soldeu és difícil ; deu haver
hi relació amb So/duga, poblet del Pallars , que per la seva banda es relacionarà 
amb Salduba , nom d'una ciutat de la Bètica i, en la mateixa forma , o en la 
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Sal/u(V)ia, nom ibèric de Saragossa: d'una variant so/duve o ··dubu, accentuada 
en la penúltima, sortiria Soldeu segons la fonètica catalana" (ETC, 11 , p. 34) . 

SORNÀS - 1052, suma s; 1176 surnass. Aquest és un dels noms de lloc 
enigmàtics que, segons el meu parer, deu contenir el radical basc suri 'blanc' i 
nasai 'abundant', amb el sentit d'abundància de blanc. Amb zur o s ur ibèric 
'blanc' i nasa 'presa' , 'assut' o 'aixec' donaria surnasa 'presa blanca'. Aquesta 
es deuria referir al color blanquinós de la roca de l'indret. El color blanc , o clar, 
era tingut de bons auguris! 

Aquesta recopilació de topònims fòssils de nuclis urbans d'etimologia ibera
basca, la distribuïm per parròquies , i podem plantejar-ne el quadre següent: 

NOMS D'ETIMOLOGIA IBERO-BASCA 

Andorra país 
Andorra la Vella 
(C) - Canillo, (Ransal), Soldeu 2 
(O) - Arans , Llorts , Ordino, Sornàs 4 
(M) - Anyós , Arinsal , Erts , Escàs 4 
(St. J.) - Aixàs, (Aixirivall), Bixessarri, 
Certers , Juberri , Mas d'Alins, Tolse 6 
(E-E) - ((En)gordany) 

Noms dels nuclis habitats a la data (1994) 
Noms dels nuclis habitats de creació recent 
Computables 

64 
-1 o 
54 

Percentatges: Topònims urbans existents a la data: 54 (66,66%). 
Percentatges: Topònims urbans fòssils computats : 18 (33,33%). 

NOTA: La conclusió és molt clara: de cada 3 nuclis urbans, n'hi trobo 1 de 
fòssil. D'aquests 18 de toponímia urbana fòssil no hi ha els que presento entre 
parèntesis, perquè: primer, Ransal apareix com a diminutiu ja romanitzat, doncs, 
no s'ha format in situ. Segon, Aixirivall: no hem trobat antecedents ni recurrèn
cia del radical basc cirigo (on la e en l'ortografia antiga representava k' o la z 
sibilant) que significa 'cancell' , 'porta d'entrada rústica' i ara s'escriu zirigo i té 
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el mateix significat. Tercer, (En)gordany, amb el radical gordean 'secret' , 'ben 
guardat' malgrat que podria molt ben ser un lloc de vigilància damunt les surgèn
cies de les aigües termals -n'hi ha antecedents en altres indrets-, no l'admeto 
fins que no n'hagi trobat la confirmació in situ al País Basc. 

Algunes consideracions per cloure aquesta comunicació 

En examinar el substrat toponímic de la Vall d'Andorra, reconec la importàn
cia dels noms dels nuclis habitats, ja que són de referència obligada en les fonts 
documentals més velles , i m'he pogut basar en els cartularis que sense inte
rrupció, segle rere segle, abracen del s. IX al XIV. Alguns dels topònims que hi 
surten esmentats es van repetint en el curs dels segles i assenyalen el procés 
evolutiu de la llengua parlada. Per exemple, des del segle IX fins a finals del Xlii , 
el nom de TUBITE ha passat al nom de TOLSE. Fora d'Andorra i a prop, el nom 
de CARCOBITE, en un període de temps quasi igual , passa a ser CARCOLZE. 
A la propera Cerdanya trobem documentat al s. IX BITERRIS, BEDERS, 
BADERS 'el poble del camí'. Veiem la sonorització del fonema basc /T/. Al País 
basc, el llatí tempora -circumstancial- fa DEMBORA. Sonorització total d'oclu
sives . 

Diu el doctor Joan Coromines (ETC, vol. I, pàg. 121) en referir-se al quadre 
lingüístic de les altes valls pirinenques , que als segles X/XI i concretament al 
Pallars Sobirà era meitat meitat romànic i basc, però els elements romànics hi 
presentaven les deformacions i els trets típics de la fonètica històrica del basc, 
no pas del català, ni , ben entès, de l'aragonès. Aquesta característica devia ser 
un poc abans del s. V la de la Cerdanya, i entre el s. VI i el VIII devia ser la 
d'Andorra. Aquesta situació lingüística és demostrada pel Dr. Coromines analit
zant la toponímia pallaresa i la seva fonètica en relació amb la fonètica basca. 

Dintre la hidronímia i l'orografia andorranes, hom troba noms de lloc d'arrel 
ibero-basca, i d'altres d'una antiga base pirinenca no indoeuropea. Entre d'al
tres , els sufixos en (voca/)+sca o el seu plural sques, i fins i tot en veus popu
lars com 'ballarusques' i similars. 5 A la Vall d'Andorra es mantenen els trets fonè
tics del parlar pallarès, si bé alguns són cada dia menys genuïns. 

Quant a la topon ímia, també hi ha un bon nombre de noms de lloc andorrans 
que es troben igualment al Pallars , entre d'altres JUBERRI , ARCALÍS , BEI
XAlÍS , etc. Tant pel que fa a la toponímia com a la parla popular, la vall de la 
Valira d'orient té característiques pròpies, i per tant , diferencials. En la toponí
mia trobem JUCLAR, SOLDEU (C) (ja estudiat, pot ser ibèric). Hi ha LA BOR, 
(EN)SAGENTS a (E), difícils , tal vegada ja indoeuropeus. 

El quadre lingüístic andorrà, en els temps més remots, sembla que presen-
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ta tres pols: Canillo/Encamp amb influència dels parlars de I'Arièja; Ordino/la 
Massana sota influència pallaresa i gascona ; Andorra (amb Escaldes
Engordany, que participa dels dos pols esmentats) , i Sant Julià de Lòria, que 
torna a trobar-se amb forta relació amb la parla ibero-basca. D'aquesta darrera, 
recordem Bixessarri , topònim, segons sembla, basc , i Setúria, que tant pot ser 
basc com ibèric. 

A la Vall d'Andorra, la romanització fou tardana i feble. Ha conservat, tot i ser 
integradora, fenòmens lexicals, estructurals i fonètics, que no està al meu abast 
de desxifrar. L'evangelització degué ésser-hi difícil. Abans d'iniciar-se, les pobla
cions que més tard foren anomenades parrochias degueren ser nuclis de pobla
ció independents -com ho foren els poblats bascos i els ibèrics- i quan els esde
veniments històrics ho aconsellaren , segles a venir, es deurien confederar i d'a
quí deuria néixer la divisa virtus unita fortior. 

Ja hem dit que dintre l'àrea de llengua bascoide, al segle VI , s'hi trobava 
Andorra, i fins a l'Xl o al Xli , el Pallars Sobirà, i no oïren el baix llatí, vulgar, sinó 
que degué entrar el català incipient, considerat pels autòctons una llengua 
estranya, amb l'agreujant que l'havien d'aprendre , i ho feren partint d'unes 
estructures i una fonètica xocants. Uns 2.400 anys abans, ja havien rebut algun 
impacte dels minaires del coure (uns 1.800 aC) i ja feia 1.000 anys que s'hi 
començava a rebre la influència de l'edat del ferro. Aquests , celtes, potser s' hi 
instal·laren i si no canviaren la toponímia (creiem) , sí que hi deixaren un rastre 
lingüístic : la inclinació a canviar de lloc l'accent tònic de les polisíl ·labes (J . 
Markale) . Quant als fargaires de I'Arièja, ja més recents , hi deixaren una bona 
empremta. Aquí, encara que hi haguessin passat una temporadeta, els sarraïns 
no tingueren temps de deixar-hi mostra d'adstrat (cf. La carta pobla d'Andorra, 
de J. Decheemaeker i Antoni Morell) . 

La llengua ibèrica s'arribà a parlar per tota la península Ibèrica. Al Pirineu, 
però , la llengua dominant durant mil ·lennis fou la basca, que absorbí molt de 
lèxic ibèric. Hi degué haver, en certs llocs i en certes èpoques, una simbiosi lexi
ca l. 

La importància de Canillo, ultra la seva major extensió territorial , devia ser-li 
atribuïda per la seva gran vocació ramadera, les sortides transhumants, segons 
demostra la toponímia - mal anomenada- menor, i, tal vegada, a causa de la 
seva situació geogràfica-estratègica respecte a les altres poblacions de la vall. 

No podem cloure aquestes consideracions sense fer esment de les dades 
amb què em baso per establir els tres pols lingüístics citats: segons l'Atlas lin
güístic d'Andorra , de monsenyor Griera (1959) , sobre 1.232 noms que hi ha 
registrats , menys 18 que considero no utilitzables, doncs, sobre 1.214 termes 
registrats , trobem: noms andorrans discrepants: 560, 46%; noms concordants, 
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654, 54%. Sobre els 560 discrepants, entre Canillo i Ordino discrepen entre si 
en 161 termes , un 29%. Entre Canillo i Sant Julià de Lòria hi ha discrepància en 
285 mots, 51 %. Entre Ordino i Sant Julià de Lòria la discrepància és de 255 ter
mes, el46%. 

Hem de dir que les dades exposades es basen en un atles una mica polè
mic. Per començar, poden ser orientatives. He dit. 

Moltes gràcies per haver-me escoltat. 

Manuel Anglada i Ferran és lingüista i escriptor, 
membre de la junta directiva de la SAC. 

NOTES 
1. Observem que el primer terme del doblet conté el radical basc o ibèric ur 'aigua'; i el segon, el romànic 
'caldes'. 

2. D'aquest diu el Dr. Coromines que és pre-romànic, però només en dóna la caracteristica en -às. Tampoc 
no estudia TOLS E, que deixa com a pre-romànic. 
3. Hi ha CANIGÓ ilo CANIGOU, que podria ser-ne un antecedent no gens menyspreable. 
4. So velar sord . 
5. Aquests sufixos deuen ser d'origen il-liric, entrats pels ligurs i, per tant, arrossegats pel trasbals indoeu
ropeu (Coromines). 
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L'evolució de la 
premsa a Andorra 
i la relació amb 
els països veïns 

Introducció 

En primer lloc farem una breu anàlisi històrica de la premsa escrita a Andorra 
i de la influència que ha tingut Andorra com a país catalanoparlant i els 

andorrans en aquest camp. La font de recerca per elaborar aquesta ponència 
ha estat la Biblioteca Nacional d'Andorra i, atès que esdevé difícil avui dia obte
nir dades sobre totes les publicacions que s'han anat succeint al llarg del nos
tre segle , és possible que d'alguna no se'n faci esment. 

Abans de començar, cal fer palès que des de començament de segle hom 
troba publicacions en llengua catalana impulsades per andorrans emigrats a 
Barcelona. No és fins més tard que apareixen les publicacions editades al 
Principat. Les primeres publicacions es poden llegir en un català arcaic que va 
millorant en qualitat fins a arribar a l'actualitat, en què el coneixement de la llen
gua catalana ha assolit un alt índex de normalització lingüística i, per tant, també 
ho ha fet l'expressió escrita. 

Des d'un punt de vista cronològic, les dades que cal teni r en compte són les 
següents: 

• A començament de segle, apareix a Barcelona com a periòdic mensual, 
autodefinint-se "defensor dels interessos del País i de cada un dels pobles en 
particular", la publicació Les Valls d'Andorra, de la qual només sortí un número. 
El fundador, director i propietari era Josep Alemany i Borràs. La subscripció cos-

7a diada d 'Andorra 1994: Andorra i la catalanitat 53 



tava una pesseta per any a Andorra i 1 ,50 a França i a Espanya. Va reaparèi

xer el 8 de maig de 1919 amb un contingut d'informació general. 

• L'1 d'octubre de 1929, també a Barcelona, apareix el Butlletí de la Societat 

Andorrana de Residents a Barcelona, del qual se'n varen publicar 34 números 

fins que va desaparèixer el 1932. Els temes que s'hi tractaven eren d'interès 

general i d'actualitat sobre Andorra -construcció de carreteres, dignitat i huma

nitat d'Andorra, continuïtat, renovació i reforma, turisme , passaports , etc. 

• L'1 d'agost de 1932, i fins al desembre de 1933, apareix La nova Andorra. Es 

tracta d'una publicació mensual patrocinada pel Centre Andorrà de Barcelona i de 

la qual es van editar 17 números. 

• El 1933 apareix la primera publicació editada a Andorra, que concretament 

sembla que va sorgir a Ordino, promoguda per la família Plandolit. Portava el nom 

d'Andorra Agrícola i va desaparèixer el juliol de 1936. 

• El març de 1934 veu la llum la primera publicació que porta per nom Poble 

Andorrà. Una vegada més, sorgeix a Barcelona, com a portaveu del Casal Andorrà 

a Barcelona. El 1936 la publicació s'estronca, per reaparèixer aquell mateix any i 

desaparèixer l'any 1937. 

• El 1956 apareix la publicació anual Miscel-lània, que ja s'edita a Andorra per 

la Casa de la Vall , dirigida per Francesc X. Sanmartí. De contingut literari, turístic, 

cultural i també d'actualitats. Es publica en català, però, potser per a la seva divul

gació fora dels Països Catalans, se'n poden trobar també edicions en castellà i en 

francès. Sembla ser que era la primera publicació oficial de promoció turística que 

es feia de caire oficial des del Consell General. Va desaparèixer el 1960. 

• Des de l'any 1970 fins al 1975 s'edita la publicació quinzenal Andorra Magazine, 

de la qual aparegueren un total de 63 números. El director fou Pierre Fournie de la 

Martinie i era distribuïda a Andorra, Espanya, França, Algèria i el Marroc. Ja en 

aquells exemplars hom troba articles signats per Elidà Amigó de Vila, Michel Brard, 

Josep Fontbernat, J.M. Mercader, Antoni Morell, D. Roland, Gualbert Osorio, Lluís de 

Santiago, Sícoris, Maurice Vincent, entre d'altres. 

• També de l'any 1970, es tenen referències d'una revista anomenada Andorra 

Tourist. Es tractava d'una publicació mensual dirigida per Pere Font Moles, 

d'Escaldes. 
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• L'any 1971 es coneix la publicació que porta per nom Avantguarda. 

• El 1972, i fins al 1973, apareix la publicació mensual Presència, que s'au
toanomenava Portaveu de l'Agrupament de Joventut d'Andorra. Era de contingut 
totalment polític progressista en aquella època. 

• El mateix any 1972 sorgeix Posobra, dirigida per Roger Rossell Vilaginés, 
de periodicitat mensual, i que ofereix informació diversa. 

• El 1973 apareix Claror, que s'edita fins al 1975. Era dirigida per Norbert 
Orobitg Carné, un refugiat català lletraferit, poeta i pintor, que de la mà de Josep 
Mestre, de Sant Julià, aconseguia una publicació amb aspiracions intel ·lectuals, 
artístiques i culturals que fins i tot era volguda i comprada més enlla de les fron
teres d'Andorra en una època en què precisament les publicacions en català no 
eren abundants. 

• També el1973, apareix la publicació Tribuna, de periodicitat bimensual, de la qual 
es van editar 22 números. Va desaparèixer el 1978. N'era gerent Marc Forné i com
ponien el seu consell de redacció Antoni Armengol, Jaume Bartumeu, Jordi Farràs, 
Marc Forné, Albert Pujal , Manel Sansa, Jordi Sasplugas i Josep Vilanova. El contin
gut era totalment polític i de denúncia. 

• El mateix any 1973 apareix el setmanari P.P. -Promocions Publicitàries-, que 
aconseguí publicar fins a 113 números. L'any 1975, sota la direcció de Manuel Sansa, 
la revista fou tancada per sentència del Tribunal de Corts. 

• El 197 4 surt a la llum el diari Poble Andorrà, que serà motiu de l'exposició cen
tral d'aquesta ponència. 

• L'any 1975 apareix el setmanari Informacions, substituint el clausurat P.P. Era 
dirigit pel mateix propietari, Francesc Ruiz, i encara es publica avui dia amb gairebé 
més de mil números editats. 

• El 1975 va sortir L'Exprés d'Andorra, que, en català, francès i castellà, va durar 
fins al1977, amb un contingut variat que s'englobava dins el que s'imposava en aquell 
moment: "informació turística, cultural i comercial". N'era director Josep Balielles 
Babot, i la seva periodicitat va ser de setmanari. 

• El 1978 va sortir L'Estel, setmanari del Pirineu, dirigit per Joan Rispal i que ofe-
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ria notícies de les Valls, passatemps i programació televisiva. En dos anys aconseguí 

treure cinc números. 

• El mateix 1978·apareix Andorra 7, un setmanari que arriba a treure al carrer 

fins a 577 números. Es tanca l'any 1989. N'era el director Marc Forné. 

• L'any 1979, de la mà de Miquel Lladó, sorgeix Al Vent de Catalunya. Es 

tracta d'una revista cultural i informativa. El 1985 havia tret 85 números. 

• El mateix 1979 sorgia una publicació de caire eminentment polític , Punt 

polític, i que es tractava del butlletí del Partit Polític Demòcrata Andorrà, dirigit 

per Josep Maria Beal. Amb 48 exemplars en el seu crèdit , l'any 1984 va donar 

per finalitzada la seva moguda existència. 

• El 1981 s'editava per primera vegada Activitats Andorranes, un setmanari 

dirigit per Antoni Zorzano que sortí fins al 1989 amb un total 468 números. 

• També el 1981 va sortir el Noticiari de les Valls, del qual s'editaren 50 

números. 

• L'any 1986 sortia Línia, una publicació mensual que només va arribar a 

treure 1 O números. 

• El 1987, sota la direcció de Lluís Quintana, es publicava el primer exemplar 

de la Guia de l'Oci, que arribà al número 168. 

• El 1989 i fins al 1993, amb un total de 175 exemplars , va aparèixer Correu 

Andorrà, dirigit per Cristina Cornella. 

• El 1991 apareix el Diari d'Andorra, que encara avui continua, havent arribat 

a la xifra de 1.000 exemplars. De l'empresa editora d'aquest diari , n'era presi

dent Marc Vila Amigó , actual ministre de Relacions exteriors, i actualment hi és 

l'advocat Manuel Pujadas. 

• El 1991 , tot just uns mesos després de l'aparició del Diari d'Andorra, veu la 

llum Informacions Diari, del qual és propietari Francesc Ruiz, i que deixarà de 

publicar-se com a tal el març de 1993, després del referèndum de la Constitució. 

Aquesta publicació ha tornat a sortir enguany amb una periodicitat de tres cops 

per setmana i reprenent el nom de Poble Andorrà. 
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• El 1992 va aparèixer Blanc i Negre, que, adreçada al jovent, només va 
publicar 3 números. 

• El març de 1993 arribava Actual, revista d'humanitats i fòrum de debat i pro
grés, de periodicitat mensual , presidida per Manel lbàñez i dirigida per Ricard 
Chega. 

• El mateix 1993 apareix Andorra Magazine, un mensual dirigit per la perio
dista Núria Gras. 

• El 1994 ha reaparegut Poble Andorrà, però amb una periodicitat de tres 
cops per setmana. El propietari n'és Francesc Ruiz. Sorgeix com a continuació 
d'Informacions Diari. 

La primera experiència en diari: "Poble Andorrà" 

L'any 197 4, per primera vegada en trenta-cinc anys, sortia a la llum un diari 
redactat íntegrament en català. Portava per nom el ja utilitzat l'any 1934, Poble 
Andorrà, i era escrit en la llengua oficial del Principat. 

Aquest diari tenia connotacions fronteres enllà, ja que també era el primer en 
llengua catalana després de la guerra civil espanyola i en una època en què, 
com a conseqüència de la dictadura, el català era perseguit a l'Estat espanyol. 
Els catalans veien en aquella publicació diària allò que fins a l'any 1976 ells no 
tindrien: el diari Avui. 

Les persones que van fer possible l'aparició del primer diari a Andorra no ho 
tingueren fàcil. Es tractava de crear tota una infraestructura material i humana i 
també l'habitud en els habitants del Principat de comprar i llegir periòdicament 
una publicació a través de la qual tenien la possibilitat de conèixer de forma 
directa i verídica allò que succeïa al país. 

És evident que els qui detenien el poder en aquella època es van oposar 
frontalment a aquella publicació, ja que la informació política i social era cosa de 
privileg iats i no veien amb bons ulls posar-la a l'abast de tothom, ja que, com és 
ben sabut, informació equival a poder. 

El seu director era Antoni Sementé, i, com ell mateix ha declarat, "volíem 
omplir el buit informatiu que patia el país i volíem ser dignes portaveus de la llen
gua i de la cultura des de la terra andorrana". 

Els problemes per tirar endavant aquesta publicació van ser nombrosos. En 
l'aspecte tècnic, cal remarcar que en aquella època no hi havia ordinadors i calia 
seguir un procés lent i feixuc de composició manual dels textos , amb caràcters 
de plom encunyats per les ja desaparegudes linotípies. L'absència de rotatives 
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i el treball d'impressió en màquina plana feia esdevenir lenta l'edició, de tal 
manera que en dificultava la posterior distribució. 

Cal fer esment aquí que les agències de premsa espanyoles contractades , 
o no volien donar-los el servei o el tallaven el mateix dia de l'aparició , sense avi
sar prèviament. Era impossible aconseguir l'autorització de Madrid per portar el 
diari a Catalunya i a la resta de l'Estat. A la duana de la Seu d'Urgell, era retin
gut sistemàticament quan els turistes se l'emportaven a casa seva. És evident 
que això era pel fet de ser editat en català. 

Aquest diari va desaparèixer l'any 1977 i es va convertir en setmanari el 
1978. La desaparició d'aquest mitjà diari, cal atribuir-la a la forta competència 
en premsa escrita, que procedia de Catalunya, i que no va poder afrontar. Com 
ja he dit, l'any 1976 apareix el diari Avui, en un moment en què la democràcia 
a Espanya està ja instaurada i es troba en procés de consolidació. 

Com a dada cu riosa, cal remarcar que el mateix any 1976 s'emetia per pri
mera vegada en llengua catalana totes les hores del dia, concretament des de 
Barcelona, a través de les ones de Ràdio 4. 

Com ja hem dit, el 1994 sorgeix de nou la capçalera Poble Andorrà, amb 
una periodicitat de tres cops per setmana. 

Així, el nom de Poble Andorrà ha estat el més emprat al llarg de la història, 
tot i que ha hagut de veure 's afectat per diferents modificacions 

Altres consideracions 

De tot el que he exposat, hom pot adonar-se que les primeres experiències 
en premsa escrita referent a Andorra sorgeixen des de Barcelona i de la mà 
d'andorrans emigrats a la Ciutat Comtal. 

Cal incidir també en la influència que es detecta de la guerra civil espanyo
la i de la posterior dictadura franquista de més de quaranta anys de durada. 
Hom s'adona que durant aquest període, fins gairebé als anys 60, no es troba 
cap de publicació referent a Andorra i en català. 

De les dades obtingudes, també se'n pot concloure que el major nombre de 
publicacions solen aparèixer en anys en què hi ha un interès polític concret. 
Així, l'any 1973 veiem com proliferen les publicacions , tot coincidint en un any 
d'e leccions tant comunals com per a la renovació de la meitat del Consell 
General. Aquestes publicacions, sovint sorgeixen, doncs, amb un objectiu polí
tic concret, assolit el qual deixen d'existir. 

Ja més als nostres dies, durant el procés constituent, sorgeixen les expe
riències en diari que han estat més duradores. Quant a Informacions Diari, hom 
pot adonar-se que només s'edita mentre dura aquest procés, acabat el qual 
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tanca definitivament, tot deixant la informació diària exclusivament en mans del 
Diari d'Andorra i sense que es creï un contrast d'opinió. 

Pel que fa les publicacions Andorra Magazine i Actual, aquestes sorgeixen 
just en el moment en què tanquen les portes la revista Andorra 7 i Correu 
Andorrà. Es tracta de periodistes que treballaven per a aquelles publicacions i 
que van optar per iniciar el camí en solitari. 

Aquí també cal fer esment de Ràdio Valira i Ràdio Andorra, més enllà de les 
experiencies de Sud-Radio i de l'antiga Ràdio Andorra, que, en tractar-se de 
concessions, poc van aportar a la cultura catalana. L'antiga Ràdio Andorra, però, 
sí que va contribuir notòriament a fer conèixer el nostre país arreu del món. 
Ràdio Valira, tot i que en teoria no emet des d'Andorra, sí que té els seus ser
veis instal -lats a la capital del Principat. Aquesta emissora, però, que va iniciar 
les seves emissiors l'any 1983, avui emet majorment en llengua castellana. 

La Ràdio Andorra d'avui es coneix també com la Ràdio Nacional, que emet 
totalment en català des que el primer de gener de 1991 s'estrenava sota la direc
ció de Manuel Sansa Garal. Es tracta de la ràdio oficial de l'Estat i actualment 
n'és el director en funcions Joan Muxella. 

També cal apuntar breument les experiències televisives , com és el cas de 
Te/e-fira, patrocinada i organitzada pel comú d'Andorra la Vella i que, per raons 
tècnica-jurídiques, va tenir una experiència molt curta. 

Cal confiar que aviat podrem gaudir d'una veritable televisió andorrana, que 
contribueixi a la integració dels immigrants i a un millor coneixement i divulgació 
de la llengua catalana. 

Com a dada a aportar, direm que TV3 , la Televisió de Catalunya, va 
començar a emetre el 1 O de setembre de 1983. 

Conclusió 

Actualment podem dir que la premsa ha contribuït i contribueix sobre mane
ra en la millora del coneixement del català a Andorra. També serveix d'eina d'in
tegració per a l'immigrant al país, afavoreix el coneixement polític i social del 
Principat i posa de manifest les mancances que hi pot haver a Andorra. 

Quant al català, cal no oblidar que Andorra és l'únic Estat reconegut al món, 
subjecte de dret internacional , que el té per llengua oficial , que la Constitució 
escrita del país ho és oficialment en català, i que el cap de Govern de l'Estat 
andorrà va pronunciar en aquesta llengua el seu discurs d'ingrés davant l'as
semblea general de les Nacions Unides el juliol de 1993. 

En èpoques difícils per al català, Andorra ha preservat la seva llengua oficial 
i, avui , pot promoure-la arreu del món. 
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La premsa hi té molt a dir, perquè cal no oblidar que a Andorra tenim per 

idioma oficial el català, però tenim també una cultura pròpia que ens diferencia 

i que ens ha permès de ser una nació i un Estat . La premsa ha de saber pro

moure el català, però també ha de fer prendre consciència co l·lectiva de la dife

renciació d'Andorra i afavorir la integració dels residents estrangers, sovint pro

vinents de cultures molt diferents, tot col ·laborant amb l'esforç que es fa des 

d'institucions públiques com l'Escola andorrana o la Formació andorrana. 

Rosa Mari Sorribes és periodista. 
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Relacions 
comercials entre 
Catalunya i 
Andorra 
a l'edat moderna 

En una de les màximes del Politar andorrà, Antoni Puig aconsella de mante
nir en mal estat els camins dels ports: "Los camins dels ports no han de 

esser molt bons, ans bé fragosos y dolents, sols se puga transitar merament". 
A primer cop d'ull, això podria fer pensar en la voluntat de mantenir el país aïllat, 
però no era aquest el cas: es tractava d'una mesura defensiva per evitar el pas 
d'exèrcits provinents de França. Andorra ha mantingut sempre una forta relació 
amb els seus veïns, en especial amb Catalunya, però aquestes relacions , els 
andorrans, a fi de garantir la seva independència, han preferit portar-les a terme 
personalment, ser-ne ells mateixos els protagonistes, i conservar-ne el control 
en la mesura del possible. 

Per les raons que tot seguit veurem, al llarg del temps la frontera sud del 
país ha estat creuada per una munió de gent, en viatges d'anada o de tornada. 
Es tractava de traginers acompanyats de les seves mules, de pastors menant 
ramats en transhumància, de ramaders portant el seu bestiar a fira , o simple
ment de contrabandistes. En aquest darrer cas, com és evident, el pas de la 
frontera es feia d'amagat. A tots ells, directament o indirectament, els animava 
a sortir del país una única motivació: el guany econòmic. 

La situació geopolítica d'Andorra com a país de frontera , a cavall entre els 
seus dos poderosos veïns, oferia als seus habitants nombrosos avantatges en 
la pràctica del comerç. Activitat que estava centrada en la seva pràctica totali
tat en l'exportació productes vers Catalunya, que tant podien ser originaris del 
país, com provinents de França. El principal avantatge era de caràcter tributari: 
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Andorra no pertanyia a Catalunya, era políticament independent, i per tant, no 

havia de satisfer cap mena de tributació ni a la Generalitat catalana, ni a la 

Corona espanyola, mentre que els productes andorrans no havien de pagar 

drets de duana, en gaudir de privilegis que els n'eximien. A això cal afegir-hi el 

fet que les mercaderies o el bestiar provinents de França, que eren reexportats 

vers Catalunya, i que sí que havien de tributar a la duana, sovint se n'allibera

ven en passar de contraban o bé en declarar-los com a originaris d'Andorra. 

És conegut de tothom que Andorra, en estar situada al vessant mediterrani 

del Pirineu , manté millors comunicac ions amb Catalunya que amb França . 

Argumentar que aquest ha estat el motiu que l'activitat comercial andorrana s'ha

gi adreçat vers Catalunya, seria tan simple que podria fregar el tòpic. 
El veritable motiu que Andorra hagi fixat els seus canals comercials vers el 

sud i no vers el nord , no és de caire geogràfic, sinó que aquests estan determi

nats per una qüestió de demanda. Els andorrans.es limitaven a vendre els seus 

productes allà on hi havia una demanda més forta , i era a Catalunya on la tro

baven . El cas més clar és el del ferro fabricat a les fargues catalanes: hauria 

estat absurd enviar-lo cap a França, quan a I'Arièja n'hi havia una gran produc

ció. El tabac, introduït d'Amèrica per la Hisenda espanyola, era un monopoli d'a

questa, i això era el que feia que el contraban fos més rendib le en anar adreçat 

vers on el lliure conreu n'era prohibit. I, per que fa al bestiar, en concret les 

mules, d'aquestes n'hi havia una forta demanda a les fires cata lanes, de tal 

manera que els ramaders andorrans fins i tot hi menaven animals comprats a 

França. Això no vol pas dir que les relacions comercials amb França fossin ine

xistents ; també n'hi havia, però, com acabem de dir, tenien com a finalitat l'ad

quisició de mercaderies destinades a la seva posterior introducció a Catalunya, 
seguint un corrent nord-sud en el qual Andorra feia de pont (de tota manera, dels 
intercanvis comercials amb França no se'n podia esperar una excessiva influèn

cia cultural, ja que no anaven més enllà de les regions properes , on l'entorn cul 
tural era força similar) . 

De la mateixa manera, el condicionant geogràfic no ha estat de cap manera 
l'únic factor causal del fet que el Principat d'Andorra compti amb una llengua i 

una cultura catalanes, sinó que cal tenir present també l'important paper que han 

jugat les relacions comercials a l'hora de configurar trets cu lturals comuns, o, si 

més no, de mantenir-los. Cal tenir present, tal com dèiem al començament, que 
perquè hi hagi comerç fan falta uns agents que el portin a terme, uns individus 

que es desplacin per efectuar els intercanvis , i seran aquests individus els qui 
al llarg dels seus viatges actuaran de transmissors tot reforçant els lligams cu l

turals entre les poblacions d'ambdues comunitats. Paral·le lament, cal tenir en 

compte que el manteniment del comerç amb Catalunya fou durant segles un 
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dels principals condicionants de la política exterior andorrana, fins a tal punt que 
va arribar a determinar la configuració d'importants estaments polítics ando
rrans , com és el cas del Consell General. 

Podem recordar com el motiu al·legat pels andorrans a l'hora de sol·licitar del 
bisbe d'Urgell la creació del Consell de la Terra el 1419 eren els conflictes que 
en aquell moment tenien amb les poblacions de Puigcerdà i de Querol per qües
tions de pas de bestiar. Un altre exemple el constitueix una obra tan emblemà
tica per a Andorra com ho és el Manual Digest, bona part del contingut del qual 
ve a ser un compendi d'arguments a utilitzar pel Consell en la defensa dels pri
vilegis comercials andorrans, en un moment en què l'administració borbònica 
aplicava a Catalunya el decret de Nova Planta. De fet , una de les principals fun
cions del Consell de la Terra, després Consell General , serà la defensa, man
teniment i renovació dels privilegis de franquícia duanera que, obtinguts a l'edat 
mitjana, autoritzaven els andorrans a introduir a Catalunya els productes origi
naris d'Andorra, sense haver de tributar a la duana (cal indicar que a la pràcti
ca sí que es pagava una certa tributació, però era ínfima) , o els concedien drets 
de pas a les poblacions que travessaven. És interessant destacar que el princi
pal argument emprat per la diplomàcia andorrana a l'hora d'assegurar-ne la 
renovació consistia a explicar que Andorra formava part culturalment de 
Catalunya i que els andorrans es consideraven catalans, i, per tant, en entrar a 
Catalunya era com si no creuessin cap frontera. Ben entès, quan s'adreçaven al 
copríncep francès amb una demanda similar, l'argument emprat no era el 
mateix. 

Aquest sistema comercial basat en el manteniment de privilegis podia entrar 
en crisi quan a l'entorn d'Andorra es desenvolupava una situació d'enfrontament 
bèl ·lic. En termes generals , les guerres dels països veïns comportaven una sèrie 
de dificultats en el tràfec comercial i, també, generaven situacions comprome
ses a l'hora d'assegurar la neutralitat d'Andorra. Un exemple clar és el que va 
passar el 1705, quan, durant la Guerra de Successió, el Consell de la Terra es 
va adreçar al pretendent Carles d'Àustria , que aleshores tenia el poder a 
Catalunya, per sol ·licitar-li que renovés els esmentats privilegis comercials. La 
demanda fou atesa, però , per part de França, fou interpretada com un acte de 
traïció i comportà l'aplicació de sancions econòmiques. 

Durant el segle XVII , l'estat de guerra fou pràcticament constant a Catalunya, 
tot arruïnant el país, i els seus efectes es van deixar sentir a Andorra, que, com 
a conseqüència, va passar per una de les seves pitjors etapes en el terreny 
econòmic. Als fets purament bèl ·lics , cal sumar-hi la proliferació del bandoleris
me, amb la inseguretat que comportava en les relacions comercials. 

Paradoxalment, les guerres podien constituir un factor d'enriquiment en pro-
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vocar un augment de la demanda que afavoria les exportacions andorranes. Ens 
trobem aquí amb una dicotomia: mentre que un conflicte armat tenia conse
qüències negatives per al país en general , resultava beneficiós per a aquells que 
en sabien treure profit (una situació similar a la que es va donar a Andorra durant 
la Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial). 

Parlàvem fa un moment de com la Guerra de Successió va afectar Andorra. 
Durant aquest conflicte, el nombre del bestiar, tant oví com mular, declarat a 
l'hora de pagar la quèstia va disminuir de forma ostensible. En una primera 
interpretació, això ens pot portar a deduir que la ramaderia andorrana va entrar 
en crisi a causa de la guerra; doncs bé , és tot el contrari: va disminuir pel fet 
que va augmentar el nombre de vendes efectuades a Catalunya, amb la qual 
cosa els ramaders andorrans van incrementar els seus beneficis. 

L'esclat d'un conflicte entre Espanya i França representava el tancament 
immediat de la frontera entre ambdós països. Al segle XVI , quan es va donar 
aquesta circumstància, Andorra va obtenir de l'emperador d'Espanya Carles I, i 
poc després del comte de Foix, un privilegi que autoritzava els seus habitants a 
comerciar amb França i amb Espanya en temps de guerra, amb la qual cosa 
Andorra es convertia en un veritable empori comercial , on el monopoli dels inter
canvis entre els dos països en guerra va ser hàbilment aprofitat pels ramaders 
andorrans. 

És en aquesta època, entre els segles XVI i XVII , on es troba l'origen de la 
fortuna d'algunes de les cases més riques d'Andorra. Un parell d'exemples ens 
poden servir de mostra: la casa Guillemó, una de les més riques d'Andorra la 
Vella, va adquirir la major part de les seves importants propietats ag rícoles entre 
els anys 1550 i 1660, període en el qual els seus propietaris ens apareixen com 
els més importants ramaders de la parròquia. És fàcil deduir que la compra de 
terres fou una inversió a la qual van anar destinats els beneficis de la comer
cialització del seu bestiar. Un cas semblant és el de la casa Areny, d'Ordino: a 
mitjan segle XVI, els Areny eren un més dels propietaris mitjans de la parròquia 
d'Ordino, i a les acaballes del XVII ens apareixen com els més importants rama
ders d'Andorra, amb una forta dedicació a la venda de bestiar a Catalunya, per 
dedicar-se posteriorment a l'explotació de fargues, tot constituint el cas més 
extrem d'enriquiment basat en les exportacions a Catalunya. 

Després de la Guerra de Successió , es va iniciar una etapa de pau entre 
França i Espanya, que perduraria durant quasi tot el seg le XVIII , i d'aquesta 
manera les relacions comercials es van veure lliures d'entrebancs, alhora que a 
Catalunya millorava la situació econòmica i, per tant, augmentava la capacitat 
d'adquisició de les mercaderies provinents d'Andorra. Al nostre Principat aquest 
fou un període de veritable auge econòmic, durant el qual van arribar al seu 
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màxim les exportacions dels tres productes que constituïen el puntal del comerç 
andorrà, i que passarem a analitzar en detall tot seguit: el bestiar (sobretot les 
mules) , el ferro obtingut a les fargues, i el tabac, objecte de contraban. 

El comerç de bestiar 

Des d'època medieval , la principal mercaderia en què es basava el comerç 
andorrà eren els animals , sobretot el bestiar gros, i en particular, els èquids. Els 
beneficis obtinguts en la seva exportació constituïen una notable font d'ingres
sos tant per als propietaris de tipus mitjà com per als grans ramaders , les cases 
Guillemó, Molines i Moles a Andorra la Vella , Teixidó a la Massana, Areny i 
Rossell a Ordino, Joan Antoni a Encamp o Calvó a Canillo. El més preat pro
ducte d'importació eren les mules, que podien ser nascudes al país o bé com
prades a França i criades a Andorra amb la finalitat de la seva posterior venda 
a Catalunya. 

Els principals centres d'intercanvi on els ramaders andorrans portaven a ven
dre els seus animals eren les fires catalanes, entre les quals destacaven la de 
Verdú , que tenia lloc aproximadament el 26 de març, i que era la més important; 
la de Santa Coloma de Queralt , el 28 de maig ; la de Salàs, al Pallars ; la 
d'Organyà, i la de Guissona, aquesta darrera dedicada al bestiar oví, mentre que 
a les altres s'hi portava el mulatí. 

És força difícil quantificar en la seva totalitat aquesta mena de comerç, però 
alguns exemples ens poden donar una idea del seu volum: l'any 1696, Guillem 
Areny va vendre a les fires de Verdú i de Santa Coloma un total de trenta-vuit 
caps de mulatí, alguns dels quals eren propietat d'altres ramaders, i dos cres
tons i cent trenta-nou ovelles a la de Guissona. El preu mitjà de venda d'una 
mula era força elevat per l'època: entre les noranta i les cent cinquanta lliures 
(l'equivalent al salari anual del metge d'Andorra) , mentre que el d'una ovella era 
de tres lliures i dos sous per cap. 

Tal com hem dit, als animals andorrans se n'hi afegien de francesos. La lega
litat o no de la seva introducció era força relativa i tot depenia de com fossin 
declarades a la duana, ja que la forma més freqüent de frau era fer-les passar 
per andorranes. Una forma de contraban que, com veurem, esdevingué força 
conflictiva. Però en determinats moments la seva introducció era afavorida per 
les autoritats catalanes, que n'autoritzaven el pas per la duana sense haver de 
pagar cap mena de drets. El 1706, l'arxiduc Carles d'Àustria va atorgar un pas
saport autoritzant quatre ramaders andorrans a entrar a Catalunya per a la seva 
venda a la fira de Verdú cinquanta-quatre caps de bestiar mulatí, comprats a 
França i criats a Andorra, tot eximint-los d'haver de pagar a la duana. Però 
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aquest és un cas especial que cal situar dins l'entorn de la Guerra de Successió, 
i que al mateix temps ens il ·lustra de com durant aquest conflicte va augmentar 
la demanda d'an imals . 

Hem fet ja referència als privilegis que regulaven el tràfec comercial a través 
de la frontera amb Catalunya. Hi insistim aquí, ja que el principal objecte de 
comerç a què estaven destinats era el bestiar. Daten de l'edat mitjana, i foren 
atorgats i successivament renovats pels re is catalans (el rei d'Aragó, Joan, el 
1391) i posteriorment pels monarques espanyols (Carles I el 1535, Felip I\ el 
1588, Felip 111 el 1599, etc.) i per les autoritats político-ad ministratives de 
Catalunya (tant la Generalitat com els virreis i els intendents generals). 

Durant els seg les XVI i XVII aquest règim de franquícia duanera es va man
teni r pl enament. Al començament del segle XV III , la Reia l Audi ència de 
Barcelona va establir que els andorrans en passar bestiar per la duana de la 
Seu d'Urgell havien de pagar dos tipus de tributs : l'un anomenat de drets al 
General, és a dir, a la Generalitat, i l'altre , drets de nova ampra, destinat al rei . 
El primer s'aplicava a tota mena de bestiar, fos quin en fos l'origen, mentre que 
el segon només afectava el bestiar d'origen francès , de manera que aquest 
pagava el doble. Ambdós consistien en una contribució de sis sous per les 
mules i tres pels cavalls, una xifra ben minsa si la comparem amb el preu de 
venda dels animals , i que equivaldria aproximadament a un 0'2 per cent. 

Passada la Guerra de Successió, amb l'arribada de la nova administració 
borbònica, molt menys permissiva, la situació va canviar. L'intendent general de 
Catalunya, Antonio de Sartine, es va marcar l'objectiu d'e liminar el contraban 
andorrà, tant de tabac com de bestiar. La primera mesura que va prendre , l'any 
1728, va ser retirar totalment els privilegis duaners de què gaudien els andor
rans , de manera que tots els productes introduïts a Catalunya des d'Andorra, 
independentment del seu origen, havien de pagar a la duana un deu per cent 
del seu valor. 

Van seguir tres anys de dificultoses negociacions, fins que els síndics andor
rans van aconseguir de l'intendent una sentència, coneguda com la Sentència 
de manutenció, en la qual s'establia que el bestiar provinent de França havia de 
pagar un deu per cent de drets de duana, mentre que el d'Andorra en quedava 
exempt, juntament amb un seguit de mesures de control. 

Malgrat que els andorrans van considerar la sentència negativa, el comerç 
de best iar es va continuar mantenint i fins i tot incrementant durant el segle 
XVIII. Les dificu ltats per a l'exportació de bestiar francès foren compensades 
incrementant el nombre d'animals criats a Andorra i amb un augment del con
traban de mules. 

A la darreria del segle XVIII, el volum del bestiar vers Catalunya era tal, que 
les autoritats espanyoles van intentar novament retirar els privileg is, tot donant 
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com a motiu la seva intenció d'evitar la quantiosa extracció de moneda espanyo
la que suposava l'important comerç andorrà. 

Cal fer referència a una altra activitat econòmica, que si bé no era de caire 
comercial , estava lligada a la ramaderia: la transhumància. La seva pràctica 
generava l'establiment de relacions econòmiques amb les poblacions catalanes , 
on els ramaders andorrans contractaven l'arrendament de terrenys de pastura 
on alimentar durant l'hivern els seus importants ramats de bestiar oví. Els ani
mals eren menats preferentment a la zona del Pla d'Urgell , al voltant de Lleida 
i de Balaguer, o a les Garrigues. 

Per a la seva conducció es requeria un gran nombre de persones, i cada any 
es traslladaven a Catalunya, acompanyant els ramats , més d'un centenar de 
pastors andorrans, que passaven així llargues temporades en territori català, tot 
refermant els vincles humans entre ambdues poblacions. 

Un exemple d'aquesta activitat, ens l'ofereix el passaport atorgat pel capità 
general de Catalunya el 1719, en el qual s'autoritza l'entrada al país veí de setze 
mil cinc-cents caps de bestiar andorrà, repartits en tres ramats destinats a hiver
nar als termes de Linyola, Montblanc, Tarroja i la senyoria de Poblet fins a 
Lleida, propietat de Pere Mateu Moles, d'Andorra la Vella, Magdalena Moles i 
Rossell , d'Andorra la Vella , Joana Fiter i Rossell , d'Ordino, Antoni Torres , 
d'Encamp, Joan Guillemó Torres, d'Andorra la Vella, Guillem Areny, d'Ordino, i 
Guillem Areny Teixidor, de la Massana. Els sis ramats eren conduïts per un cen
tenar de pastors, tots andorrans. 

El contraban de tabac 

Segons quin era el producte , les exportacions des d'Andorra vers Catalunya 
podien efectuar-se de forma fraudulenta, amb què adquiria la categoria de con
traban. El cas més clar era el del tabac, producte que era objecte de contraban, 
no solament per evitar haver de pagar drets de duana, sinó perquè el seu pas 
per la frontera estava totalment prohibit. 

Les primeres notícies del seu consum i conreu a Andorra daten de la darre
ria del segle XVII , i res no fa suposar que en aquest primer moment el seu con
reu fos prohibit. Però el fet que la seva elaboració a Espanya fos monopoli de 
l'Estat li atorgava un valor especial a l'hora d'introduir-lo al país veí, de manera 
que aquesta activitat va tenir una ràpida difusió. 

La reacció de les autoritats espanyoles no es va fer esperar, sobretot per 
part dels representants a Catalunya del nou règim borbònic, que, com és sabut, 
foren molt menys permissius pel que fa als aspectes tributaris. Les demandes 
de l'intendent general de Catalunya van anar directament adreçades al bisbe 
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d'Urgell, que en aquell moment era Simeó de Guinda i Apeztegui , com a màxi
ma autoritat, i també al Consell General , en aquest cas sota forma d'amenaça 
de retirar les franquícies duaneres relatives al bestiar andorrà . 

En conseqüència, tant el copríncep episcopal com el Consell General van 
prohibir el conreu d'aquesta planta dins el Principat, tot ordenant que els plan
ters existents fossin arrencats. L'aplicació pràctica d'aquesta norma no fou gens 
fàcil. El mateix copríncep es va presentar al país l'any 1733 amb la intenció de 
dirigir personalment l'operació destinada a arrencar els conreus . D'aquesta 
acció en resulta un aixecament armat protagonitzat per dos-cents andorrans, i 
que va obligar el bisbe a retirar-se sense aconseguir el seu objectiu . Dos anys 
més tard , un segon intent d'eradicació del conreu de tabac fou més efectiu , ja 
que es va començar per l'empresonament dels cinc responsables de l'anterior 
revolta, els quals foren jutjats i condemnats pel mateix copríncep a complir 
penes de presó al penal d'Orà. 

A partir d'aquest moment, el conreu del tabac, a l'igual que el seu contraban , 
esdevenen completament il ·legals, cosa que no vol pas dir que ambdues activi
tats desapareguessin, ni de bon tros, sinó que es van continuar practicant de 
forma clandestina, com ho demostra el fet que tot al llarg del segle XVIII les 
ordres emanades del Consell General prohibint-les es repeteixen de forma 
constant. 

La facultat de jutjar i castigar aquests delictes va ser atorgada pel copríncep 
episcopal directament al Consell General , contràriament al que passava amb la 
resta de la justícia penal , que estava en mans del Tribunal de Corts. 

El contraban és, doncs, l'únic delicte respecte al qual el Consell ha tingut 
competències judicials . De tota manera, la seva actuació en aquest sentit no fou 
excessivament radical, ja que es limitava a la publicació de les esmenades 
prohibicions i a fer pressió sobre els comuns perquè les apliquessin; de fet , tan 
sols s'ha conservat una sentència del Consell sancionant contrabandistes , si bé 
fou d'una particular duresa i és força significativa. Al començament de l'any 
1757, cinc habitants del Puialt d'Andorra van intentar introdu ir a Catalunya sis 
arroves de tabac, obtingut en planters amagats a la muntanya; en ser desco
berts pels duaners espanyols, aquests en van capturar dos , mentre que els 
altres tres van aconseguir fugir i retornar a Andorra. Aquí dos d'ells van ser 
empresonats i condemnats pel Consell General a servir durant cinc anys en els 
exèrcits del rei d'Espanya. Aquest constitueix el cas més clar de repressió del 
contraban de tabac per part del Consell General , i per entendre la duresa i el 
perquè del càstig aplicat, cal situar aquesta actuació. El mateix any el Consell 
s'adreçava al rei d'Espanya sol·licitant la renovació dels privilegis duaners que 
autoritzaven el lliure comerç de determinats productes, en especial de bestiar, 
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a través de la duana espanyola, renovació que efectivament fou atorgada. En 
l'acta, Carles 111 fa especial menció al seu agraïment al Consell General per la 
seva col ·laboració en la lluita contra el contraban. És a dir, l'esmentada sentèn
cia fou en realitat un instrument polític, emprat en el moment precís en què calia 
afavorir les relacions amb l'Estat veí. 

Això ens porta a reflexionar sobre l'enfrontament dels interessos econòmics 
de dues classes socials diferents, dedicades a activitats comercials contrapo
sades. 

La ramaderia constituïa una de les principals fonts de riquesa de les cases 
més ben situades a nivell social i econòmic, que a la vegada eren les que con
trolaven políticament el país , exercint el seu poder des del Consell General. Per 
a ells era fonamental el manteniment dels privilegis comercials que permetien 
el pas del seus ramats de bestiar a Catalunya, i els resultava políticament con
traproduent consentir el frau a la Hisenda espanyola. D'una altra part, aquest 
frau era practicat pels sectors més baixos de la població andorrana. La major 
part dels contrabandistes andorrans documentats pertany al que s'anomenava 
poble menut, i cercaven en el contraban una forma de millorar la seva feble eco
nomia, sense que per a ells tinguessin la més mínima importància una mena de 
privilegis que no els afectaven, ja que no eren propietaris de bestiar. En no tenir 
aquest sector de la població cap mena de drets polítics, per al Consell no tenia 
cap transcendència actuar de forma repressiva respecte als tabaquers i els con
trabandistes , en defensa d'uns privilegis comercials que només afectaven les 
classes més benestants. 

Malgrat aquesta actitud de la classe dominant, tot i les successives ordres a 
què hem fet esment, l'eradicació de la pràctica del conreu i del contraban del 
tabac esdevingué quelcom impossible. Al començament de la dècada del 1780 
es va autoritzar a conrear un nombre limitat de plantes de tabac per casa. Deu 
anys més tard , en una instructa del copríncep episcopal , en parlar del conreu 
del tabac l'única referència a la seva limitació és la següent: "no siembren o 
planten mas tabaco en sus campos, que el preciso y necessario para el só/o 
consumo de sus dueños o de los Valies mismos". La qual cosa ve a dir que que
daven aixecades de forma definitiva les anteriors ordres que havien prohibit de 
cultivar tabac dins Andorra. 

El contraban , però , continuava mantenint la categoria d'il ·legal , i, natural
ment, es continuava practicant. A la seva pràctica, a les acaballes del segle 
XVIII, s'hi van afegir nombrosos desertors de l'exèrcit espanyol, que a Andorra 
van trobar, a més d'un lloc de refugi , un mitjà de subsistència. Serà el bisbe 
d'Urgell , Josep Boltas, qui , des del seu càrrec de copríncep , prendrà novament 
la iniciativa, en un darrer intent per posar fi a aquesta qüestió. El 1790, després 
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d'una negociació infructuosa en la qual va actuar de mitjancer entre els contra
bandistes i les autoritats espanyoles , el copríncep episcopal va acordar enviar 
al Principat un destacament format per una trentena de guàrdies espanyols , sota 
les ordres d'un caporal , amb la missió de capturar els contrabandistes que hi 
eren establerts, especialment els qui eren desertors espanyols . L'operació fou 
plenament acceptada pel veguer francès, i en la documentació es deixa clar que 
no es tracta d'una intervenció de l'Estat espanyol en territori andorrà, sinó d'una 
cessió de forces que aquest fa al bisbe. El destacament va romandre a Andorra 
durant cosa d'un any, període durant el qual les detencions foren nombroses, 
fins que es va considerar que havia acomplert la seva missió, quan els pocs 
desertors no capturats van fugir a França. 

Ben entès, hi havia andorrans que s'hi continuaven dedicant, i de tant en tant 
algun d'ells era captu rat en creuar la frontera portant el seu tardo. El cas de Pau 
Llorenç, de Cal Martí, una de les cases més pobres d'Aixirivall , que el 1798, i 
als seus seixanta-tres anys, va ser detingut i condemnat per contrabandista , 
constitueix un bon exemple de quina era l'extracció social dels qui practicaven 
aquesta particular forma de comerç. 

L'exportació de ferro 

Des del segle XVII fins a la darreria del XIX van treballar a les Valls d'Andorra 
una sèrie d'establiments del tipus farga catalana, propietat dels comuns o de les 
famílies més riq ues del país, dedicats a la metal ·lúrgia del fe rro. 

Els seus nivells de producció i la posterior comercialització del ferro van 
variar en el temps, i depenien de l'obtenció de les matèries primeres i, sobretot, 
de la demanda externa. 

La primera farga de la qual tenim notícia a Andorra és la del Puntal a Ordino, 
construïda el 1619. Junt amb algun altre establiment del mateix tipus , com la 
farga del Serrat, treballarà durant primera meitat del segle XVII , si bé en aques
ta primera etapa el ferro era enviat a França. Però serà al començament del 
segle XVIII quan s'inicià el moment d'auge de la metal ·lúrgia del ferro , amb la 
fundació , al llarg d'aquest segle, de tot un seguit d'aquestes indústries: la Farga 
d'Ordino (propietat de la família Areny), la Farga del Serrat (propietat de les 
famílies Areny i Rossell d'Ordino) , la Farga Picart, a Encamp (propietat de les 
famílies Picart d'Encamp i Areny d'Ordino) , dues fargues a Canillo (una de les 
quals propietat del comú d'aquesta parròquia) , la Farga d'Andorra (propietat del 
comú d'Andorra, però explotada en un principi per un grup de fargaires de la 
Cerdanya) , i les Fargues de Bixessarri i de Moles. 

La producció anual de ferro d'una farga girava al voltant del centenar de 
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tones en els anys en què treballava a ple rendiment, però podia variar en funció 
de la demanda i de les dimensions de la farga. La major part d'aquesta produc
ció, un 95%, anava destinada l'exportació a poblacions catalanes. De les activi
tats comercials menades des d'Andorra, l'exportació de ferro era la que menys 
dificultats trobava a l'hora de travessar la duana espanyola, ja que es tractava 
d'un tipus de material del qual Catalunya estava força necessitada, i les autori
tats espanyoles no dubtaven a posar-hi facilitats . El seu lliure pas sense haver 
de pagar cap mena de drets de duana fou regulat per un privilegi atorgat als far
gaires andorrans a la darreria del segle XVII, privilegi que es mantindria, sense 
necessitat de renovació, fins a finals del XIX. 

A l'hora de conèixer les quantitats i la destinació del ferro exportat, és fona
mental la informació proporcionada pels llibres de comptes de les fargues 
d'Ordino i del Serrat, conservats a l'arxiu de la Casa Areny d'Ordino, i el seu 
interès augmenta si tenim en compte que, de les citades , la Farga d'Ordino era 
la més antiga i la més important (de la resta de les fargues, la documentació és 
fragmentària i no aporta dades sobre aquest aspecte) . 

Vers l'any 1700 trobem que aquesta família enviava ferro de forma regular a 
les poblacions d'Agramunt, Mollerussa, Organyà, Barcelona i Tarragona. 

Al darrer quart del segle XVIII , la Farga d'Ordino arribà a un moment de màxi
ma producció, amb 108 tones el 1780. En aquesta època la distribució del ferro 
seguia un esquema en cercles concèntrics: una ínfima part de la producció , 
menys del cinc per cent, restava al país per al consum dels ferrers locals. Un 
segon cercle el formen les poblacions de les comarques veïnes, l'Alt Urgell i la 
Cerdanya, els ferrers de les quals es proveïen a Andorra, amb aproximadament 
un altre cinc per cent. Una quarta part poc més o menys s'enviava a la Seu 
d'Urgell, on els mateixos Areny disposaven d'un magatzem. Però la major part 
anava destinada a poblacions més allunyades: Bassella, Igualada, Guissona, 
Vic, Balaguer, Solsona i, sobretot, Cardona, on la demanda ha de posar-se en 
relació amb l'activitat minera. En aquestes poblacions el ferro no era venut direc
tament al detall , sinó que anava adreçat a majoristes, que posteriorment el redis
tribuïen. 

El 1784 els principals punts de venda foren els següents : 
- Cardona (40%) 
- La Seu d'Urgell (29%) 
- Bassella (5,5%) 
- Guissona (16%) 
- Vendes al detall fora d'Andorra (4'5%) 
- Vendes dins Andorra (5%) 

El transport del ferro corria a càrrec de traginers andorrans, més alguns de 
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pobles de l'Alt Urgell, generalment contractats pel mateix fargaire , i que sovint apro
fitaven el viatge de tornada per portar a Andorra d'altres mercaderies. 

A partir del 1793, les vendes van disminuir de forma dràstica, tant, que es va 
arribar a aturar la producció. La causa van ser les dificultats que per a l'exportació 
suposava l'enfrontament bèl-lic entre la República francesa i la Corona espanyola. 
Atès que els treballadors de les fargues andorranes eren tots francesos, a l'inici del 
conflicte les autoritats revolucionàries van posar com a condició per autoritzar-los a 
continuar-hi treballant que el ferro no fos exportat a Catalunya , ja que hi estaven en 
guerra. 

Acabat el conflicte, al començament del segle XIX es va reprendre l'exportació, 
amb una demanda encara més forta que abans i amb un considerable augment de 
preus, que va arribar a duplicar-se: el 1782 el preu del quintar de ferro era d'unes 
cinc lliures, amb unes vendes per valor de 6.222,5 lliures, mentre que vint anys més 
tard era de 12 lliures, suposant per a la família Areny un benefici d'unes 20.000 lliu
res. 

A partir de mitjan segle XIX, amb l'aparició dels alts forns , el ferro andorrà, obtin
gut amb mitjans artesanals, va deixar de ser competitiu, i tant la producció com l'ex
portació es van abandonar i les fargues van anar tancant l'una darrera l'altra. 

Altres formes de comerç 

A més de les tres que acabem de detallar, des d'Andorra es comercialitzaven 
vers Catalunya d'altres mercaderies, de caràcter divers, la major part importades de 
França; entre d'altres, hi havia des de teixits fins a espècies, i es podia arribar a 
exportar fins i tot moneda falsa. 

Robes i teles, així com d'altres complements, com ara botons o passamaneria, 
eren adquirits a l'engròs per comerciants andorrans a diversos indrets de França, i 
posteriorment revenuts al detall. Un exemple n'és la botiga de roba que tenien esta
blerta els Areny, a Ordino, a finals del segle XVII , on , d'acord amb els llibres de comp
tabilitat, la qualitat de les vendes no es corresponia amb el grau de riquesa dels com
pradors, que sovint les quedaven a deure, cosa de la qual es dedueix que eren 
adquirides amb la intenció revendre-les. 

Els productes exòtics o provinents, d'ultramar, com la seda o les espècies, adqui
rien gran valor a Catalunya, i per això van ser objecte de contraban fins a mitjan segle 
XVIII. Aquesta activitat s'incrementava en els moments en què s'interrompien les 
relacions entre França i Espanya, com per exemple durant la pesta de Marsella, a 
causa de la qual es va tancar la frontera el 1721 , moment en què hi ha documenta
da la detenció de contrabandistes andorrans que traficaven amb aquesta mena de 
mercaderies. 
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En gran mesura aquesta mena de comerç era efectuat per allò que els mateixos 
andorrans anomenaven companyies de negoci, societats formades per tres o quatre 
individus que reunien els fons necessaris per invertir en l'adquisició de mercaderies 
al sud de França i portar-les a vendre a les fires catalanes. En algun cas, tant les 
mercaderies com les mules emprades per transportar-les eren introduïdes de con
traban. 

Fins ara hem parlat de les transaccions fetes des d'Andorra a Catalunya; cal fer 
esment també del comerç en direcció contrària, és a dir, de les importacions efec
tuades vers Andorra, que generalment estaven a càrrec dels mateixos traginers 
andorrans que aprofitaven el viatge de tornada. Els tres principals productes que 
Andorra rebia de Catalunya eren els que s'exposen en els paràgrafs següents. 

Malgrat que als camps d'Andorra es conreaven cereals, les quantitats recollides 
eren les justes per al manteniment de la població, de manera que els anys de mala 
collita calia recórrer a la compra de blat fora del país, a les comarques veïnes, com 
la Cerdanya o l'Alt Urgell. Aquesta compra era organitzada pel Consell General i pels 
comuns. Si la crisi afectava tot el país, era el síndic general qui s'ocupava de recer
car lloc on comprar-ne, i si afectava només una parròquia era responsabilitat dels 
cònsols. Un cop arribat el blat, els comuns procedien a repartir-lo, donant preferèn
cia a les cases més pobres, que lògicament eren les més afectades. 

Un altre producte importat era el vi. Amb anterioritat a la plaga de la fil·loxera, a 
la darreria del segle XIX, hi ha documentada la presència de vinyes, però la pro
ducció de vi era molt minvada, i probablement de no gaire qualitat. És per aquest 
motiu que la major part del que es consumia a les cases andorranes era portat de 
Catalunya pels traginers en bots, a llom de mules. Cal tenir present que el consum 
de vi era imprescindible dins el règim alimentari ric en greixos propi de la societat 
rural. 

La sal també havia de ser importada, i era un producte totalment imprescindible, 
ja que en la seva major part estava destinada al consum de les ovelles que compo
nien els grans ramats de bestiar que hi havia a Andorra. A l'alta edat moderna, pro
venia del Pallars, de Gerri de la Sal. A partir del segle XVIII , el Consell General va 
establir un conveni amb l'Estat espanyol per extreure-la a les Reials Salines de 
Cardona. Els comuns fixaven quina quantitat en corresponia a cada propietari, d'a
cord amb la seva riquesa ramadera. 

Finalment, hi havia tot un seguit de productes necessaris, per a l'obtenció dels 
quals el país no disposava ni dels mitjans ni de les matèries primeres per aconse
guir-los: pólvora, armes de foc, paper, oli, peix salat, etc. 

David Mas és historiador. 
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Andorranitat i 
catalanitat: matri
moni o cosinatge? 
(enquesta) 

S i consulteu la Gran enciclopèdia catalana, veureu que l'entrada Andorra, sig
nada per Max Cahner -que, per cert, és el president d'aquesta Universitat 

catalana d'estiu-, hi comença així: ''Territori català sota el poder indivís del bisbe 
d'Urgell i del president de la República Francesa". 

És evident que en la propera edició de l'obra s'haurà de canviar aquesta 
introducció, perquè, si fins fa poc tota especulació podia ser una hipòtesi , d'ençà 
del reconeixement internacional d'Andorra com a Estat sobirà una única fórmu
la definitòria és admissible, la que comença: "Estat d'Europa ... ". 

És fora de tot dubte, doncs, que Andorra no ha estat mai , ni ho és avui, un 
territori català en el sentit d'estructura política. Ara bé, i en d'altres sentits? Fins 
on arriben, més enllà de la llengua d'ús i nom comuns , la relació o la identifica
ció d'Andorra, de la societat andorrana, amb aquesta entitat de cultura, civilitza
ció i pensament de contorns i continguts no universalment definits i acceptats, 
que se'n pot dir la catalanitat? 

La importància de la Diada d'avui -i l'encert de la Societat andorrana de cièn
cies a organitzar-la- està en el fet que el tema que la centra, Andorra i la cata
lanitat, és una qüestió compromesa, un terreny amb sorres movedisses, senzi
llament perquè el debat sobre Andorra i la catalanitat és part substancial del 
debat, pendent encara de fer, sobre Andorra ella mateixa. 

És per això que, corresponent a la invitació de la SAC, m'ha semblat que la 
millor manera de contribuir-hi fóra , més que parlant jo mateix, propiciant que el 
màxim nombre de veus possible pugui expressar avui aquí la seva visió sobre 
Andorra i la catalanitat. 
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Així, doncs, sota el títol: Andorranitat i ca talanitat: matrimoni o cosinatge? 

-que algú m'ha retret , segurament amb raó, com a improcedent, tot recordant

me el caràcter contractual del matrimoni i suggerint-me un títol més aproximat a 

la realitat , com ara: Andorrans i catalans: parents o amics?- he adreçat tres pre

guntes a seixanta persones triades de forma aleatòria entre andorrans i també 

residents el nom dels quals és conegut en camps diversos com la creació cul

tural , l'economia, la historiografia, l'esport, la política o les professions. 
Les preguntes formulades han estat les següents: 
1 (per centrar i acotar el tema) Andorra i Catalunya tenen la mateixa llengua 

pròpia i comuna. Creieu que també és un fet , i en tot cas en quin grau, la coin

cidència en d'altres característiques antropològiques, culturals , socials o políti

ques? 
2 (per exposar el nus de Ja qüestió) Com definiríeu l'andorranitat, i quins 

punts de contacte i de divergència us sembla que aquesta té o ha de tenir amb 

la catalanitat? 
3 (per recaptar l'opinió sobre un tema que ha sorgit darrerament, suggerit 

majorment per veus de Catalunya) Creieu que Andorra, des de la seva situació 

d'Estat, hauria d'aprofitar el potencial de la llengua i la cultura catalanes per pro

jectar-les al món i al mateix temps projectar-se culturalment ella mateixa? 

A fi de facilitar al màxim la justa expressió de cada enquestat, he donat opció 

a respondre les preguntes una a una o bé aplegar-ho tot en una única respos

ta global , i no he posat límit de llargada. 
De les 60 cartes enviades, he obtingut, fins ahir mateix, 22 respostes. 
Són les de les persones següents: Manuel Anglada, estudiós de la llengua; 

Anna Arana , bibliotecària ; Domènec Bascompte , historiador; Claude Benet , 
esportista; Josep Maria Betriu , comerciant; Antoni Forné, acfvocat; Antoni López 
Montanya, advocat; Joan Ramon Marina, professor de català i responsable de 

fa Formació d'adults Jordi Marquet , comerciant i president de la Cambra de 

comerç; Josep Marsal, professor, ex-subsíndic i president del Consell Superior 
de la Justícia; Joan Peruga, historiador; Montserrat Rebés, mestressa de casa; 

Julià Reig , industrial i ex-síndic; Càndid Riba, comerciant i president de Càritas 

Andorrana; Delfí Roca, gerent d'Apapma; Montserrat Ronchera, tècnica en màr

queting; Pere Roquet Ribó, executiu de banca; Jaume Ros i Serra, comerciant 
i articulista a fa premsa; Joan Rosanes, executiu de banca; Bibiana Rossa, ex

ministra de Sanitat; Albert Salvadó, economista i escriptor, i Susanna Vela, his

toriadora. 
Pel que fa al nombre de respostes obtingudes -un resultat de 22 entre 60, 

que fa una mica més d'un terç- , es pot considerar, segons el meu parer, prou 

satisfactori , tenint en compte la proverbial resistència que molts ciutadans del 
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nostre país ofereixen a l'hora de manifestar-se sobre temes de compromís, i con
siderant també el fet d'haver plantejat l'enquesta en període de vacances i amb 
només quinze dies de temps per a la reposta. 

Sobre la identitat i el perfil de les persones que han respost -la dels qui no 
ho han fet ha de quedar forçosament en l'anonimat-, es pot dir que constitueix 
una mostra prou aproximada al desig inicial de l'enquestador, en la qual hi ha 
persones d'edat, extracció, formació, dedicació i interessos prou variats i repre
sentatius. 

I, finalment, dos últims aclariments. Primer: si entre els enquestats no hi ha 
polítics que ocupin càrrecs actualment, és perquè no he volgut viciar -realment 
o aparentment- una enquesta adreçada al conjunt social. I segon: les respostes 
han estat demanades a títol estrictament personal. 

Síntesi de les respostes 

Hi ha unanimitat absoluta en el fet que Andorra i Catalunya tenen la mateixa 
llengua pròpia i comuna, i que aquesta llengua és la llengua catalana, anome
nada invariablement amb aquest nom. 

Pel que fa a la coincidència en d'altres característiques , es veu de forma 
generalitzada una similitud antropològica més o menys gran dels andorrans amb 
la gent de les comarques catalanes del Pirineu , tant per raons de substrat histò
ric com de relacions i encreuaments familiars, factor que algú també destaca per 
identificar un component pirinenc francès en la manera de ser andorrana. 

Quant a la cultura en sentit més ampli, les divergències en les respostes ja 
són més profundes. Si bé predomina la consideració que els factors de proximi
tat o d'identitat cultural són nombrosos, sura en l'ambient, expressat de diverses 
maneres, el pensament que una de les respostes resumeix en aquesta frase : 
"Andorra és un Estat, però no una nació. Catalunya és una nació, però no un 
Estat". 

En tot cas, ningú no qüestiona -i una majoria la fan valer amb més o menys 
èmfasi com un element indiscutible- l'organització política pròpia d'Andorra i el 
dret a la sobirania del poble andorrà. 

El concepte d'andorranitat es veu com un sentiment, com una manera de ser 
i de comportar-se, com una forma de vida, com l'assumpció o l'acceptació de 
certs valors; en resum, com un tret definidor de la identitat. Conceptes com l'an
dorranitat i la catalanitat, destaca algú, denoten la vinculació personal a la cul
tura catalana o a la cultura andorrana. 

I mentre que per a alguns hi ha divergències entre andorranitat i catalanitat, 
per a d'altres es tracta més aviat de diferències. En aquest sentit, en les res-
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postes que podríem considerar més allunyades entre si , trobem des de qui veu 

la necessitat d'accentuar aquestes diferències fins a qui , a l'altre extrem, consi

dera que Andorra és part integrant de la nació catalana a tots els efectes. 

La col-laboració entre Andorra i Catalunya en la projecció de la llengua i d'a

quells trets culturals que els són comuns, es veu generalment desitjable , ja sigui 

a efectes purament estratègics , o bé , en la majoria dels casos , perquè es con

sidera patrimoni comú . Això no obstant, diverses respostes fan notar la petitesa 

d'Andorra i alerten contra vel -leïtats pretensioses, tot apel -lant a la modèstia i a 

la discreció, a no estirar més el braç que la màniga, a no ficar-se en els afers 

dels altres o a començar la casa per dins, i no pel teulat. També hi ha qui veu 

Andorra en la perifèria cultural catalana, i qui diu "no a l'aiguabarreig i a la subs

titució ". 
Per acabar, deixeu-me manllevar l'últim paràgraf d'una de les respostes , la 

de l'historiador Joan Peruga, que pot tancar perfectament aquesta exposició i 

segurament també podria cloure la Diada d'avui en el seu conjunt. 

Diu Peruga: 
"Les relacions entre catalanitat i andorranitat són, òbviament, més comple

xes que l'esquema simple que hem dibuixat en poques línies, el qual no conté 

res més que algunes reflexions que obren més interrogants que no respostes. I 

no és que adopti la diplomàtica postura del vell acudit que cita en alguna oca

sió Pierre Vilar: «En història és útil plantejar-se preguntes, però és perillós res

pondre-les». És, simplement, que no hem fet tots plegats més que començar a 
pensar-hi". 

Àlvar Valls és periodista. 

Respostes a l'enquesta 

Manuel Anglada 
1. Andorra i Catalunya tenen la mateixa llengua pròpia i comuna, filla del llatí 

vulgar, que hem de considerar llengua mare. La parla d'Andorra pertany al dia

lecte occidental , i, dintre d'aquest, al subdialecte nord-occidental. El subdialecte 
nord-occidental d'Andorra -sobretot considerat diacrònicament, és a dir, en la 
seva evolució històrica-, podem considerar-lo una parla i aquesta parla presen

ta, encara, una isoglossa perceptible fins i tot sincrònicament, que separa el país 

en dues zones: l'oriental amb diversos trets del català septentrional oriental -via 
Cerdanya- i la zona denominada oficialment Valira Nord, que presenta caràc

ters propis arcaïtzants, emparentats amb la parla del Pallars Sobirà. Aquí no 

podem analitzar-ne les causes. Sí, però, que en podem treure conseqüències i 
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són les següents : abans de la romanització, tardana i feble , Andorra constituïa, 
per damunt de certes similituds de les característiques antropològiques, cultu
rals (però amb una llengua distinta) i socials, una entitat poc o molt diferencia
da pels trets bàsics que oferien els territoris que molts segles després serien 
anomenats Països Catalans. 

Alguns antecedents, com és ara l'acta de consagració de la catedral d'Urgell , 
enumeren i anomenen tal com subsisteixen encara les comarques naturals i les 
parròquies, i les viles i vilars i fins i tot els vilarons que cadascuna conté, com a 
dotació legítima del bisbat d'Urgell (segona meitat del segle IX) . Quatre segles 
més tard , amb l'acta de conciliació ordenada pel rei Pere 11 d'Aragó, acta ano
menada Pariatges (1278 i puntualitzats el 1288), confirma un stato quo que, 
segons deixa besllumar, Val/e Handorranensis és una entitat ben diferenciada, 
i que es mostrarà rebel a tota imposició de submissió i tributació forana, com 
atesten les actes de Concòrdia del 1162 (ineficaç) i del 1176 (on , malgrat tot , no 
hi figura ni un sol cap de casa (cap gros) de Soldeu) . 

Crec que rere aquest epítet de concòrdia, s'hi pot entreveure una discòrdia 
latent. A tot el país es respira un conat d'oposició a sotmetre's a ingerències 
forasteres. 

Les que foren anomenades parrochias havien estat, alguns mil ·lennis abans, 
poblacions compactes , sàviament orientades i col -lacades al millor punt d'es
tratègia defensiva. Cada nucl i devia tenir una autonomia en l'administració del 
seu territori i facultats reconegudes dintre l'àmbit de les Valls per a totes les deci
sions emanades del Consell Popular. Cada poble devia tenir una carta magna 
de transmissió oral , basada en l'antiquíssim dret pirinenc. El rigorós establiment 
d'un dret sorgit dels usos i costums, singularment en la regulació d'un dret civil 
i en l'explotació del territori propi de cada comunitat , la facultat d'emetre i pro
mulgar ordinacions, i la força moral de poder-les fer complir, dintre cada entitat 
urbana o en el que serà, segles a venir, el comú , semblen indicar que el territo
ri de les Valls d'Andorra havia estat una confederació de pobles-estat. 

En l'acta de la consagració i dotació de la catedral d'Urgell (segle IX), hi ha 
bona cura a esmentar les parròquies andorranes en un ordre determinat, que és 
l'invers al que tradicionalment ha esdevingut el protocol -lari . Quan els homes 
d'Andorra han de presentar-se en bloc fora del seu país, són esmentats per 
parròquies i en l'ordre establert pels usos i costums. 

No sempre , però. En la Concòrdia del 1176 l'ordre és: Lòria, Andorra (i Santa 
Coloma) , Maçana, Encamp, Canilau i Ordinau , amb els vilars i vilarons de 
cadascuna. 

Quina podia haver estat la causa de la divisa virtus unita fortior? Va ser adop
tada probablement en una època de trasbals, quan amb la implantació del feu-
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dalisme - si fa no fa com a tot arreu- els andorrans veien minvats fins a la misè
ria els seus béns i les seves llibertats, mentre s'iniciava un procés de federació 
de parròquies -no confederació que és merament de circumstància puntual-, el 
qual procés quedaria aglutinat amb la instauració del Consell de la Terra (1419), 
la utilitat del qual és òbvia, com ho ha estat la seva evolució vers el Consell 
General , és a dir, un autèntic parlament-govern, amb representació comunal 
igualitària. 

Aquesta nació-estat, Valls neutres d'Andorra segons l'encertada definició de 
Fiter i Rossell (1748) , s'ha anat afirmant d'una manera perfecta, sense prece
dents, i difícil de definir. Creiem que ha estat molt positiva la bipolaritat de la 
sobirania i la fidelitat als orígens de la seva funció per poder mantenir i millorar 
-molt a poc a poc, cosa bona per evitar la sortida de solc o de rega- un règim 
de semi-patriarcat, immillorable per a una col ·lectivitat de les característiques de 
les Valls d'Andorra. 

L'antropologia: si s'hagués fet al seu temps un estudi de la base antropolò
gica del tipus andorranensis, poèlríem exposar-ne un parer. Ara ja és massa 
tard, o, si es feia , seria defectiu. Amb tot , creiem que els resultats serien sem
blants als de Catalunya: mediterrani gràcil i robust, tipus Cromanyó i inclusions 
de braquicèfals. A les Valls, tal vegada, amb menys inclusió de braquicèfals i 
més Cromanyó. 

Característiques culturals i socials: molt semblants a les que poden ser atri
buïdes als catalans. 

Característiques polítiques: dintre el territori d'Andorra, donat el fet atestat 
de l'evolució històrica-política que a grans trets acabem d'exposar, divergeixen 
amb les de Catalunya. En la nació catalana, l'afirmació de la seva personalitat 
fo rtament diferenciada de la castellana, la qual ha emprès durant cinc segles , i 
el continua duent a terme, un autèntic genocidi cultural aplicant el principi 
- encara vigent- del derecho de conquista, hagin dit i diguin el que els sembli 
tots els règims castellans haguts i per haver. I aquesta és, en definitiva, i fidels 
al nostre parer, la diferència entre Catalunya i Andorra, que, tret de les lluites 
interfeudals per assolir-ne el domini , i entre altres , les ràtzies dels càtars , de poc 
impacte a les Valls, s'ha vist lliure pràcticament de veure realitzats els repetits 
intents d'apropiació territorial. 

2. L 'andorranitat és el sentiment profundament arrelat en el cor dels autòc
tons andorrans, que impulsa el seu pensament vers una actitud de preservar la 
seva identitat per damunt de totes les vel·leïtats d'un progrés mal entès. La 
història ens dirà si ha encertat sempre les seves decisions en dur-les a la pràc
tica; i també ens dirà que, tot fent l'andorrà, ha sabut rectificar les errades, si 
s'han escaigut, i ha aplicat la seva subtil diplomàcia, coneguda i reconeguda 

80 Universitat Cata lana d'Est iu 1994 



arreu , per continuar gaudint-ne. 
La catalanitat té les mateixes arrels que l'andorranitat, però ens semblen més 

diluïdes. Catalunya és molt més gran i més vulnerable . Andorra és més petita, 
més hermètica, i ja sabem, i sembla que és cert, que als pots petits hi ha la bona 
confitura. 

3. Andorra, en la seva categoria d'Estat, òbviament pot potenciar eficaçment 
la llengua i la cultura catalanes, perquè Andorra és la dipositària d'una llengua i 
d'una cultura reconegudes oficialment, i això compta. Per altra banda, Catalunya 
malgrat no ésser reconeguda oficialment com a Estat, té una projecció mundial 
molt més vasta i molt més impactant. Per consegüent, creiem que pot ser posi
tiva una estreta col-laboració entre les dues nacions, la pirinenca i la mediterrà
nia, sempre que la planificació i la realització es duguin amb seny. 

La creació de l'Escola andorrana (1983, 30 alumnes-1994, 1.000 alumnes) , 
lenta però segura, i l'actitud de la joventut andorrana -universitària o no univer
sitària- són auspici i garantia d'un bon camí. Cal no fer marrades ni marriols. 

Anna Arana 
1. A més a més de la llengua, és evident que Andorra comparteix amb 

Catalunya la mateixa cultura, donada sobretot per la llengua, i també les carac
terístiques antropològiques i socials, sobretot amb la resta de poblacions piri
nenques. 

Pel que fa a les característiques polítiques, aquestes són , al meu entendre , 
les que difereixen totalment en relació amb Catalunya. És ben clar que Andorra 
té una estructura política diferent i particular i que és, en definitiva, la que li dóna 
raó de ser. Té nació i Estat, mentre que Catalunya només té nació. 

2. L'andorranitat ve definida per la manera de ser del poble andorrà i per la 
seva manera de comportar-se al llarg de la història. És una mica allò de fer l'an
dorrà, que és el mateix que actuar trampejant situacions sense comprometre's 
gaire, de manera que puguis continuar fent la teva. Ha estat així com Andorra 
s'ha mantingut independent al llarg dels segles entre dos poderosos Estats . 

3. Andorra, des de la seva situació d'Estat, s'ha de comportar com la resta 
d'Estats . Trobo que a Catalunya s'ha donat massa importància al fet que 
Andorra projecti de cara a l'exterior la llengua catalana sense pensar gaire en el 
que representa esdevenir un Estat de dret i formar part de l'ONU. 

A Andorra, la llengua oficial és el català, i això no és l'únic que té; té altres 
coses prou importants i específiques que resulten interessants a l'hora de pro
jectar-se a l'exterior. 

Andorra, abans que res , s'ha de projectar ella mateixa amb les seves espe
cificitats; si de pas projecta llengua i cultura catalanes , molt millor. 
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Domènec Bascompte 
Definir el Principat d'Andorra des d'un punt de vista cultural és , per la seva 

pròpia essència, una tasca complicada. En primer lloc, potser caldria definir el 
concepte de cultura. Si per cultura entenem el conjunt de tradicions i formes de 
vida d'una societat, Andorra té una cultu ra pròpia, forjada a partir de condicio
naments geogràfics , històrics, econòmics , socials i culturals. 

Pel que fa als aspectes geogràfics, cal considerar que Andorra es troba situa
da en la zona axial del Pirineu, amb un relleu i un clima que dificultaren antiga
ment els contactes amb les regions circumveïnes. L'accés a Andorra menys difi
cu ltós era pel sud, aspecte que afavorí els contactes amb els habitants de 
Catalunya. L'orografia i el clima, però, fomentaren el tancament de les comuni
tats en les seves pròpies valls, cosa que afavorí l'aparició i la consolidació d'es
tructures polítiques particulars. La situació geogràfica estimulà el desenvolupa
ment d'una sèrie d'activitats econòmiques específiques com serien la ramaderia 
o la manufactura del ferro. I fins i tot el medi forjà una personalitat física i men
tal diferent de la de la gent de la plana o de la costa. Aquesta situació , però, no 
és particular al Principat d'Andorra, sinó que fou comuna amb la que hi havia en 
altres comunitats pirinenques, que fins i tot haurien estat orig inàriament ager
manades per una llengua comuna d'origen basc:oide. Cal tenir en compte el 
fenomen pirinenc, potser el més important, en el substrat de la cultura andorra
na. 

Els condicionaments històrics haurien estat els causants de la modificació 
d'alguns aspectes originaris de la cultura pirinenca. El fenomen de la romanit
zació derivaria en les nostres contrades en l'aparició de les llengües catalana i 
occitana, fet que significà la desaparició de les parles autòctones, probablement 
bascoides. L'entrada dels francs al nord de la península Ibèrica significà per a 
Andorra la seva vinculació al comtat d'Urgell, no a Catalunya, ja que la consoli
dació del territori català coindicí amb la progressiva donació d'Andorra al bisbat 
d'Urgell. Si bé Andorra mai no fou vinculada políticament a Catalunya, sí que es 
crearen uns forts lligams culturals, dels quals la llengua és el nexe més impor
tant. L'aparició del comte de Foix com a cosenyor d'Andorra, a partir de la sig
natura dels Pariatges de 1278 i 1288, consolidà amb el pas dels segles la 
presència d'elements culturals francesos en la cultura andorrana. La promulga
ció del decret de Nova Planta per part de Felip V significà el no reconeixement 
de la identitat política i cultural de Catalunya. I dins aquest context, la llengua 
fou un dels components més perjudicats . Andorra mantingué la seva situació 
política i es va anar convertint en la reserva espiritual de la marginada cultura 
catalana. La desigualtat entre andorrans i catalans ve donada per una vicissitud 
històrica viscuda a Catalunya i no pas per cap canvi esdevingut a Andorra. La 
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vinculació de Catalunya a l'Estat espanyol enfortí encara més el sentiment d'an
dorranitat entre els habitants de les valls andorranes. No és d'estranyar, doncs, 
que Andorra i la seva cultura s'anés reafirmant quan a Catalunya es vivia una 
situació de regressió cultural , com en el període franquista. 

El fenomen dels refugiats polítics ha estat una constant en la història 
d'Andorra; hi han rebut acolliment i han deixat la seva empremta cultural al nos
tre país. 

Els aspectes econòmics són els motors que posen en relació els habitants 
de diferents comunitats. 

L'economia tradicional andorrana es basava essencialment en la cria de bes
tiar, el treball del ferro i de la llana i una agricultura deficitària. 

Els contactes comercials amb l'exterior eren fonamentals per a la super
vivència d'Andorra. Els mercats catalans i francesos eren els punts on es venien 
els excedents ramaders , metal -lúrgics i tèxtils originaris de les valls andorranes 
i al mateix temps esdevenien els mercats d'aprovisionament d'aquells productes 
deficitaris al nostre país. Andorra ha esdevingut sempre un nexe d'unió entre els 
mercats catalans i francesos. Els intercanvis comercials, a més, permetien l'in
tercanvi cultural entre catalans, francesos i andorrans. I Andorra s'obria al món 
exterior aportant la seva cultura, i al mateix temps, rebent dels veïns noves idees 
o valors. 

El desenvolupament turístic d'Andorra s'ha de fonamentar en el coneixement 
del nostre país, la seva cultura i les seves tradicions. 

Apuntava, en parlar dels aspectes econòmics, que aquests afavorien l'inter
canvi cultural , i això té les seves repercussions en l'àmbit social. La documen
tació històrica ens mostra innombrables exemples d'habitants de les Valls 
d'Andorra que anaren a treballar a Catalunya o a França, de forma temporal o 
definitiva. Al mateix temps es detecta la presència de gent de les comarques 
catalanes o franceses que vingueren a treballar a Andorra i s'hi establiren. 
Aquesta situació fomenta els enllaços matrimonials entre andorrans i catalans o 
francesos, de manera que els lligams amb altres cultures queden sòlidament 
reforçats. Tot i així, tant els qui marxen com els qui vénen han de conèixer, com
prendre i respectar els esquemes i els valors culturals de les terres on van o on 
arriben; en dos mots: s'han d'integrar i s'ha de permetre que s'integrin . 

A tall d'anècdota, quan estudiava a Barcelona i exposava als companys de 
classe que era andorrà, o ho trobaven divertit, o pensaven que era una sort, o 
bé que era curiós. Et senties com un animalet en un zoològic i el mot andorrà 
ja no te'l treies del damunt. Amb això vull dir que a Catalunya som vistos de 
forma diferent, tot i les similituds pel que fa a la llengua i els costums que 
puguem tenir els andorrans amb els catalans. Ja d'entrada la mateixa societat 
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fa distincions. El mateix podríem dir dels contactes que he tingut a França. 
Els aspectes culturals han de servir per definir els conceptes de catalanitat i 

andorranitat, els seus punts de contacte i de discrepància i les seves possibles 
col·laboracions. 

És innegable l'existència de la cultura catalana amb una llengua, una literatu
ra, unes tradicions i una forma de pensar pròpies i diferents de les de la resta de 
l'Estat espanyol. La cultura catalana s'estén des del Rosselló fins al País Valencià 
i des de l'Alguer fins a la Franja de Ponent. Cal concebre la cu ltura catalana amb 

totes les seves variants, rosse lloneses, valencianes, aragoneses , alguereses, piri 
nenques i andorranes. És a dir, la cultura catalana és formada per un conjunt de 
cu ltures amb variants geogràfiques, lingüístiques , polítiques , econòmiques i 

socials que cal respectar i en cap cas uniformitzar. Només pot ser concebuda d'a
questa manera. 

La cultura andorrana té en la seva estructura tres substrats: pirinenc, català i 

francès , com també passa en els cassos de la Vall d'Aran o de la Cerdanya. 
L'aspecte polític és el que dóna a Andorra i a la seva cultura una personalitat prò
pia. Si bé la cultura andorrana té similituds amb altres cultures del Pirineu català 
o francès, aquestes han estat incorporades a un esquema cu ltural més ampli : el 
dels Estats espanyol o francès. Andorra, en canvi , pot defensar com a Estat la 
seva llengua, la seva cultura i les seves tradicions. 

La vinculació personal a la cultura catalana o andorrana comporta l'aparició de 
conceptes com catalanitat i andorranitat. La catalanitat significa la defensa i l'ex
pansió de la ll engua i la cultura catalanes, en el seu sen tit més ampli . 
L'andorranitat sorgeix de la voluntat de protegir i donar a conèixer la realitat cul
tural andorrana . Per tant , amb l'andorranitat s'està benefi ciant la cata lanitat i 
aquesta al mateix temps pot enriquir l'andorranitat. Catalunya ha de vetllar i donar 
a conèixer la seva cultura al món des de les seves pròpies institucions, com ho 
han de fer també els valencians o els rossellonesos. També Andorra, des de les 
seves institucions , ha de presentar al món la llengua i la cu ltura pròpies com a 
Estat, i directament o indirectament s'estarà donant a conèixer una mostra de la 
cultura catalana. Penso, doncs, que la relació entre catalanitat i andorranitat ha 
de ser de cosina tge, de cosins germans fins i tot , més que de matrimoni. 

Claude Benet 
Andorra, a poc a poc, sembla ofegar-se dintre d'una cata lanitat cada cop més 

virulenta i culturalment agressiva (en el bon sentit de la paraula) . Catalunya cada 
cop s'afirma més, s'afiança més dintre d'Espanya i possiblement dintre d'Europa. 
La seva cultura, la seva influència s'estén , s'exporta, i és evident que irradia el 
petit país andorrà que, possiblement, no sap respondre activament. 
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L'intercanvi cultural Barcelona (Catalunya)-Andorra és molt favorable al pri
mer. Andorra, tot i compartir una llengua comuna, hi perd identitat. Gairebé m'a
treviria a dir que l'andorranitat és una espècie en via de desaparició. Recordo 
que quan era petit els catalans venien a Andorra perquè aleshores representa
va un fet diferencial , al mateix temps que un pol de salvaguarda de la llengua (i 
possiblement de la identitat) catalana. 

L'aportació estrangera a Andorra és massiva i difícilment controlada o con
trolable . Els assessors forans (sovint catalans) han estat i continuent essent 
força nombrosos. Possiblement més ben formats, han influït de manera detemi
nant la cultura del nostre país i com que han tingut el mateix parlar que nosal
tres han imposat les seves teories, la seva cultura, sense traumes. Al poble 
d'Andorra això li ha convingut, i només li ha costat esforços financers, però en 
detriment de la seva pròpia identitat. 

Crec que Andorra, tot i salvaguardant els lligams de germanor cultural amb 
Catalunya, ha de mostrar una voluntat de projecció exterior de la seva identitat, 
de la seva andorranitat, a través de l'educació, de l'arquitectura, de la voluntat 
política. 

Fins i tot en el parlar andorrà es pot, si es para bé l'orella, descobrir una iden
titat , una personalitat pròpia, que demostra que encara existeix una andorrani
tat , fràgil però viva, que hauríem de potenciar molt més. 

Josep Maria Betriu 
Sembla que tothom coincideix que els tradicionals pobladors d'Andorra es 

diferencien en ben poca cosa dels de l'Alt Urgell, el Pallars o la Cerdanya, zones 
amb les quals, des de sempre, s'han mantingut tota mena de vincles, tant socials 
com culturals i econòmics. També políticament les institucions andorranes 
havien tingut orígens comuns o similars a les d'altres contrades veïnes. 
Certament, la respectiva evolució fou molt diversa, a mesura que s'anava con
cretitzant la independència política d'Andorra, però sempre hi hagué un fort vin
cle amb les terres catalanes germanes, que fou l'Església d'Urgell. En aquesta 
línia, no ens pot sobtar, per exemple, trobar un ardiaca d'Andorra, Jaume 
Copons, com a diputat eclesiàstic a la Generalitat l'any 1659 fent una inflamada 
defensa de la unitat de Catalunya davant la imminent amputació dels comtats 
nord-orientals. 

En el terreny del dret, no es sinó fins al decret de Nova Planta, al segle XVIII , 
que Catalunya deixa de compartir amb Andorra el Dret civil català, d'alguna 
manera encara vigent a les nostres contrades. Més tard , totes les evolucions i 
els moviments socials i polítics viscuts a Catalunya tingueren el seu ressò , miti
gat però real , al nostre país . És curiosíssim observar la pervivència de tarannàs 
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decimonònics com el carlí o l'afrancesat a l'Andorra d'avui, però no és sorpre
nent si tenim present que uns i altres trobaren cavernes on conservar-se en les 
figures dels coprínceps. 

En realitat , crec que les relacions amb França gairebé podrien resumir-se 
dient que exportàvem veremadors i dides i importàvem mestres. És a dir, que 
mentre amb Catalunya hi havia vincles naturals, amb França regien els interes
sos, situació encara vigent i, cosa encara més curiosa, recíproca. 

Andorra no és una nació, però sí un Estat, i crec que precisament per això 
té una enorme responsabilitat històrica: és l'únic territori independent de la nació 
a la qual pertany. En canvi, tenint en compte la moguda i a cops pragmàtica 
història dels dos grans Estats veïns, la nostra ja esmentada responsabillitat ha 
de tenir el seu equivalent en els nostres germans catalans: Andorra, de bon o 
de mal grat, ha estat, és i serà un santuari de la catalanitat mentre el seu destí 
polític no vagi unit al d'ells. Les successives i traumàtiques pèrdues i recupera
cions de parcel -les de sobirania de Catalunya, per no parlar de la seva divisió, 
contrastades amb la plàcida història de vuit segles d'independència andorrana, 
així ho demostren. 

Com a conseqüència lògica de tot això, en podríem deduir un munt de sug
geriments de tipus , per exemple, cultural amb base a Andorra. Seria lògic que 
aquesta realitat de facto que fa d'Andorra l'únic oasi de catalanitat indiscutible i 
indiscutit s'omplís de contingut acollint institucions com l'Acadèmia de la llengua 
catalana, fòrums i activitats com la mateixa Universitat d'estiu de Prada, o pre
mis i guardons com uns grans jocs florals , però tot això, ara com ara, és impos
sible . Intentaré donar la meva particular opinió d'aquesta afirmació. 

Durant molts anys, però sobretot des de la fi de la guerra civil espanyola, els 
andorrans hem exagerat el nostre suposat nacionalisme andorrà d'una manera 
no gens científica però amb un objectiu clar, consistent a conservar la nostra 
posició privilegiada, no com a país , sinó com a classe . Una societat rural estruc
turada entorn d'uns clans dominants es va convertint progressivament en una 
oligarquia de terratinents que conserva intacte tot el poder polític davant una 
agraïda petita burgesia comercial que es va formant ràpidament , i que al 
començament era bàsicament d'origen català. En una reacció molt humana i 
comprensible, però crec que equivocada, calia magnificar les diferències i difu
minar tota coincidència per tal de no perdre les regnes del país , però també, i 
cada cop més, per continuar gaudint en exclusiva d'uns certs privilegis que aug
mentaven paral -lelament a l'èxit comercial d'Andorra. 

Més recentment, fins i tot una primera onada de progressisme suposadament 
anticaciquista però que ha vingut buscant la seva clientela política en la cada 
cop més nombrosa classe funcionarial , amb els mateixos mètodes que deien 
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combatre , ha caigut també en el parany d'un fàcil i artificiós nacionalisme 
andorrà quasi pamfletari. 

Crec que aquestes actituds són injustes amb -entre molts altres- els immi
grants i els apàtrides que no tenen un altre accent que l'occidental tradicional 
d'Andorra, sobretot quan són defensades per -també entre d'altres- andorrans 
més fidels a un passaport que al seu dolç i forà accent oriental. 

Espero i desitjo que el meu país, la nova Andorra constitucional , molt més 
segur de si mateix en l'àmbit polític i dissortadament més vulnerable en l'econò
mic, prengui consciència dels seus orígens i de la seva història real i assumeixi 
la seva vertadera i no gens vergonyosa identitat com a Estat independent en el 
si de la nació catalana. 

Antoni Forné 
1. Evidentment, Andorra i Catalunya tenen la mateixa llengua, pròpia i comu

na, que és el català. 
Altres coincidències són: 
-Antropològiques: Són molt profundes. Els andorrans i els catalans són tipus 

humans similars , biològicament, en especial amb els lleidatans , ja que els 
encreuaments familiars són molt freqüents. A la majoria de les famílies andorra
nes un dels cònjuges és foraster i, gairebé sempre, català. Ètnicament, no hi ha 
diferències entre els andorrans i els catalans. 

- Culturals: El fet que la llengua sigui la mateixa fa que les relacions i les coin
cidències culturals entre Andorra i Catalunya siguin molt intenses. Les noves 
generacions andorranes llegeixen molt en català. ll ·lustres personalitats catalanes 
vénen a Andorra, durant l'any, a donar conferències. 

I no s'ha d'oblidar que el Dret català antic, anterior al decret de Nova Planta de 
171 4, constitueix la base jurídica més sòlida d'Andorra, juntament amb el Dret 
romà. Així, les Constitucions i altres drets de Catalunya és un text legal a Andorra, 
com a Dret supletori. Finalment, el règim legal de béns matrimonials d'Andorra és, 
com a Catalunya, el de separació de béns; i la llegítima andorrana és la mateixa 
que a Catalunya, és a dir, la romana. 

-Socials: Fins a l'última guerra mundial , Andorra era un país agrícola i criador 
de bestiar (cavallí, mular, boví, oví, etc.) i la seva estructura social es basava en 
el sistema consuetudinari dels heretaments, o sigui de l'hereu o la pubilla, si fa no 
fa com a la Catalunya agrària, i lleidatana especialment. Això ha canviat molt, 
però, amb l'adveniment del turisme i del comerç. Així i tot, en l'ànim profund dels 
andorrans sobreviu encara l'obsessió de la conservació de la casa andorrana per 
mitjà dels heretaments i es procura evitar les particions dels patrimonis tant com 
sigui possible. L'esperit català i l'andorrà també coincideixen en aquest punt. 
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En l'aspecte folklòric, les afinitats entre Andorra i Catalunya són notòries: a 
Andorra es balla, també, la sardana, i els tradicionals balls populars andorrans 
(el Contrapàs, el Ball de Santa Anna, la Marratxa, etc.) són molt similars als de 
Catalunya. Per fi, la gran majoria d'andorrans aficionats al futbol són entusias
tes del Barça, més que res pel seu simbolisme català. 

-Polítiques: En la mesura que els partits polítics andorrans encara no estan 
gaire ben definits, no és fàcil exposar les seves afinitats amb els partits catalans. 
Una cosa, però, és indubtable: andorrans i catalans són, en general , profunda
ment demòcrates i rebutgen les dictadures, convençuts que la llibertat és un dels 
béns més preats de la humanitat. 

2. L'andorranitat es podria definir com la preservació de la identitat andorra
na, que ha fet que Andorra obtingués i conservés la seva independència nacio
nal des de l'origen del coprincipat, episcopal i francès, a les acaballes del segle 
Xlii , amb els Pariatges, i remodelada amb la Constitució del 1993, que li ha 
donat un contingut democràtic en reconèixer la sobirania al poble andorrà. 

Com que la seva identitat com a comunitat humana independent està direc
tament vinculada a la història de Catalunya, havent format part del comtat 
d'Urgell, és natural que l'andorranitat es nodreixi bàsicament de la catalanitat, de 
tot el bagatge cultural de Catalunya, en molts aspectes - literari , científic, espor
tiu-, de la mateixa manera que es nodreix, en gran part, de la seva afluència 
turística. Tant espiritualment com econòmicament, Andorra i Catalunya estan 
íntimament lligades , com també ho estan per l'orografia, ja que les aigües 
d'Andorra van cap a Catalunya. 

De divergències entre l'andorranitat i la catalanitat no seria fàcil de trobar-ne , 
atès que es complementen molt bé i amb naturalitat absoluta. Més que divergèn
cies es podria constatar alguna diferència, com és ara que Catalunya, que és 
també una nació, aspira a la seva autodeterminació, i Andorra ja l'ha obtinguda, 
i és actualment reconeguda com a Estat, membre de les Nacions Unides.3. És 
cert que Andorra és un Estat, però no és menys veritat que és un Estat molt 
petit, i potser seria massa pretensiós abocar-se a projectar la llengua i la cultu
ra catalanes a l'exterior , objectiu que sens dubte corre spon més aviat a 
Catalunya. 

Antoni López Montanya 
1. El grau de coincidència depèn de la perspectiva que adoptem: des d'una 

perspectiva local , sobresurt la diversitat i és possible parlar de diferències entre 
Andorra i Catalunya, com n'hi ha entre les diferents comarques catalanes. 

Però, per poc que reculem una mica i adoptem una perspectiva més àmplia, 
la cultura i la societat de l'una i de l'altra són cada vegada més iguals , fins al 
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punt que resulta molt difícil (si no impossible) trobar trets diferencials específi
cament andorrans, amb la sola excepció del camp polític. 

Evidentment, en matèria política no hi ha coincidència: a mésd'autogovernar
se , i Catalunya no (o poc) Andorra era un estat (entre cometes) i avui, un Estat, 
però no una nació. Catalunya és una nació, però no un Estat. 

2. A principis dels vuitanta, a les jornades universitàries d'estiu, un grup d'es
tudiants vam destinar una tarda al tema, llavors candent, de i'andorranització, 
que ens va ser fàcil de definir com: omplir l'ensenyament de contingut andorrà. 
Però quan vam haver de decidir quin era aquest contingut andorrà ens va resul
tar enormement difícil, tret del folklore més local i del fet específic del coprinci
pat. 

Darrerament, parlant amb amics sobre l'especificitat cultural andorrana, sor
gien temes com el plurilingüisme, la barreja de cultures, la feblesa dels poders 
administratius, però tots molt difusos, res prou concret, llevat, potser, del que 
anomenàvem la cultura del Range Rover (ei tot terreny de luxe que serveix per 
fer tontòmetres de nit de camí entre dues discoteques, mentre es parla negli
gentment de foteses polítiques) . 

En definitiva, no crec que hi hagi res prou específicament definidor de l'an
dorranitat, si no és precisament això, que no existeix un substrat propi, una cul
tura pròpia, i que la que tenim s'ha anat formant per diferents manlleus d'ací i 
d'allà. També aquest seria un tret diferencial amb la cultura catalana que, aques
ta sí, té un substrat propi ben ferm i definit. 

Tema de reflexió: mentre a Catalunya sorgeix el rock-català amb molta força, 
a Andorra els grups de rock canten en anglès (cf. el recent concurs del comú 
d'Andorra la Vella) . El més conegut de tots , V Columna, canta en castellà. 

3. Opino que la política exterior d'Andorra, des del punt de vista cultural, ha 
de fonamentar-se en la projecció de la llengua i la cultura catalanes. Però això 
Andorra ho ha de fer amb honestedat, i honestament. Andorra no pot erigir-se 
en capdavantera de la catalanitat, com algú pretén darrerament. Anem a remolc 
de la cultura catalana , i hem de ser prou honestos per assumir el nostre paper 
de comparses en aquesta obra, tot utilitzant la nova situació d'Andorra en bene
fici de la projecció de la llengua i la cultura catalanes, si és que es pot. 

Tema de reflexió: si Andorra no hagués estat situada al mig de Catalunya (si 
haguéssim afrontat amb l'Aragó o amb una altra comunitat castellanoparlant) , 
s'hauria pogut preservar el català , que és l'únic tret extern identificador 
d'Andorra? 

Joan Ramon Marina 
1 . Andorra i Catalunya -i sortosament altres països- comparteixen la matei-
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xa llengua. La coincidència en altres característiques serà i és, en tot cas, pura 
coincidència. Entenc que des d'Andorra s'han d'aprofitar les coincidències, però 
no magnificar-les fins al punt que ens sentim deutors d'altres. És evident que la 
llengua fa que socialment estiguem tots plegats (els diversos països de llengua 
catalana) més a prop, però vull creure que políticament els andorrans tenim el 
deure de diferenciar-nos i aprendre a diferenciar-nos molt -en el sentit positiu 
d'aprofitar que som Estat de dret- dels nostres veïns. Antropològicament par
lant, les coincidències són, doncs, això, pura antropologia. 

2. Definiria l'andorranitat com la necessitat de creure en la subsistència ide
ològica d'aquest país davant d'una cruïlla de cultures i llengües que ens ha fet 
esdevenir, a tots plegats, molt fràgils . L'andorranitat és l'exponent màxim en la 
recerca de la defensa pacífica d'un estil de ser, de fer i de sentir. Tot des de les 
coordenades d'un territori , una societat, un escenari polític, una llengua, uns 
costums, una rel igiositat. .. 

Respecte de la catalanitat, seria bo que sempre hi hagués divergència, per 
tal de fer veure als andorrans en quina veritable situació de minoria i retrocés 
es troben . Ens trobem. 

L'andorranitat ha d'aprendre a viure , a existir, sense comparar-se amb la 
catalanitat, de la qual s'allunya per l'aspecte polític i s'apropa per l'aspecte lin
güístic. Parlar a Andorra d'andorranitat ha fet somriure més d'un. Ens cal enca
ra avui molta pedagogia, per exemple, perquè la classe política se sàpiga com
prometre i s'endugui en i a través de l'andorranitat. 

3. Amb tota sinceritat, crec que el camí que ha de fer Andorra l'ha de fer per 
ella mateixa aprofitant els camins oberts per d'altres i permetent la col-labora
ció , però mai l'excessiu aiguabarreig ni la substitució. Per exemple , com a pro
fessional entenc que estic treballant en aquesta línia de presència andorrana en 
l'escena internacional mitjançant els lectorats de català , però amb la suficient 
prudència i independència per diferenciar Andorra de la resta dels països del 
domini lingüístic català. 

Per començar, jo sempre parlo de llengua catalana i cultura andorrana. No 
veig com Andorra podria veure's projectada per la llengua i la cultura catalanes. 

Jordi Marquet 
1. Geogràficament, Andorra es troba al vessant mediterrani del Pirineu . La 

similitud amb les altres valls veïnes, tant del punt de vista social , com antro
pològic o cultural , és molt notable. Els intercanvis de tota mena s'han fet sem
pre de manera natural i el vehicle ha estat la llengua. Amb la resta de Catalunya, 
les relacions han vingut més tard i s'han intensificat. Mai no hi ha hagut cap obs
tac le . 
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És curiós de constatar, però , que durant seg les , fins que Andorra no va 
entrar en l'etapa moderna que coneixem (que té poc més de cinquanta anys d'e
xistència) , les relacions humanes s'establien de forma transversal i mai de forma 
longitudinal. Resultava més fàcil de salvar l'obstacle d'una muntanya i relacio
nar-se amb gent de la mateixa condició econòmica, cultural i social , que tractar 
amb persones de la mateixa vall la prosperitat de les quals augmentava a mesu
ra que el riu anava baixant. Aquesta escala que la natura dibuixava marcava 
diferències, condicionava els caràcters i no facilitava gens el tracte entre gent 
d'amant i gent d'avall . En canvi, les relacions entre els pagesos andorrans i els 
seus homòlegs del Pallars Sobirà i de la Cerdanya eren absolutament planeres. 
La llengua era la mateixa, fins i tot l'accent. Això facilitava tota mena d'inter
canvis : comercials , culturals , culinaris , agra-pecuaris , i els matrimonis entre 
joves d'aquelles valls veïnes eren freqüents . 

És curiós de constatar com Andorra i la Seu d'Urgell s'han donat l'esquena 
durant segles . L'accent religiós , cultural i polític molt marcat en aquesta vella 
ciutat provocava un distanciament amb una Andorra real gairebé irreparable. 

Quant al factor polític, es pot dir que ell sol ha marcat la diferència entre 
Andorra i Catalunya i n'ha fet , amb el pas dels anys , l'entitat que hom coneix 
avui com el país dels Pirineus. 

Aquest diferencial , lluny de separar dos pobles veïns units per la mateixa 
llengua i pertanyents a la mateixa geografia, els ha agermanat tant que avu i 
esdevenen complementaris i inseparables. 

Andorra ha estat sempre per a Catalunya -i més precisament durant els qua
ranta anys de repressió franquista- una parcel·la de pau i llibertat i alhora un 
refugi invulnerable per a tots aquells que defensen els drets de l'home. 

Recentment, Andorra ha permès que el català entrés de forma oficial a 
l'ONU. El reconeixement que li té Catalunya serà etern. 

Catalunya és per a Andorra un veritable mirall. No és cap casualitat que el 
cap de Govern , en el discurs que va pronunciar a la seu de l'ONU, fes precisa
ment referència a pensadors catalans com ara Ramon Llull , Ausiàs March o 
Salvador Espriu. 

Les bones relacions que existeixen entre Andorra i Catalunya i la comple
mentaritat d'intercanvis de tota mena que les beneficien mútuament no han de 
fer oblidar que Andorra és un país i que com a país s'ha d'afirmar. 

2. Com més universal serà la nostra cultura, més s'afirmarà l' andorranitat. 
L'escola francesa i l'escola espanyola, ben implantades a Andorra des de fa més 
de seixanta anys, han fet un gran bé al país . No estic segur, en canvi , que l'es
cola andorrana aconsegueixi els objectius esperats. Penso que , per aquest 
mitjà, ens catalanitzem i ens tanquem. Ai xò no és bo , perquè ens estandardit-
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zem amb la resta de Catalunya. Els valors muntanyencs tradicionals als quals 

feia referència al començament estan desapareixent. I com aquests valors , mol

tes més coses. Val la pena reconsiderar la qüestió i m'agradaria, d'una certa 

manera, que amb el pas dels anys es pogués dir, tot parafrasejant Oscar Wilde 

quan es referia a Anglaterra i als EUA, que Catalunya i Andorra són dos països 

separats per la mateixa llengua. 
3. Tenim molt per aprendre. Ja en parlarem! 

Josep Marsal 
La geografia i la història són dos elements determinants en el desenvolupa

ment d'un poble . Geogràficament, antropològicament, culturalment, Andorra és 

catalana: la mateixa situació al nord-est de la península Ibèrica, el mateix pobla

ment original, una llengua comuna. És una evidència que els andorrans han 

assumit sempre, naturalment. 
El pes de la història ha fet, però, que Catalunya i Andorra fossin durant més 

de set-cents anys dues entitats diferents, amb un desenvolupament social i polí

tic divergent. És una altra evidència que els andorrans no s'han qüestionat mai. 

Conseqüència: íntima col-laboració en tot allò que té com a finalitat la pro

moció del nostre patrimoni comú, la llengua, però independència total en l'acti

vitat política. 
Els andorrans diuen sí a la catalanitat com a símbol cultural , però quan 

aquesta catalanitat esdevé una bandera política hem de dir amb fermesa que 

nosaltres tenim la nostra, amb un color suplementari. 

Joan Peruga 
" En suma las Valls de Andorra en/o Espiritual, y en/o temporal, en lo 

Eglesiastich, y en lo Secular, en lo Phisich, y natural, y en lo Moral, en lo idio

ma, aduch Curial, en/o modo, y moda de Vestir, en los Costums, y geni, son pro

pia, Verdadera y !legitima Cataluña, com a part, y porcio de dit Principat, y per 

conseguent son sos naturals, propis, Verdaders y 1/egitims catalans en tot rigor'. 

Així definia Andorra i els seus habitants Antoni Fiter i Rossell al Manual Digest 

cap a la meitat del segle XVIII. Tanmateix , explica també que són "catalans neu

trals", delimita les fronteres del territori , que comença a anomenar Valls neutres 

d'Andorra, en la llinda de Catalunya, i deixa clar també que "Una cosa sola hi 

ha tant solament, que no participan del principat de Catalunya los Andorrans, y 

sas Valls , que en/o respectiu al Govern, al Civil y Criminal, al Politich y 

Economich de dit Principat, ni han participat may. .. " 
Hi ha una insalvable contradicció en això de ser catalans i estar fora de la 

frontera política de Catalunya? Fem retrospectiva. 
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Durant l'època moderna -ha explicat la historiadora Núria Sales- el fet de 
pertànyer a una determinada sobirania no implicava deixar de formar part de 
Catalunya. Eren molts els territoris del Principat de Catalunya que quedaven 
sota sobirania dels regnes de la Corona d'Aragó o del regne de França i es con
sideraven catalans. És clar que es podrà dir que Andorra tenia una cosenyoria 
entre el bisbe d'Urgell i el comte de Foix que la feien especial i més indepen
dent. Però no és un cas únic: les cosenyories compartides abundaven a l'Alt 
Urgell i al Pallars. O es dirà que les valls andorranes tenien privilegis i costums 
propis: també en tenien les valls d'Àneu, d'Aran, la vall Ferrera, etc. El que passa 
amb Andorra -conclou Sales- és que fem una extrapolació d'allò que passarà 
després i ens hem acostumat a pensar en Andorra com un cas a part que 
segueix un camí especial i més independent des de l'època dels Pariatges. 

La catalanitat de les Valls, almenys fins al segle XVIII , és, doncs, una reali
tat no qüestionada ni pels mateixos andorrans. També al llarg dels segles XIX i 
XX podríem citar nombrosos exemples -fins a arribar al discurs d'Òscar Ribas 
a l'ONU- d'afirmació d'aquesta catalanitat. 

Ara bé, a partir del segle XIX caldrà fer la distinció -em permeto utilitzar ter
minologia de P. Vilar- entre pertànyer al fet català (lingüístic, cultural , institucio
nal , jurídic ... ) i participar del fenomen català, és a dir, del moviment que a partir 
d'una renaixença econòmica i cultural demana unes exigències polítiques. Aquí 
sí que hi ha un trencament i Andorra farà un procés paral ·lel : les exigències polí
tiques les farà sempre en clau d'andorranitat i no de catalanitat (segurament per
què, com hem vist , el Manual Digest ja deixava clar que políticament no forma
va part de Catalunya) . Ara sí que el procés té originalitat en relació amb d'altres 
valls del Pirineu i es desenvolupa en el brou de cultiu adequat: el segle de les 
nacions i de l'afirmació d'aquestes com a Estats. 

"L 'Andorre, pays neutre situé s ur fe penchant méridional de la chalne des 
Pyrénées qui serf de limite à vótre départament, a formé de temps immémoriel 
une république libre .. . " Així s'expressaven l'any 1801 els representants del 
Consell General en una carta adreçada al prefecte de I'Arièja. A partir d'aquest 
moment, si abans no havien manifestat cap dubte sobre la seva inclusió en el 
fet català, no trobarem tampoc ni una esquerda, ni una defallença entre la clas
se política a l'hora de defensar l'andorranitat política. Ni quan es produeixi , a la 
segona meitat del segle XIX, una escissió entre els partidaris de la Mitra i els de 
França, podem interpretar que com a resultat final de l'enfrontament es volia un 
triomf que desemboqués en una progressiva incorporació a un altre Estat, sinó 
que sempre havia de sortir guanyadora la pròpia independència del país. 

Ara bé, si el fenomen català es veu alimentat per una renaixença cultural i 
econòmica, a què respon el fenomen andorrà? Perquè no es pot parlar de crei-
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xement econòmic fins ben entrat el segle XX i la cultura -limitada- quedava 
inclosa en la catalana. I una segona pregunta: com es dóna cohesió, a l'interior 
del país, a aquesta andorranitat i quins són els esglaons que vol escalar en cada 
període fins a arribar a l'Estat andorrà? Perquè, per exemple , durant molts 
segles, el Consell era la simple reunió dels cònsols, és a dir, que, políticament 
i econòmicament, el poder residia a les parròquies. 

El fenomen andorrà, és a dir, la progressiva afirmació política, sí que respon 
en bona part -i caldrà valorar fins a quin punt- a causes econòmiques, encara 
que al segle XIX no siguin de creixement: es tractava de mantenir una estruc
tura econòmica privilegiada. Els andorrans havien aconseguit -gràcies als privi
legis econòmics atorgats al llarg de segles- un estatus amb clars avantatges 
sobre la majoria de les comarques veïnes, que la integració en una altra nació
Estat els faria perdre . Per tant, l'afi rmació de l'andorranitat s'intensifica en la 
mesura que s'accentua el perill de l'annexió o de la ingerència per part d'algun 
dels Estats veïns (o nació, perquè això inclou també Catalunya). Com més forta 
és Catalunya -i en aquest segle n'hem tingut alguns exemples- més interès hi 
ha per part dels andorrans a evitar la confusió i separar andorranitat de catala
nitat. 

Les relacions entre catalanitat i andorranitat són, òbviament, més complexes 
que l'esquema simple que he dibuixat en poques línies, el qual no conté sinó 
algunes reflexions que obren més interrogants que no respostes. I no és que 
adopti la diplomàtica posició del vell acudit que cita en alguna ocasió Pierre Vilar: 
"En histoire est utile de poser des questions, i/ est dangereux d'y répondre". És 

simplement que no hem fet tots plegats més que començar a pensar-hi . 

Montserrat Rebés 
1. Andorra i Catalunya coincideixen en el fet que tenen la mateixa llengua: el 

català. I tenen moltes altres coincidències: la raça és la mate ixa, no hi ha 
diferències antropològiques entre andorrans i catalans , i en l'aspecte cu ltural 
Andorra està impregnada de la cultura catalana. Socialment, els costums entre 
els dos països són similars (com la institució de l'hereu o de la pubilla) . Les dan
ses populars andorranes (el Contrapàs, la Marratxa, el Bal l de Santa Anna i d'al
tres) són molt semblants a les catalanes. De coincidències polítiques n'hi ha molt 
poques, ja que fins ara no hi havia partits polítics a Andorra. 

2. Entenc que andorranitat vol dir amor a Andorra i desig que conservi sem
pre la seva identitat nacional , que va néixer amb els Pariatges (segle Xlii). 

L' andorranita t veu amb bons ulls tot allò que és autènticament català, però 
no li correspon d'interferir-se en els objectius que tingui la catalanitat, per tal com 
Andorra ja té l'autodeterm inació i ha tingut sempre fronteres pròpies . 
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3. No crec que Andorra hagi de projectar al món la llengua i la cultura cata
lanes. Andorra és molt petita i, per tant, ha de ser humil i modesta, com reco
mana el nostre Manual Digest. 

Julià Reig 
1. És ben cert que compartim amb Catalunya una mateixa llengua i una 

mateixa cultura. Geogràficament ens situem al mig de terres catalanes. La nos
tra herència històrica de més de set-cents anys d'una identitat pròpia ens ha 
mantingut arrelats en aquest fet. 

Antropològicament, som homes de muntanya i això ens ha modelat d'una 
forma específica, que compartim amb altres habitants d'aquests Pirineus cata
lans que durant segles han estat frontera entre dues cultures . Això ens condi
ciona tots , habitants d'un costat i de l'altre de la frontera política, i ens ha donat 
unes característiques diferents dels catalans de la plana. No vull dir que aques
tes característiques siguin millors o pitjors , sinó que, simplement, són diferents. 

En l'àmbit polític i institucional , és ben clar que els nostres camins històrics 
han estat completament diferenciats. 

2. L'andorranitat, com la catalanitat, és una forma de vida, una acceptació 
comuna de certs valors, uns ideals compartits i una solidaritat admesa. És el que 
en podríem dir la identitat. 

Amb Catalunya, com amb altres terres catalanes, compartim la llengua, fac
tor d'integració i signe important d'identitat, encara que no l'únic. Compartim 
també la cultura, que ens atreu en aquest absolutament necessari contacte amb 
les arrels pròpies. I en aquest aspecte ens hauríem d'esforçar tots els habitants 
de les terres catalanes per enfortir i millorar el nostre diàleg. 

Ens diferencia (jo no utilitzaria el mot divergència) solament el camí institu
cional que cadascuna de les terres catalanes ha recorregut al llarg de la histò
ria. I els andorrans ens aferrem, penso jo, a aquesta diferenciació. 

3. L'assoliment del concepte d'Estat i el reconeixement d'Andorra per la 
comunitat internacional han estat els somnis de les més velles generacions de 
polítics andorrans. Ara s'ha assolit , i tots els qui en el passat ocupàrem llocs de 
responsabilitat hauríem de felicitar-nos i felicitar els qui han fet possible que 
aquell somni fos realitat. 

El parlament que el cap de Govern va pronunciar el dia 28 de juliol de 1993 
davant l'assemblea de les Nacions Unides ressalta una fita històrica que esta
bleix les bases i posa els condicionaments necessaris perquè Andorra surti del 
seu tradicional aïllament i desenvolupi la seva pròpia personalitat tot fent pro
gressar l'economia i la cultura autòctones. 

El seu ingrés com a membre de ple dret a la Unesco obre noves perspecti-
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ves que permetran que Andorra pugui projectar la llengua i la cultura catalanes 
al món cultural internacional. 

Els fonaments ja estan posats. El grau de projecció, tant a escala política, 
com econòmica i cultural , dependrà de l'esforç que posin els futurs responsa
bles per consolidar el que han fet fins ara els qui en tenien la responsabilitat. 

Càndid Riba 
Efectivament, Andorra i Catalunya tenen la mateixa llengua, el català; els 

Estats Units i Anglaterra tenen l'anglès, els països sud-americans el castellà, i 
part de Bèlgica i Suïssa el francès, i en cap d'aquests països se senten políti
cament vinculats per l'origen de la seva llengua. 

La coincidència de les característiques antropològiques amb Catalunya ha 
estat real mentre Andorra no ha passat dels 10.000 habitants. Actualment, una 
tercera part encara es pot considerar amb característiques similars, però hi ha 
dues terceres parts que sociològicament i culturalment pensen en gallec, anda
lús, murcià, portuguès, indi , etc. 

La cultura andorrana pot ser similar a la catalana, però amb moltes singula
ritats. No totes les tradicions catalanes són andorranes. 

Políticament, i amb més de 700 anys d'existència, Andorra ha viscut dife
rentment de Catalunya. Els Pariatges en són la mostra. Amb la Constitució , 
espero i desitjo que continuarem essent singulars. 

No m'agraden les comparacions. La catalanitat és una cosa i l'andorranitat 
n'és una altra. Per poder definir l'andorranitat han de concórrer tres aspectes: 

- Primer, andorranitat és mentalitzar i incorporar tots els residents a sentir-se 
andorrans; és fer de manera que no actuïn socialment i cu lturalment com a co lo
nitzadors o continuadors del seu país d'origen ; és ensenyar els costums, la llen
gua, la cultura; és a dir, conèixer i estimar Andorra. 

- Segon, andorranitat és tradició, són els valors heretats dels nostres avant
passats: l'honradesa, l'hospitalitat i la humilitat, l'originalitat i la pròpia personali
tat. És saber defugir les imitacions. 

- Tercer, crec que no hi pot haver andorranitat estable sense una bona rela
ció amb els països veïns, Espanya, França, i, naturalment , Catalunya. No ens 
hem d'identificar amb el ls. No ens hem d'immiscir en els seus quefers i, sobre
tot, hem de fomentar la relació , la fraternitat i el respecte. 

Considero que aquests tres punts són la base per construir l'Andorra que 
desitgem. 

Personalment, m'agradaria una Andorra neta, ecològica, que respecti els 
nostres paisatges, les muntanyes , els camps, les aigües, l'atmosfera ... Una 
Andorra que restauri i conservi els nostres monuments, les cape lles , els ponts, 
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els molins, les fargues ... Una Andorra relaxant , silenciosa, sobretot a la nit, on 
tothom pugui descansar. Una Andorra amb totes les sales de festes allunyades 
dels nuclis urbans, que es revisin i es respectin els horaris de tancament, que 
desapareguin els focus de droga i de corrupció, que les motos no puguin córrer 
amb lliure escapament ni a deshores de la nit. 

M'agradaria una Andorra amable i servicial , amb persones al capdavant dels 
serveis públics amb la mentalitat que no és el ciutadà qui està al servei de l'em
pleat, sinó que és l'empleat qui està al servei del ciutadà. 

M'agradaria una Andorra amb urbans atents, amables i servicials que, a més 
de regular la circulació, proporcionessin als turistes la primera impressió de ser 
ben rebuts al país. Una Andorra en què el mateix tractament es perllongués a 
hotels, restaurants , bars i botigues. 

M'agradaria una Andorra on tots els taxis , autocars públics, jeeps d'excur
sions , fossin impecablement nets, que els seus xofers fossin amables, discrets, 
prudents en les seves manifestacions i exactes en les explicacions turístiques. 

M'agradaria que tots els comerços, a més de ser amables i professionals, 
fossin honrats en la relació qualitat-preu, en la veracitat de les marques i en la 
caducitat dels articles. 

M'agradaria una Andorra en què les autoritats, a més d'ordenar les coses 
grans i importants, s'ocupessin també de les petites (els petits detalls són els 
que fan gran un país). 

M'agradaria una Andorra de persones que participessin amb el seu civisme 
a construir una Andorra prestigiosa que aportés a la comunitat europea el seu 
granet de distinció. 

Andorranitat és fer això i moltes coses més. 
I, per acabar, considero que no estem preparats, ni és oportú , anar pel món 

amb la bandera de la llengua o de la cultura: la bandera catalana no ens perto
ca portar-la a nosaltres. 

Prioritàriament, aprofitaria la nostra independència per arreglar l'interior del 
país en els termes d'andorranitat abans descrits. Deixaria que fossin els visitants 
del món, siguin del país que siguin , que quan visitin Andorra s'hi trobin encan
tadíssims i que, quan marxin , siguin ells que s'emportin la bandera de la nostra 
singularitat, cultura, serietat i hospitalitat, i que la propaguin per tot el món. 

Delfí Roca 
1. Existeixen coincidències, sobretot antropològiques, degudes als matrimo

nis entre pirinencs de les valls pròximes. Pràcticament totes les famílies de soca
rel tenen parents vora el país . I la cultura és la catalana. El poble andorrà tot just 
comença, amb les noves generacions, a generar la seva pròpia cultura. Però els 
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joves han anat a beure a fonts foranes, ja que aquí eren molt seques . 

Exceptuant el folklore. 
Les grans diferències són les socials i polítiques, pels 700 anys d'inde

pendència i aïllament estatal que han desenvolupat una manera de fer i de viure 

totalment andorrana, la qual cosa ens ha abocat a la situació actual, la d'una 

realitat i una societat amb la pròpia idiosincràsia. Un andorrà sent patriotisme 

per Andorra i simpatia per Catalunya. 
2. L'andorranitat és (o hauria de ser) estimar el país i cuidar- lo en tots els 

sentits , per sobre dels interessos personals. I el mateix hauria de ser la catala

nitat. I entre tots dos, l'intercanvi d'experiències i l'ajuda mútua, com a bons 

veïns. 
3. Sí. Com he dit, l'ajut ha d'anar en els dos sentits ; per tant, no ha de fer 

cap mena de por o d'aprensió compartir la cultura catalana per divulgar-la i 

escampar- la pertot arreu . 

Montserrat Ronchera 
1. Sóc una andorrana d'aquelles que abans denominaven de primera gene

ració: els meus pares són d'origen valencià-català i català i van venir a Andorra 

força jovenets, amb passaport espanyol. Al llarg dels nombrosos viatges que van 

fer, i en els quals evidentment els vaig acompanyar, a la pregunta d'on érem res

ponien invariablement: "Som d'Andorra, catalans, però la nostra filla és ando

rrana". 
Avui , que tenen setanta anys, en el moment en què la llei els ho ha permès, 

han decidit adquirir la nacionalitat andorrana, no tant per exercir els drets pol í

tics que li són inherents, sinó més aviat per documentar un passaport que ells 
ja portaven en el seu cor. 

Aquesta introducció és per dir que el sentiment dels meus pares, fills de refu

giats polítics a Andorra, i el meu sentiment vers la catalanitat i l'andorranitat són 

força diferents. 
És ben cert que catalans i andorrans, a més de compartir una mateixa llen

gua compartim característiques antropo lògiques ; així, els cognoms d'aquells 

andorrans de soca-rel no deixen de ser catalans, i els andorrans més novells 
també som en gran part fills de catalans, amb tot el que això comporta d'in

fluència en la nostra educació i en els nostres costums. 
Malgrat aquesta familiaritat, considero que les característiques polítiques i 

cu lturals no són les mateixes. Andorra gaudeix d'una situació política diferen

ciada de la catalana des dels Pariatges; no cal dir que l'Andorra constitucional 
d'avui és ben lluny de la Catalunya de l'Estatut. Des del punt de vista cultural , 

tot i reconeixent la riquesa de la cultura catalana i la pobresa -en relació- de la 
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cultura andorrana, cal remarcar la falta d'identificació -conscient o inconscient
de la segona amb la primera. Els andorrans, malgrat els articles a la premsa, no 
se senten més identificats amb Pere Calders que amb Camilo José Cela o amb 
Marguerite Yourcenar. 

2. La situació real és que la catalanitat s'ha desenvolupat sobre la base d'u
nes circumstàncies històriques i polítiques peculiars , en què la clau era la 
repressió de l'idioma i de les manifestacions culturals pròpies. Podríem dir que 
la catalanitat, com molts nacionalismes exacerbats , ha nascut com una reacció 
de defensa enfront d'agressions diverses. 

L'andorranitat no s'ha desenvolupat des de la mateixa perspectiva, ja que ni 
la llengua ni la integritat territorial , com tampoc la cultura, s'han vist amenaça
des; és clar, doncs, que aquest sentiment d'andorranitat és molt més feble o, 
més ben dit, menys evident. 

En aquest tema, la visió dels andorrans vers la reivindicació catalan(ist)a no 
deixa de ser la mirada encuriosida d'aquells que no han patit mai vers aquells 
que sí que han sofert. 

Personalment, recordo haver captat per primera vegada la intensitat d'aquest 
sentiment catalanista l'any 1974, a Perpinyà, en un recital de Lluís Llach; poc 
temps després, a la darreria de l'era franquista , vaig notar les mateixes vibra
cions en cert entorn intel-lectual de Barcelona. 

3. És indiscutible que Andorra continuarà potenciant internacionalment la 
llengua catalana, ja que és la seva. Per que fa a la cultura, haurà de potenciar 
la -com ja hem dit, minsa comparació- cultura andorrana, amb unes referències 
obligades a la cultura catalana per la familiaritat que he exposat en la primera 
pregunta. 

Per cloure diria: andorranitat i catalanitat, cosinatge i prou; ja se sap que la 
consanguinitat en el matrimoni no és recomanable a l'hora de tenir fills . 

Pere Roquet Ribó 
1. Evidentment, Andorra i Catalunya tenen la mateixa llengua. Així ho ha con

figurat la història. I, també per raons històriques, els andorrans tenen alguns 
trets comuns -els derivats de l'ús de la llengua- amb els catalans en general , i 
moltes similituds amb els catalans de les comarques pirinenques. Un senyor de 
Tremp, per exemple , pot assemblar-se molt, en sentit general , a un senyor 
d'Andorra. Però, en canvi, l'un i l'altre són ben diferents d'un senyor de Palamós. 
En resum, podríem dir que andorrans i catalans formen dos pobles amb alguns 
components comuns , però substancialment diferents pel que fa al sentiment de 
pertinença a un poble . 

Els andorrans han tingut sempre les idees molt clares en aquest sentit i així 
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ho han expressat: la llengua d'Andorra és el català, però els andorrans, com a 

poble, no són catalans. 
2. Els elements, d'altra banda difícilment definibles de manera precisa i com

pleta, que formen la catalanitat són en tot cas , en bona part , pràctica pragmàtica 

en la manera de ser general dels andorrans, però no conformen al cent per cent 

una andorranitat que, segons el meu coneixement d'Andorra, gosaria afirmar 

que està informada per molts altres elements, propis o pouats a l'exterior, no 

estrictament catalans. Que andorrans i catalans parlin la mate ixa llengua no vol 

pas dir que siguin iguals. Hi ha molts punts de contacte , però també molts altres 

de divergència. Hi ha hagut també , històricament, i es manté avui encara, una 

persistent voluntat de marcar aquest distanciament. Forma part del savoir faire 

dels andorrans a marcar la sobirania i que ha valgut a Andorra la supervivència 

com a comunitat diferenciada durant set segles. 
3. Andorra és un país petit , amb no més de 65.000 habitants i amb uns recur

sos limitats. Jo crec que hem de ser conscients de les nostres limitacions, i 

actuar en conseqüència. La dignitat no està pas renyida, ans al contrari , amb la 

consciència de les limitacions. Em sembla que Andorra i Catalunya s'han de pro

jectar al món, cada una pel seu cantó i al seu estil , en tota la complexitat d'amb

dós pobles en el te rreny social , econòmic, polít ic, i que en tot cas aquesta p~o

jecció ja se sumarà, a la pràctica, en aquelles zones comunes com poden ser 

la llengua i determinades expressions culturals. En tot cas , no crec que Andorra 

hagi de suplantar Catalunya pel que fa a la projecció exterior, ni tampoc deixar

se suplantar. Jo sempre dic que, de cara a fora, Andorra ha de tocar de peus a 

terra i actuar amb discrec ió, tot projectant com el seu actiu més important les 

característiques d'un país seriós, que treballa amb rigor, que compleix els seus 

compromisos i que no estira més el braç que la màniga. Això és aplicable a tots 

els nivells. 

Jaume Ros i Serra 
La sintonia entre la catalanitat d'Andorra i Catalunya, que avu i sembla que 

cal discutir, em fa venir a la ment que el primer plantejament de divergència 

entre les característiques antropològiques, culturals o socials té el seu origen en 

la dècada dels seixanta. En aquell moment va sorgir fins i tot allò de la llengua 

andorrana. Ara, de cop i volta, sembla rebrotar el concepte separador de la cu l

tura andorrana. Que Andorra administrativament i políticament era un pre-Estat, 

ningú no ho havia posat en dubte i els catalans ens en felicitàvem. Altrament, 

la dependència política absoluta hauria significat per a Andorra el viacrucis que 

ha sofert Catalunya. 
L'any 17 48, Fiter i Rossell ho havia deixat bastant clar amb el Manual Digest 
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"Valls d'Andorra no obstant de ser part de Catalunya, may han dependit desde 
la expulció dels moros de elias, del Govern, de/as Lleys, tant civils com· crimi
nals, deia Política, Economia . Usatges, ni altra disposició secular de dit 
Principat, si de las Canonicas, Eclesiasticas y Diocessanas, respectivament, 
lleys, y Costums de ell". 

Per tant, segons la meva opinió, després de tants segles de catalanitat natu
ral i cultura catalana en tots els àmbits -lingüístic, religiós i costumari-, si ara 
cal debatre'n la genuïnitat és perquè uns nous factors han modificat la vida 
andorrana i se'n vol crear un fet diferenciador. Quins han estat? Jo diria que, 
d'una, part la riquesa i el nivell de vida de l'andorrà amb l'afany de sostreure's 
de l'administració feudal. I ara, que ja s'ha aconseguit, aflora per a alguns un 
orgull d'Estat on sembla que un acte d'andorranitat superior sigui bastir l'Estat 
de dret i apartar-lo en el que es pugui de la catalanitat. Aquest fet és real en 
alguns, i jo l'he viscut en manifestacions personals d'elements oficials. Fins i tot 
se m'ha suggerit que es temia una mena d'imperialisme català i se m'ha dit que 
per a Andorra és més perillosa Barcelona que Madrid. Altres gosen preferir una 
immigració magribrina, més dòcil i no tan competitiva com la catalana. 

Això es dóna en molts andorrans de la generació actual. I bona mostra n'és 
el silenci i el retret que es va fer al cap de Govern arran de la seva definició de 
l'àmbit català de la llengua oficial d'Andorra per damunt de les fronteres políti
ques, i que naturalment incloïa la cultura dins un marc global. 

Aquesta il ·lusió de crear una cultura específicament andorrana s'exposa 
directament o de biaix. Al setmanari El Temps, Ramon Serra, ministre d'Afers 
Socials i Cultura, responia a l'entrevistador que fins ara no hi havia voluntat polí
tica envers una política lingüística, que per cultura andorrana entenia una cultu
ra d'arrel pirinenca centrada en les nostres Valls, i finalment que "si bé la nos
tra llengua és la dels Països Catalans, això no vol dir fer la política cultural que 
fa la Generalitat de Catalunya ". 

Parlar de cu ltura a Andorra i no donar primacia absoluta a la llengua és errar 
el futur cultural. Parlar de cu ltura andorrana o pirinenca en contraposició a la 
cata lana seria negar-se a si mateix. Em pregunto quina cultura diferent poden 
generar unes comarques amb cognoms del mateix origen, amb un folklore i una 
música semblants encara que diversos, com s'escau a una comunitat àmplia, 
amb una gastronomia bàsicament igual i un santoral i unes festes calcats, amb 
un sentit i una aplicació del Dret català, fills del Dret romà, amb un vestir no gens 
diferenciat, una forma de vida social ... que jo vaig trobar com la meva quan vaig 
arribar a Andorra per primera vegada el 1941. Tot ho vaig trobar, en compara
ció amb la meva vila natal catalana, forjat en el mateix fornall . 

Tot és afí i germanívol , tant a Andorra com en qualsevulla contrada pirinen-
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ca o catalana del sud, incloent-hi el País Valencià i les liles. Sempre, però , tenint 
en compte que les distàncies creen diversitat i el temps, en algun lloc, hi ha por
tat desviaments. Però no pas a Andorra, malgrat la frontera de la Farga. No en 

els àmbits antropològics, culturals o socials. 
La història va separar políticament Andorra de la nació que Carlemany fundà 

amb la Marca Hispànica i els seus comtats, però seria inqualificable que algú en 
tragués desbaratades conseqüències culturals. I ha ajudat molt a aquesta uni
tat cultural la immobilitat secular de les Valls , durant la qual l'única relació natu
ral que tenia era vers el sud, per la conca del Valira, la que acondueix l'aigua 
del seu riu i on el camí és planer. 

L'Andorra de la primera meitat del segle actual no tenia dubtes de la seva 
catalanitat. Fins i tot en el pla polític hi van haver aportacions personals que ho 
reflecteixen. Pels fets de Prats de Molló de 1926, amb Francesc Macià al 
davant, Bonaventura Armengol , l'Orelleta, mestre d'escola, era un dels conju
rats. L'any 1934, dels joves andorrans que treballaven a Barcelona n'hi havia 
d'enrolats a Estat Català que van participar en la revolta del sis d'octubre. L'any 
1941 , Estat Català, des de Perpinyà, disposava de tres andorrans que feien el 
correu i el que convingués a la Barcelona ja ocupada. Un d'ells encara viu. 

Hi pot haver problemes de comprensió i d'adaptació de la realitat per a 
aquells que vulguin creure que la cultura no és filla de la llengua. No hi ha cap 
dubte per a aquells que pensem el contrari. Com ha dit a les Jornades interna
cionals per a professors de català la ministra d'Educació, Rosa Maria Mandicó: 
"A Andorra, el català és la llengua estatal. I hem de fer complir aquesta veritat. 
Sense vacif.Jacions ( .. .) Dins el marc d'una andorranitat integradora, el català ha 
de ser l'element a través del qual vehiculem i defensem el nostre fet diferencial". 

En aquestes manifestacions, la llengua predomina i empara els fets cu lturals 
que se'n puguin desprendre. Com també ho va ser en una taula rodona de les 
mateixes jornades, quan Joan Ramon Marina, responsable de la Formació d'a
dults a Andorra, va afirmar que: "ca / una consciència lingüística, ja que Andorra 
és un territori petit i de fronteres fràgils, on conviuen tres llengües fortes, l'oficial 
que és el català, el francès i l'espanyol, a més del portuguès i l'anglès". Segons 
Marina, és l'única opció de futur clara per potenciar el català a Andorra, tenint 
en compte que el caste llà és la llengua més parlada al carrer. 

El signe d'identitat i de cu ltura més irrenunciable és la llengua. Què diferen
cia un andorrà d'un francès o d'un espanyol? La llengua. No es pot dir el mateix 
d'un rossellonès ni d'un menorquí. Hi haurà diferències conjunturals de la geo
grafia, de la política, però no estructurals en la manera de ser. Tots formem part 
d'una cultura diversa i rica a través de la mateixa llengua. 

Andorra és la dipositària d'un sentiment que no té res a veure amb les 
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demarcacions estatals. Més encara, es troba al punt central de l'envestida que 

han sofert la llengua i cultura de tots. Les fronteres són arbitràries, es fan i es 
desfan, i gairebé mai no corresponen als espais lingüístics, culturals o ètnics. El 

poc respecte dels Estats dominants envers una ordenació racional , almenys 

federal, és a l'origen de gairebé tots els conflictes. Molts Estats viuen enderiats 

a mantenir passades injustícies i ofegar nacionalitats que tenen la seva màxima 

expressió en la llengua. Els Estats plurinacionals busquen una identitat a través 

d'una llengua única. Volen una sola llengua estatal. Així hem vist passar la llen

gua castellana a llengua espanyola. 
És clar que amb el pas del temps i emparades amb coaccions legals, les 

fronteres poden haver creat diferències que abans no existien. De tota manera, 

l'afinitat cultural i lingüística és superior a la que pot crear un passaport. Àustria 

i Alemanya, i també les dues Alemanyes , en són un exemple. 
Hi ha renúncies a la pròpia llengua per causa de pobresa. Hi ha renúncies a 

la pròpia llengua per causa de riquesa, d'hedonisme i d'abandó del sacrifici que 

pot representar defensar-la a ultrança. En seixanta anys, Andorra ha conegut 
totes dues situacions. Tenir i conservar - amb el creixement exorbitant del país

una llengua diferent és la defensa de la personalitat, és la clau per ser diferent 

en un món de constant uniformització. Perdre la identitat, a la llarga, pot fer pale

sa la inutilitat de la frontera. 
Tots aquests arguments, ben vàlids ahir, no ho són del tot de cara a demà. 

Entrem al segle XXI , i si sempre hem considerat Andorra un país petit que podia 
menar la seva vida tranquil ·lament sense perills per a la cultura i la llengua, ara 
ja no és així. I aquella seguretat tampoc no està garantida a Catalunya, que, en 
el passat, com Andorra, es beneficiava, malgrat les persecucions, d'un cert aïlla
ment. L'exposició de 1888 trencà el gel amb la primera immigració de murcians. 
La segona, més forta, arran de l'exposició de 1929, agreujà el problema cultural 
a causa de la lentitud de la integració per la mancança d'institucions. Només 
calia la diàspora de la guerra 1936-39 i la invasió andalusa per trencar tot el 
marc defensiu de la llengua catalana, aquesta vegada amb una implacable per
secució d'anys. El món català sempre s'havia vanat d'integrar la immigració. Ja 
no era possible . Ja tenim dos mons a Catalunya que conviuen i no resolen el 
problema. En primer lloc, per la falta de sobirania del país , i després, en la situa
ció actual , pel fatalisme i la tolerància proverbials del món català. 

Ara bé, aquesta allau que ha sofert la zona central i principal de la cultura 
catalana en cent anys, és molt menys intensa que la que ha sofert Andorra en 
trenta anys, durant els quals hem passat de 10.317 a 61 .599 habitants. Grosso 

modo, podem calcular de cultura comuna a les Valls, entre catalans i andorrans, 
més de la meitat dels seus habitants. Però als de cultura espanyola, que gaire-
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bé ens atrapen, cal afegir-hi tots els estrangers d'altres orígens. La gran majo
ria són castellanoparlants, i fins i tot ho són els francesos quan s'expressen en 
una llengua que no és la seva. Un altre fet manté una espasa de Dàmocles 
damunt el país. Si tenim en compte que els infants són educats en un 85% en 
dues llengües forasteres i en un 15% en català, em sembla ben inútil i confu
sionari parlar de cultura andorrana o bé de cultura catalana. Vivim en un estat 
d'indefensió total. 

I avui , una Catalunya que té el règim més favorable que l'Estat espanyol li 
vol acordar, també té problemes de llengua i de cultura que ningú no sap si l'a
venir podrà resoldre favorablement. De tota manera, he de remarcar que la llen
gua catalana i la cultura catalana-andorrana només poden sobreviure mentre la 
catalana no sigui vençuda a Catalunya. Sembla un plantejament molt pessimis
ta, però no ho és tant. El suport, el coixí per a Andorra només pot ser Catalunya. 
Andorra, amb un pressupost general de 25.000 milions, no té el vigor, ni la pro
funditat, ni una població suficient per assumir aquesta defensa en cas que es 
quedi sola. Catalunya sembla que pot fer-ho , però és una hipòtesi també discu
tible si no aconsegueix la unió de tots i més poder. M'explicaré. 

El present va encaminat a marxes forçades vers un futur inevitable de pro
grés tècnic. Ve d'un passat en què el telèfon , la ràdio i el tren eren el màxim 
exponent del transvasament de poblacions i de les transformacions culturals. 
Les nacions, les cultures i els idiomes quedaven protegits al començament de 
segle per un pronunciat aïllament de les masses. L'ofegament de llengües i cul
tures era més difícil d'aconseguir. Abans, els excedents poblacionals del centre
sud espanyol i africà eren sedentaris. Ara ja són nòmades, gràcies a l'automò
bil que transvasa famílies , llengües i cultures. És un mitjà de penetració cons
tant i letal , fins i tot el turisme. I aquestes invasions de nouvinguts plantejaran 
amb el temps moltes i fortes exigències democràtiques, que poden tombar una 
cultura. 

El futur cultural , a més, és presoner de la tècnica, de la capacitat d'inversió 
i de no tenir una sobirania territorial completa, quan es dóna el cas. Dues tele
visions en català no són suficients en la situació en què es troba la nostra cul
tura, incloent-hi Andorra, enfrontades avui en els territoris de parla catalana amb 
cinc de forasteres. 

Pel que fa a la premsa, la nostra identitat cultural es redueix a un diari a 
Barcelona i una revista a València. A les comarques té una certa vida, però és 
insuficient. Andorra fa un esforç considerable, amb dos diaris i algunes revistes. 
Però entrar en un quiosc, a les Valls o bé a Catalunya, és veure's submergit en 
cultures alienes. Més encara, alienes i assimilades com a pròpies per molta gent 
que va adquirint l'hàbit de llegir poc i en una llengua altra que la pròpia. El mateix 
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es pot dir del llibre. I ja hi ha més d'una emissora de televisió en espanyol a punt 
d'emetre des del cel. 

Ja tenim l'espai farcit de satèl -lits on la nostra cultura no hi és, ni potser hi 
serà mai, per falta de capacitat d'inversió oficial i també potser per decantament 
acomodatici del catalanoparlant vers la llengua dominant invasora. Ser culte , en 
aquest cas, no ens afavoreix. 

Culturalment, som presoners d'aquest futur si no ens defensem. Com ho som 
dels costos, de l'amplitud del mercat i de la falta de sobirania dels territoris de 
parla catalana més potents. La culturització aliena és permanent a través del 
cinema, dels vídeos, de les cassettes , de la música. Ja s'anuncien revistes en 
disquet i llibres i enciclopèdies en disc òptic. La informàtica i el videotext són uns 
altres elements devoradors de la nostra cultura -poc subvencionada i gens pro
tegida- per a qui no és vigilant. Hi ha ordinadors que obeeixen a la veu i que ja 
funcionen en un banc andorrà on , sortosament, té primacia el català. Serà així 
en tots els camps i empreses? També arriben les traductores automàtiques de 
llengües. La comunicació per ordinador obrirà noves perspectives: les autopis
tes de la comunicació. Però totes, les que hem citat i les que oblidem, són nega
tives en principi per a les cultures minoritàries com la nostra. 

La cultura que no entri en aquest futur estarà en desavantatge i per això cal 
ser-hi amb la llengua pròpia. De moment, atès que Andorra no forma part de la 
Unió Europea, la comunitat cultural andorrana-catalana no es beneficiarà de 
I'Eurotra ni del programa Lingua, on hi ha els nou idiomes oficials del Parlament 
europeu . Amb tot, el català és la primera llengua no estatal -dins aquell marc
reconeguda com a idioma de treball , si bé amb massa limitacions. 

Davant aquestes perspectives de futur -ben boiroses- de la nostra cultura, 
no unir voluntats, esforços i mitjans en una sola direcció seria el pecat més greu 
que podríem cometre envers el futur dels nostres néts. També seria pecar, des 
del marc andorrà, d'una ingènua prepotència. Els intents dispersos o separa
dors, a més de ser falsos avui, seran mortífers demà si la defensa no la fem tots 
alhora. I Andorra, tan minúscula, és avui un Estat de dret amb unes possibilitats 
que cal agermanar amb Catalunya. Qualsevol altre discurs és suïcida. Andorra 
té la responsabilitat de passar al davant i ho ha de fer amb orgull, car és una 
tasca subsidiària que, tal com defineix qualsevol enciclopèdia, "supleix o reforça 
quelcom més important". No hi ha altre camí. 

Aquest és un missatge de permanència en la unió que Andorra ha d'en
capçalar, perquè la identitat és una suma de factors, el centre de la qual actual
ment és absorbit per la llengua. Ja hi ha qui afirma que "cultura i identitat han 
deixat de ser sinònims" a causa de la interferència mundial de les cultures més 
potents. 
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Em permeto reafirmar en aquesta ocasió una exigència d'identitat lingüística 
comuna enfront d'una culturització pròpia cada dia més amenaçada per l'estan
dardització global de les cultures dominants. 

Joan Rosanes 
En primer lloc, voldria apuntar-vos cordialment una objecció al títol que 

doneu a la vostra enquesta: Andorranitat i catalanitat: matrimoni o cosinatge ? 
Deixeu que us digui que, per mi , les relacions entre Andorra i Catalunya, o entre 
cultura catalana i cultura andorrana, o entre civilització andorrana i civilització 
catalana, si em permeteu l'expressió, poden ser unes o altres , més estretes o 
més distants, fruit d'un emparentament més íntim o més llunyà, però en tot cas 
no em sembla que tinguin o hagin de tenir mai caràcter matrimonial. El matri
moni és un contracte , i és adequat a les persones; però pot ser molt perillós fiar 
a cap relació contractual aquelles relacions entre els pobles que toquen l'essèn
cia del seu ésser. Més encertat segons el meu parer hauria estat, per al tema 
que ens ocupa, un títol com : Andorrans i catalans: parents o amics? 

1. Certament , el català és la llengua pròpia i comuna d'Andorra i de 
Catalunya. Certament també, en el terreny antropològic o de la cultura objecti
va , l'home andorrà, i la societat tradicional que l'ha forjat , té molts punts de con
tacte amb l'home del Pirineu català veí de l'Alt Urgell , de la Cerdanya o del 
Pallars . I també és veritat que, pel que fa a molts aspectes de la cultura sub
jectiva , i ajudant-hi o no el vehicle de la llengua, la cultura d'Andorra té zones 
de contacte, de similitud i sovint d'identitat amb la cultura de Catalunya, fins al 
punt que es pot dir que, en certa manera, i dins uns límits certs, és gairebé la 
mateixa cultura. Posem-hi per exemple el fet que hi hagi andorrans que ballin 
habitualment sardanes, hi hagi un orfeó autòcton del mateix estil que els orfe
ons de Catalunya, o s'estudiïn a l'escola, a la classe de formació andorrana ges
tionada pel Govern, els autors més significatius de la literatura catalana. Però, 
totes aquestes similituds, i fins tota aquella part que efectivament hi pugui haver 
d'identitat, no ens han de fer barrejar les coses i perdre de vista el fet fonamen
tal , polític, que Andorra és un país sobirà i que, com a tal, defineix unilateral
ment i sense cap constrenyiment la seva fesomia cultural tenint en consideració 
tots els factors concurrents , entre els quals no és poc important, atesa la seva 
rellevància psicològica, el factor d'originalitat donat per la sobirania política. 

2. Andorranitat i catalanitat són, em sembla a mi , conceptes que van molt 
més enllà dels simples trets lingüístics, antropològics o de cultura objectiva o 
subjectiva. Són conceptes que defineixen sengles projectes d' identitat nacional. 
En aquesta perspectiva -i tenint en compte la importància determinant que té el 
component psicològic en la configuració d'una identitat nacional-, l'una i l'altra 
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són dues coses diferents en la seva essència, si bé poden tenir, i efectivament 
tenen, moltes coincidències en les seves formes d'expressió. 

3. La pregunta, tal com la formuleu -i també us ho dic cordialment-, acota i 
determina el terreny de la resposta. A mi em sembla que Andorra s'ha de pro
jectar al món tal com és, en la seva pròpia realitat i mesura, i no pas segons una 
realitat més àmplia. Si d'aquesta projecció en surt, com a resultat, una poten
ciació q'aquella realitat més àmplia, molt bé . Però no crec que hagi de ser ni un 
principi estratègic, ni una obligació prèvia, ni una condició sine qua non. Dit sigui 
amb tota la consideració i la simpatia envers aquelles formes de col -laboració, 
de cara a l'interior o a l'exterior dels respectius països , que andorrans i catalans, 
en benefici mutu, puguin arbitrar. 

Bibiana Rossa 
1. És veritat que Andorra i Catalunya tenen la mateixa llengua. També és un 

fet que andorrans i catalans coincidim en un grau molt elevat en les caracterís
tiques antropològiques, culturals i socials. Podem ser molt semblants, però no 
som idèntics, per la influència de diverses circumstàncies : entorn físic, geogrà
fic ... però sobretot històric i polític. 

Pel que fa a les característiques polítiques, penso que no es tracta d'uns trets 
tan intrínsecs de la persona com els esmentats , sinó d'unes circumstàncies més 
externes, directament lligades, procedents de la trajectòria històrica respectiva 
de Catalunya i d'Andorra i que han constituït clarament i notòriament dues 
nacions diferents. 

2. Segons el diccionari de la llengua de l'Enciclopèdia catalana, la catalani
tat és (i ho podem aplicar també, doncs, a l'andorranitat), la qualitat, el fet d'és
ser català (o andorrà en el segon cas) i, en un segon sentit, el caràcter o espe
rit propi dels catalans (o dels andorrans). 

Personalment, en fer referència a la catalanitat i a l'andorranitat, penso en 
els trets més característics d'aquelles persones originàries de Catalunya o 
d'Andorra i alhora en els trets que poden caracteritzar Catalunya o Andorra com 
a nació. 

Ara bé , si no es pren com a referència la definició limitadora i excloent que 
en fa l'Enciclopèdia catalana, la catalanitat pot ser el marc cultural global del qual 
l'andorranitat és una part constitutiva i motriu pròpia. 

3. Andorra acaba de ser proclamada i reconeguda Estat de dret amb la 
Constitució escrita del 1993. No obstant això, penso que seria un error negar a 
Andorra la qualitat d'Estat abans del 1993. 

Per tant, Andorra, com a Estat, no ha de reivindicar res quant a cultura i a 
llengua. Les té, són seves, i legítimes. Ara bé , és normal que les valori , les pro-
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mogui i les difongui com qualsevol altre Estat està obligat a defensar el que li és 
propi . 

Penso que Andorra i Catalunya poden i han d'ajudar-se mútuament com a 
terres germanes que són. Andorra té una sobirania de nació i també d'Estat, 
amb una llengua i una cultura transferides històricament per l'hegemonia cata
lana d'una època i, a més, en una situació de perifèria cu ltural. Malgrat que té 
un passat històric i polític ric , té un passat cultural pobre. Tot això té unes expli
cacions prou lògiques, com la que acabo de mencionar, com el modus vivendi 
tradicional del país , com la poca importància numèrica de la població andorra
na i també la poca infraestructura cultural i d'estudi existent abans de l'època 
moderna a Andorra (recordeu la prohibició de fet de la implantació d'institucions 
monacals , etc.) . 

Així , si se'm permet la franquesa, penso que, independentment de la con
clusió a què 

1
s'arribi quant a matrimoni o cosinatge , existeix en tot cas con

vivència, respecte mutu per les particularitats i estatus de cadascú, bona amis
tat i utilització conjunta d'aquells recursos comuns i compartits, encara que sigui 
amb aportacions des d'àmbits diferents. 

Andorra pot i ha d'aprofitar el potencial de la llengua i la cultura catalanes 
(perquè avui són les pròpies) per projectar-les al món i projectar-se culturalment 
ella mateixa, i crec també que de retruc tant Andorra com Catalunya sortiran 
beneficiades i reforçades en les seves relacions si es manté el degut respecte 
per les particularitats nacionals que presenten individualment cadascuna. I això 
no perquè sí, o per moda, o per imposició, sinó perquè es tracta de dues nacions 
que comparteixen una mateixa cultura, lliurement acceptada, i ambdues tenen 
el deure de treballar per potenciar-la. 

Albert Salvadó 
No és casualitat que Andorra i Catalunya tinguin , a més a més de la llengua, 

altres característiques comunes en el terreny antropològic i cultural , ja que la 
mateixa geografia ens aboca cap a tota la província de Lleida. No estic tan segur 
que la semblança sigui tan propera en el cas de tot Catalunya. Quant a les afi
nitats socials, també existeixen , encara que més llunyanes, i les polítiques pre
senten disparitats importants, ja que la situació i les circumstàncies no són com
parables. En el cas de Catalunya existeix un ventall massa ampli que no és 
reproduïble a Andorra. 

Totes les ... nitats tenen un punt comú en el fet de voler remarcar els seus 
trets diferenciadors. Aquí tornem a trobar el pes de les circumstàncies que han 
envoltat Catalunya però no Andorra directament, i a l'inrevés. D'una banda, 
Catalunya ha estat sotmesa a un règim brutal que buscava la desaparició d'una 
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cultura i d'una llengua, ofegades per altres i imposada per una immigració obli
gada. A Andorra no ha existit aquest fet sota un règim brutal i autoritari, malgrat 
que ha patit una altra situació que s'ha anat agreujant: l'arribada massiva de la 
immigració obligada per l'economia. Tant en un cas com en l'altre existeix una 
lluita per no perdre allò que ens és propi i que ens diferencia de la resta, per
què la veritable riquesa es troba en la variació i no pas en la uniformitat. 

Des d'un punt de vista diferenciador, gosaria parlar de la necessitat d'Andorra 
de constatar una realitat palesa en el naixement d'una Constitució: existeix un 
Estat andorrà que té el català com a llengua oficial , una oficialitat que no ha de 
compartir amb cap altra llengua i que ningú no pot qüestionar ni discutir, men
tre que Catalunya lluita per obtenir el reconeixement d'un fet cultural que li va 
ser arrabassat i que ha recuperat després d'anys de treball en la foscor. 

Som dues branques amb arrels comunes i el treball ha de ser comú, sense 
que ningú es pugui atorgar la primacia de la lluita. Un treball ben fet aprofita les 
sinèrgies . És a dir: un Estat s'aprofita del potencial d'una llengua i d'una cultu
ra, però alhora aquest potencial creix si aprofita la realitat política de l'existència 
d'un Estat. Cadascú en la seva dimensió ha de fer allò que les circumstàncies li 
permeten i els altres han de gaudir-ne, perquè la cultura no és patrimoni de 
ningú en particular, sinó que és a l'abast de tothom i tothom hi contribueix. 

Susanna Vela 
1. Respondre amb quatre ratlles aquesta qüestió resulta difícil, i arriba a ser 

perillós quan es tracta de característiques antropològiques. És evident que la 
nostra llengua és el català i que, per tant, bona part del substrat cultural és el 
mateix que el que trobem a la Cerdanya, a l'Alt Urgell, etc. Culturalment parlant, 
tenim aquells trets, a voltes de difícil abstracció, fruit de l'evolució sòcia-cultural 
d'una comunitat agra-pecuària que, a diferència de zones amb activitats econò
miques semblants i amb característiques geogràfiques similars , va viure un 
canvi a partir dels anys seixanta, una mena de mutació, tot integrant i recollint 
unes influències culturals més àmplies i plurals, unes formes i uns hàbits cultu
rals més cosmopolites, resultat d'una nova situació econòmica i social en què 
l'educació, especialment la universitària, va tenir un paper important en el canvi 
de mentalitats. 

No es pot parlar de cultura sense parlar d'integració i de consciència social 
de pertànyer a una comunitat determinada. La forta immigració dels darrers anys 
ha condicionat també l'evolució d'una comunitat amb escassos referents quant 
a arrelament, seguretat i integració. Una desestructuració que ha d'intentar res
pondre a les necessitats lògiques i als valors existents encara que canviants. 

2. No m'agrada la paraula i el sentit d'andorranitat, per la posició ideològica 
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que transmet. Aquesta identitat andorrana, a voltes atribuïda des de l'exterior, 
se'm fa difícil de definir en una comunitat amb costums, pràctiques fami liars , 
socials i religioses extensibles al Pirineu i a territoris de frontera. El que defineix 
Andorra és una evolució històrica i política que va portar al seu manteniment i 
a la seva consolidació , a vegades pels pèls, com a sobirania paradoxal als 
Pirineus. 

Una diferència objectiva, el sistema político-institucional d'Andorra -coprinci
pat-, no esdevé necessàriament el suport d'una manifestació de la diferència. 
Una població pot percebre una diferència que, objectivament o materialment, no 
existeix o que és difícil de veure. 

Crec que a Andorra coexisteixen permanentment diverses identitats que 
pensen de manera diferent i que canvien amb el temps. 

3. Andorra, des de la seva situació d'Estat, ha de vetllar, com qualsevol altre 
Estat, pels interessos de la comunitat d'homes i dones que el conformen i ins
trumentar la declaració constitucional d'Estat democràtic i social. Ha de treba
llar conjuntament amb altres Estats per lluitar a favor de la tolerància i del res
pecte entre els pobles i pel reconeixement d'uns drets i d'unes realitats històri
co-nacionals. 

La projecció cultural cap a Europa i el món ha d'ésser oberta, però sense fer 
bandera d'una realitat política diferent i reivindicada a la qual cal trobar una sor
tida, que personalment entenc; però el que no comparteixo és l'obstinada recer
ca i delimitació d'un territori on es pugui produir la nacionalitat catalana. 
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Andorra és 
Andorra 

e aid ria, d'entrada, precisar i matisar una realitat ben concreta que s'anome
na Andorra, una realitat sòcia-política, geogràfica i cultural , i alhora allò que 

se'n podria dir una filosofia, una manera de ser, és a dir, la catalanitat. 
Aquest ponent voldria plantejar-se el títol de la seva comunicació: per què 

Andorra és Andorra? 
El terme Andorra no és un terme exclusiu, ni tancat, ni es tracta que les per

sones que viuen en aquest país es contemplin el melic. El terme Andorra ha de 
ser un concepte obert, un concepte que sumi , un concepte que multipliqui. Aquí 
entraríem en la teoria jurídica-institucional dels anomenats petits Estats. 

Ja als anys setanta, en un debat a la Universitat de Barcelona, amb el títol 
genèric de Debat sobre els Països Catalans, vaig dir, i va ser acceptat (i enca
ra no érem Estat de dret ni teníem Constitució) , que, tot i partint d'unes matei
xes arrels històriques amb altres països o nacions de llengua catalana, Andorra 
era diferent. Andorra, com a mínim a partir del segle Xlii, ha seguit un projecte 
històric i sòcia-polític diferent. Tot el procés d'Andorra confirma una cronologia 
de continguts històrics que fan d'aquest país una realitat jurídica-institucional 
pròpia; inalienable i diferencial, a partir de la cosenyoria i del coprincipat perso
nal i inalienable. És clar que és l'únic Estat del món que té com a llengua oficial 
la llengua catalana. Però té una cultura pròpia, fermament arrelada al Pirineu i, 
al llarg de la història, amb unes estructures administratives i jurídiques diferen
cials. La vocació d'Andorra en el si d'Europa és una vocació, amb la seva llen
gua oficial , de cultura pirinenca, en contacte amb les nacions de la mateixa parla 
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i en contacte, així mateix, amb les nacions amb les quals té les mateixes arrels, 
però sempre respectant i salvaguardant el seu propi i personal procés històric i 
jurí dico-institucional. 

Ja des de l'any 1975, oficialment, Andorra s'ha presentat en diversos orga
nismes internacionals i, per mitjà de grans escriptors universals de llengua cata
lana, com Pere Calders, Agustí Bartra, Vicent Andrés Estellés , Miquel Martí Pol 
o Salvador Espriu, ha fet sentir la seva veu. 

És important el fet que Andorra es troba entre Espanya i França i, per tant, 
té una vocació de cultura universal, a partir de la pròpia identitat i de les pròpies 
peculiaritats que, més enllà de la llengua oficial, que és la llengua catalana, és 
la filosofia de les arrels, en aquest cas les arrels dels petits Estats , i, en el cas 
particular d'Andorra, d'un petit Estat ancorat en el si dels Pirineus, porta d'en
trada i de sortida del nord i del sud. Andorra té la consciència lúcida i ben clara 
que, tot i essent un poble, una nació, un Estat petit, pot influir en l'espai de la 
solidaritat, de la cultura i del respecte i la defensa dels grans principis que con
figuren una comunitat. 

És difícil explicar Andorra per mitjà d'una comunicació, malgrat que sigui a la 
Universitat de Prada, però, alhora, és magnífic poder configurar una cultura, una 
llengua i un país dins el macrocosmos dels grans Estats actuals, respectant la 
seva llengua oficial , la llengua catalana, però amb els continguts de la seva cul
tura, que és la cultura andorrana. 

Antoni Morell és advocat i escriptor. 
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El dret i Andorra 

Al senyor de l'Aranyó. 

Andorra és tot un món, i les seves perspectives , il ·limitades. No ens ha de 
sobtar gens si la posem enmig de la nostra època. Ni si la mirem amb els 

ulls i, després, aixequem el vol i observem el nostre planeta. 
En aquest univers hi ha tres civilitzacions capdavanteres: la nord-americana, 

1 a japonesa i la germànica. Els Estats Units d'Amèrica dominen el món, el Japó 
l'Àsia, i la República Federal Alemanya domina Europa. Per què? I què tenen 
en comú? 

Es diu que és així perquè tenen molta indústria, o l'exèrcit més poderós, i 
més enllà sentim a dir que són molt intel ·ligents. I si diuen que l'economia, les 
comunicacions o les armes en són els factors principals, els hem de dir que no; 
perquè són efectes i instruments de poder. El comandament d'aquest poder és 
en els treballadors , els militars, els empresaris, els científics. Cal tenir ben clar, 
en resum, que les dones i els homes d'aquestes societats són. qui marquen les 
dominants del món modern. Per tant, els hem de veure en aquestes societats i 
hem de veure com les viuen. L'economia, la cultura, l'exèrcit ens diuen moltes 
coses, però el punt més interessant i més important és el dret, els seus drets. 
En ells es manifesten els fonaments en roca viva, és el seu diamant més preat 
i el lloc on els punts de contacte són més grans. 

Veritablement, el dret és allò més comú a aquestes cultures, en aparença tan 
divergents. Tal com exposaré, la base d'aquests drets és la persona i la comu-
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nitat: la persona com un tot, la comunitat com un tot , i les relacions entre per
sona i comunitat com un tot. 

El Japó és un arxipèlag, i, per tant, s'hi podrien aplicar idees d'insularitat com 
a les Balears o a les Pitiüses. Però l'aïllament del Japó no el provoca el mar, 
sinó la seva cultura. Bo i essent un poble agricultor, també hi ha pescadors i, a 
més a més, corsaris . Després de treballar a fora tornen a casa, a la seva illa . 
Qui marxa de casa seva sempre pot tornar, com els japonesos emigrats al 
Brasil , amb tots els seus drets civils . Perquè aleshores la persona i la comuni
tat recuperen la seva harmonia, tant material com espiritual. Aquesta raó fona
menta l'existència del dret de sang o ius sanguini. I aquest dret no és excloent: 
l'adopció japonesa es fa dintre de la comunitat. L'estranger pot ser acceptat en 
el si dels japonesos de forma semblant a l'acceptació d'elements espirituals 
forans en la religió sintoïsta . 

Però, si el dret de sang existeix entre els japonesos, què hem de dir quan 
és entre els germànics? Qui s'esvera per prejudicis lligats als fets històrics i a 
sentiments incompresos? Cal ser equànimes. El component personal i col·lec
tiu s'expressa en el dret a la personalitat i a la dignitat humana recollits en les 
lleis fonamentals de Bonn . Quina perspectiva tenia sinó Savigny i l'Escola histò
rica? Hem de veure el component col·lectiu en la. presa de decisions de tipus 
cameralista en totes les activitats socials i donar un cop d'ull a Max Weber a 
Economia i societat, o als teòrics del segle XIX respecte al concepte de nació i 
de poble . 

Arribem-nos als Estats Units, on també defensen el concepte personal. Algú 
pot dir que no es fonamenten en un dret de sang , però, com hem dit, això és la 
manifestació d'un concepte, no n'és una causa. Perquè per a ells l'expressió del 
dret personal és el jurament de fidelitat. 

Podem llegir atentament la Declaració d'independència. Com va dir Antonin 
Scalia, jutge de la Cort suprema, es tracta de la declaració col ·lectiva d'uns 
Estats que es corresponen a unes comunitats. Més tard apareixerà la declara
ció de drets de tipus personal. És a dir, aquests drets personals s'emmarquen 
en uns drets comunitaris que en són el fonament. Per això, el jurament és el 
nexe entre els americans: ''And for the support ot this Oeclaration, with a firm 
reliance on the Protection of Divine Providence, we mutually pledge to each 
other our Lives, our Fortunes and our sacred Honor". Noteu que la fórmula de 
jurament continguda en la Declaració d'independència no és una submissió a 
unes lleis, com s'entén en alguns Estats; és , sobretot, un contracte mutu i una 
fermança col ·lectiva. A un altre nivell el situaríem com una aliança on cadascú 
és en ell mateix una comunitat i s'ajunta amb altres comunitats. 

Això és el que tenen en comú aquests líders, i Andorra ho comparteix. Tots 
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els catalans. Perquè encara que els seus sistemes jurídics s'han codificat o 
estan en procés de codificació, aquests no són de base napoleònica. La seva 
traditio jurídica és el dret consuetudinari , o dels costums de la gent. El dret es 
manifesta en el costum i en allò que els catalans anomenem les lleis de la terra. 
I cal explicar què són les lleis que produeix la gent que viu en una terra on 
aquesta és entesa com una casa. 

Només cal que els andorrans llegeixin la portada del Manual Digest on diu : 
"Escrit a peticio del comú general, d'elias per lo doctor en drets Antoni Fiter i 
Rossell, del Poble de Ordino per lo millor govern i regimen de sos Patricios". La 
claredat i el vigor del text no admeten dubtes i s'hi pot entendre bé el concepte 
personal i comunitari. La idea personal , perquè la destina als patricis; el doctor 
Fiter pertany al poble d'Ordino, tot junt, perquè vol assenyalar la gent d'Ordino, 
no el lloc d'Ordino. I comunitari , a petició del comú general , tant el comú de la 
gent com en la seva generalitat. I Fiter ho rebla, docte en drets, en la clau de 
volta: drets plurals i col ·lectius alhora. 

Hem de precisar encara un punt important que no es té gaire en compte. 
Quan es parla, normalment, s'utilitzen les expressions Andorra i andorrans com 
a equivalents, cosa que és un error de concepte greu: Andorra és el nom d'un 
lloc, un nom geogràfic, mentre que andorrans designa el nom de la gent ando
rrana. Perquè no tota la població que viu en el lloc anomenat Andorra és ando
rrana, i sí que podem dir que tot andorrà viu a Andorra com si fos a casa seva, 
i, a més, si un andorrà en marxa, se'n porta amb ell el seu dret, la seva condi
ció civil. El lloc d'Andorra és andorrà perquè els andorrans el viuen , el cons
trueixen , i no a l'inrevés, com entenem o donem per suposat. I aquesta és una 
qüestió crucial que lliga amb els Estats Units, el Japó o Alemanya. Un fet és el 
lloc i un altre 1a gent. D'aquí neixen dues grans branques del dret: el dret terri
torial i el dret personal. 

Abans de desenvolupar-ho, hem de tenir en compte que no són divisions 
exactes ni es pot fer una classificació estricta i determinista, perquè són fona
ments de dret i no tot el dret. Així, una persona pot tenir terres, o coses de la 
seva propietat, sota el seu domini ; però d'altres ho veurien de forma diferent, 
com la terra que conté el pagès que la treballa. Parlem clar: el dret territorial és 
un fonament que lliga la gent a la terra, als objectes. Ho podem veure quan trac
ta el dret des de la perspectiva de res, en tot l'ampli concepte llatí: res són les 
coses , els objectes, els esclaus. El territori entès com una cosa, com una res 
amb els seus límits , la seva solidesa, la seva inalterabilitat. 

D'aquí deriva el principi de la territorialitat: tothom qui viu en una terra o pro
pietat ha de ser com aquella terra, ha de seguir una mateixa llei, una uniformi
tat social. La gent està subordinada al territori , i dintre dels seus límits tothom 
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ha de ser igual. I bé, ja tenim l'Estat: l'Estat com a res o instrument per conver

tir la gent en res, com la terra on són és també res. Dins les fronteres lineals, la 

sobirania il ·limitada de l'Estat. I el procés que desenvolupa l'Estat cap a la per

fecció i la situació ideal s'anomena nacionalisme. L'Estat ideal és una abstrac

ció per a les persones, està per damunt d'elles i s'hi imposa com una pedra. 

Hi ha pobles que han fonamentat el seu dret en aquest principi de territoria

litat: els castellans creen Hispania, i el lloc d'Hispania està per sobre dels espan

yols; els francesos creen França . La seva riquesa augmenta a base d'eixamplar 

les seves fronteres territorials, i tot el que queda dins és nacional. Aquest con

cepte d'estat-nació comporta el nacionalisme com a ascensió de l'individu. Però 

això ens hauria de fer raonar sobre l'error de generar un catalanisme o catala

nitat, un andorranisme o andorranitat imitant aquest principi estrany als catalans. 

Perquè els catalans seguim el dret personal. El principi del dret personal lliga 

la persona amb la comunitat: la persona és persona entre la seva gent. No hi ha 

dret nacional, sinó dret civil. Les persones estan per sobre de la res, dels objec

tes; allà on va la persona és un ambaixador de la seva comunitat , la represen

ta com un dret i un deure inherents. Els lligams personals troben sentit en el dret 

sanguini com un dret de naixement legítim, en el dret de fidelitat i jurament, i en 

el dret a la dignitat i a l'honor. Així és el dret de gents. I podem entendre el con

cepte de natio com a gens, com a poble, i la seva expressió antiga nació cata

lana. I com establíem el vincle amb la terra: la persona d'aquest lloc. Així hi ha 

el català de Barcelona, el català d'Andorra, el català de Mallorca; i no és correc

te dir-nos barcelonins , mallorquins o andorrans fora d'aquest sentit. Ens orga

nitzem de forma plural , cada persona és un agent dels drets: perquè els drets 

són plurals, dins la comunitat cada persona s'administra en el seu univers. 

Estem units, no per un objecte que es l'Estat, sinó per la nostra cultura, la nos

tra civilització , la nostra forma de viure. No us recorda això la coneguda dita 

american way of life? 
Els catalans d'Andorra ho expresseu clarament: tothom , inconscientment, 

sap el valor de la frase el gran Carlemany, mon pare; si l'analitzéssim cons

cientment veuríem que la sobirania personal és allò més important , que és l'auc

toritas del pater, el cap de casa. 
Però també explica que digueu que Andorra i els Països Catalans no són el 

mateix, i teniu raó, perquè són dos conceptes geogràfics dife rents, l'un no és l'al

tre, no són equivalents. El primer designa un lloc físic , el segon una ideologia 

aplicada a uns territoris. Fins i tot podem entendre el lema del Principat, Virtus 

unita fortior. les persones amb virtus, força i dignitat assoleixen la seva plenitud 

en comunitat. De fet, expressa la sinèrgia de les persones i dels pobles . 

Per aquest fonament , aquesta arrel personal , tant els ciutadans d'Andorra 
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com els de Barcelona hem de seguir la nostra manera de viure . Hem de recollir 
la joia dels nostres drets consuetudinaris per assolir la pau amb nosaltres i amb 
els nostres veïns i el respecte en el nostre món. Són moments preciosos en què 
els catalans tornem a compartir valors avançats en l'univers actual; amb ameri
cans , germànics o japonesos. 

I no ens cal seguir criteris allunyats o forasters, ni imitar-los; només ens cal 
ser com som. Per tant, hem d'afirmar que nació catalana no és Països Catalans. 
I si ho voleu comprendre millor, rellegiu aquest curt article i penseu-hi . 
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Alteració 
dels parlars 
tradicionals: 
el cas del català 
d'Andorra 

Aquesta comunicació té per objectiu presentar les conclusions generals a les 
quals hem arribat en l'estudi descriptiu' que hem realitzat sobre el català 

d'Andorra. 
L'estudi complet consisteix en la descripció de l'estat actual del parlar 

andorrà d'un punt de vista dialectològic, tenint en compte els capgiraments 
sòcio-econòmics i culturals que ha experimentat aquest país durant aquests 
darrers trenta anys. 

Per poder observar correctament l'evolució de la llengua i per apropar-nos 
millor a la seva realitat plural , no hem aplicat la metodologia tradicional en dia
lectologia,> ja que afavoreix només un model de subjecte informador. Vam esco
llir de treballar amb tres informadors que representen tres generacions diferents; 
això en cada una de les sis localitats enquestades. 

Aquesta metodologia ens permet estudiar les transformacions que apareixen 
en una llengua en un moment donat (sincronia3

) en temps aparent: d'aquesta 
manera, podem posar en relleu les correlacions que existeixen entre fet dialec
tal i fet social. En definitiva, podem detectar en els indicis d'estabilitat del siste
ma, les possibles escletxes que poden afectar alguns dels seus subsistemes 
segons les generacions. 

Els resultats que exposarem són el fruit d'un estudi fonètic , fonològic , mor
fològic i morfosintàctic dels materials de primera mà recollits mitjançant la nos
tra enquesta dialectal. Els hem reunit i classificat en forma d'esquema.• D'altra 
banda, els il·lustrarem amb exemples concrets mitjançant gràfics i mapes per 
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facilitar la visualització de la variació geolinguística del nostre espai dialectal. 

En primer lloc presentarem un cert nombre de dades bàsiques relacionades 

amb els informadors i les localitats; situarem també el català d'Andorra dins el 

conjunt de dialectes catalans, i després exposarem els resultats als quals en ha 

portat aquest estudi. 

Informadors i localitats 

Hem escollit divuit informadors entre la població autòctona, que es repartei

xen en tres generacions. Els informadors de la primera generació tenen 60 anys 

o més; els de la segona generació tenen una edat compresa entre els 30 i els 

60 anys, i els de la tercera generació tenen entre 20 i 30 anys. 
Aquests divuit informadors es reparteixen en sis localitats: Pal, Arinsal , 

Ordino, Andorra la Vella, Encamp i Canillo. 

Situació dialectal 
El català d'Andorra pertany lingüísticament i tipològicament al conjunt de par

lars catalans. Aquests es divideixen en dos grans blocs dialectals: 5 el català 

oriental i el català occidental. El català oriental és caracterizat pels subdialectes 

següents: 

Rossellonès o català septentrional 
capcinès septentrional de transició 

Central 
salat xipella barceloní tarragoní 

Balear 
mallorquí menorquí eivissenc i formenterer 

Alguerès 

I els subdialectes del català occidental són: 

Nord-occidental 
ribagorçà 

Valencià 

pallarès tortosí 

valencià septentrional valencià apitxat valencià meridional: mallorquí 
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El català d'Andorra pertany al català occidental i més concretament al català 
nord-occidental. En aquesta proposta de divisió dialectal, el català d'Andorra no 
apareix com a subdialecte al mateix títol que el pallarès , ribagorçà o tortosí. 6 És 
cert que l'andorrà no "sembla reunir prou elements diferencials dins el nord-occi
dental per fer-ne un subdialecte a part. '~ Però el que demostren les diferents 
dades recollides és que, ben probablement, el parlar andorrà formava una uni
tat amb els parlars pallaresos.8 

Estudi 

Els tres fets més importants que destaquen de la morfologia nominal és que 
la variació lingüística és més important en els camps fonètic i fonològic que no 
pas en el camp morfològic, on és gairebé nul ·la. La nostra atenció se centrarà, 
doncs, en aquests dos camps propicis als fenòmens de variació. 

Globalment, dels vint-i-sis punts analitzats, onze mantenen les característi
ques del català d'Andorra, tretze es troben en plena fase de mutació i dos han 
desaparegut. 9 

Aquestes dades mostren que l'andorrà està experimentan canvis profunds, 
que es manifesten en l'aparició de noves variants que competeixen i a poc a poc 
substitueixen les variants autòctones, i que poden anar fins a la seva desapari
ció . A títol il ·lustratiu , presentarem dos exemples: 

1. En el primer, tractarem de l'alternança b/w que es manifesta en l'adjectiu 
possessiu quan adquireix marca de gènere (meua-meba). Aquest fenomen d'al
ternança l'hem inclòs en els trets en plena evolució . 

2. En el segon, parlarem de l'ús de l'article definit masculí singular. Hi ha 
alternança entre la forma arcaica /o i les formes al, el. Aquesta alternança depèn 
de les diferentes generacions. 

Exemple 1: comentari 
Els gràfics '0 de la sèrie 27 fan referència al problema b/w." El darrer gràfic, 

que presenta un balanç de l'ús de la variant [b] i [w], posa en relleu que la gran 
majoria d'informadors utilitza la variant [b] . Representa un 71 % dels usos. En 
canvi , la variant [w] només la utilitza un 25% dels informadors. I un nombre ben 
poc elevat (4%) utilitza indiferentment les dues variants ([b], [w]) . És el que ano
menem polimorfisme. '2 

Si observem què passa per generacions, veiem que a la primera l'ús de [b] 
([meBa] .. ) comença a sobrepassar el de [w] . En canvi , a la segona i tercera 
generació, [b] s'utilitza majoritàriament. Els percentatges respectius són del 71 % 
i el 93%. El polimorfisme [b]/[w] només apareix a la primera i a la tercera gene-
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ració. És respectivament del 1 0% i el 3%. 
La utilització de [b] ([meBa]) creix de la primera a la tercera generació: 47% 

----->93%. 
Si considerem l'alternança [b]/[w] d'un punt de vista geolingüístic,'3 podem fer 

la lectura següent del mapa cumulatiu : 
• A la localitat d'Andorra la Vella, hi ha presència de l'oclusiva sonora [b] en 

la formació del femení a les tres generacions. Aquesta variant es manté també 

a les localitats d'Arinsal , d'Ordino i d'Encamp però únicament a la tercera gene

ració. 
La semivocal [w] és utilitzada exclusivament a la localitat de Canillo , a la 

segona generació. L'alternança [b]/[w] apareix a les tres generacions de Pal , a 

la primera i segona generació d'Arinsal , d'Ordino i d'Encamp, i a la primera i ter

cera generació de Canillo. 
Aquests dos tipus de representació (gràfics i mapa cumulatiu) ens permeten 

de tenir una visió alhora complementària i necessària dels fets lingü ístics trac

tats. La primera permet de donar una visió dels fets d'un punt de vista genera

cional. L'altra ens ofereix una visió espacial o geolingüística. 

Podrem concloure, doncs, que la variant [w] desapareix progressivament (i 

fins i tot a la primera generació) en profit de la variant [b]. Aquesta darrera variant 

és utilitzada sobretot en els dialectes orientals i, en part, en el mallorquí. 

Exemple 2: comentari 
En aquest segon exemple tractarem de l'article definit masculí singular (lo/a/, 

e~ quan precedeix un substantiu masculí que comença per consonant (ex: /o 

carrer). Abans, però, de proposar els resultats obtinguts, donarem una ullada al 
mapa extret de Mapes per a l'estudi de la llengua catalana (Eumo Editorial) , que 

adjuntem a l'annex. Aquest mapa dóna una visió global de l'ús de l'article defi 

nit en els diferents dialectes catalans. 
Lo es manté a gairebé tot el nord-occidental i a una petita part del Maestrat. '• 

Andorra també conserva l'article arcaic Jo, segons el mapa. La confrontació d'a

questa informació amb l'estudi monogràfic que hem efectuat mostra que aques

tes dades no són del tot exactes (cf. gràfics de la sèrie 58) . 
El darrer dels nostres gràfics (sèrie 58, a l'annex) indica que l'article /o és uti

litzat per un 50% dels informadors, l'article el per un 19% i l'article al per un 31 %. 
Si ens acontentem amb la lectura d'aquest gràfic, podem afirmar que l'article lo 

és el més utilitzat, encara que competeixi amb els dos altres articles el, al. 
En canvi , l'anàlisi dels gràfics per generacions matisa aquesta informació i 

dóna una visió més concreta de la realitat dels fets . La primera generació empra 
l'article lo a excepció d'un 1%. Aquesta variació apareix a la localitat d'Andorra, 
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on l'article al comença a competir amb l'article arcaic. A la segona generació, 
tenim tres variants: /o, al, el. El 50% dels enquestats utilitza l'a rt ic le /o. 
Comparant els usos de l'article arcaic a la primera i segona generació, ens ado
nem que han minvat d'un 50%. S'ha reduït , doncs, a la meitat en l'espai d'una 
generació. Les localitats de Pal , d'Ordino i de Canillo mantenen l'article /o. En 
canvi, desapareix per complet a la localitat d'Arinsal , en profit d'e/, i a les locali
tats d'Andorra i d'Encamp en profit d'a/ i e/. 

A la tercera generació desapareix l'article /o en profit de l'article a/ emprat per 
un 83% i de l'article e/ utilitzat per un 17%.15 Les localitats d'Arinsal , Ordino, 
Andorra, Encamp i Canillo empren l'article a/. L'única localitat a utilitzar l'article 
el és Pal. Segons el sociolingüistes, la desaparició de variants és deguda al fet 
que les persones grans o d'edat avançada són més conservadores que els 
joves, o bé els joves més innovadors que les persones d'edat avançada. Malgrat 
tot , si bé això es confirma sovint, hem pogut verificar que no és una veritat abso
luta.'6 

Els factors (o contextos) de la desaparició d'un tret o variant determinats 
poden ser externs (socials, econòmics , culturals -ensenyament del català estan
dard-) o interns (simplificacions -fenòmens d'analogia, canvis de classe 
morfològica-, factors d'ordre sil ·làbic) . Pensem que la desaparició de l'ús de l'ar
ticle /o es pot incloure en els factors externs. És degut principalment al prestigi 
de l'estàndard, a la influència dels mitjans de comunicació, a l'escola i a les con
notacions pejoratives a què ha estat sotmès (sovint hem sentit a dir que "fa 
pagès') . 

Hem observat, doncs, l'evolució dinàmica de la llengua comparant el com
portament lingüístic de grups d'edat diferent en el si d'una població donada. 

Si molts dels trets esmentats no han desaparegut encara, hem de tenir pre
sent que tretze trets es troben en ple procés d'evolució. 

Si les causes d'evolució o d'orientalització de la llengua són degudes a fenò
mens interns o externs, bon nombre d'entre ells són l'efecte clar dels processos 
d'estandardització . Aquests "tenen per efecte d'eliminar progressivament certes 
variants i d'alterar, en el sentit literal, els parlars tradicionals".17 

El sistema educatiu seria un excel ·lent mitjà per reintegrar les variants autòc
tones que estan en via de desaparició. El català andorrà s'està orientalitzant 
d'una manera clara. Conservar la nostra identitat com a andorrans passa, del 
punt de vista lingüístic, pel manteniment de trets i variants propis, o comuns amb 
els diferents subdialectes que formen el nord-occidental. 

Mostrar d'alguna manera que som diferents és afirmar que existeix la diver
sitat, perquè "non hi pòt aver cap d'unitat vertàdera qu 'en respect dera diversi
tat".'8 
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La llengua no és quelcom estàtic, com ens ho podria fer pensar la norma, ja 
que la variació és inherent al llenguatge. Per tant, cal admetre que cada siste
ma o subsistema comporta diverses solucions o lectes. És aquesta diversitat de 
lectes que constitueix la riquesa de la llengua. 

Un Estat que s'afirma com a tal té el dret i el deure de preservar allò que és 
el patrimoni mil ·lenari d'un poble i part de la seva identitat: la llengua. 

NOTES 

Lídia Rabassa és professora -investigadora 
a la Universitat de Tolosa-Le Mirai/. 

1. Aquest estudi es refereix a la tesi doctoral Phonétique, phonologie et morphologie nomina/e du catalan 

andorran: /e système linguistique et ses variations, Universitat de Tolosa-Le Mirai l (1994). 

2. Joan Martí i Castell, dins Dialectologia social. Estudi de les localitats de Marçà, la Torre de Fontaubella , 

Margalef de Montsant i Alió, Estudis de llengua i literatura catalanes (1974) , afirma: 'Tenint en compte la 

124 Universi tat Catalana d 'Estiu 1994 



complexitat de la realitat social, no resulta vàlida ni científica l'aplicació de la metodologia de la dialectologia 

tradicional per explicar els parlars, tal com són globalment". 

3. El Dictionnaire de linguistique (Larousse) dóna la definició següent de sincronia: "Étude synchronique: 

étude linguistique qui se fixe pour objet un état de /angue donné (présent du passé), sans tenir compte de 

l'évolution qui a pu conduire à cet état". 

4. A l'annex de la tesi doctoral esmentada a la nota 1, p. 207. 

5. Seguint aquí la divisió dialectal proposada per Joan Veny en el llibre Introducció a la dialectologia catala

na, Biblioteca Universitària (Enciclopèdia Catalana), Barcelona 1985. 

6 Recordarem les diferents propostes dc classificació que han fet els lingüistes. El català andorrà és pre

sentat, o bé com un subdialecte del català occidental (cf. Barnils, Badia i Margarit, Guiter), o bé com un par

lar de transició entre el català septentrional i el català nord-occidental d'una banda (part nord-oriental 

d'Andorra) i entre el català central i el català nord-occidental d'altra banda (cf. Enciclopèdia catalana) , o com 

una àrea de transició interdialectal (nord-occidental de transició a l'oriental) (cf. Manuel Riera) . 

7. Joan Veny, op. cif. , p. 38. 

8. Aquesta opinió concorda amb la de Manuel Riera i Joan Veny. Cf. el llibre La llengua catalana a Andorra. 

Estudi dialectólogic dels seus parlars rurals, Institut d'Estudis Andorrans (Centre de Barcelona) 1992. 

Alguns dels trets comuns amb el pallarès són: 

1) utilització de [j] per (3]: safraia, passejar. 

2) utilització de [nr] per [r] : penre, encenre. 

3) ulilització del demostratiu aguet per aquest. El demostratiu aguet s'empra a diverses zones, en particular 

al nord del Ribagorçà i al Pallars. 

9. Vegeu el treball citat a la nota 1. 

1 O. Vegeu l'an nex . 

11 . En català antic, les formes femenines ['mewa], ['tewa] coexisteixen ja amb les formes ['meBa], ['teBa]. Cf. 

A.M. Badia i Margarit, Gramàtica històrica catalana, Tres i Quatre, València 1984, pp. 306-307, i Duarte, C. 

i Alsina , A., Gramàtica històrica del català, Manuals Curial , vol. 2 (1986), pp. 74-75. 

12. Jacques Allières , a l'article Un exemple de polymorphisme phonétique: fe polymorphisme de /'-S en gas

con garonnais, "Via Domitia", 1954, I, fasc. 4, pp. 70-103, dóna la definició següent del polimorfisme: "La coe

xistance dans fe /angage d'un sujet parlant, de deux ou p/usieurs variantes phonétiques ou morphofogiques 

d'un même mot utilisées concurremment pour exprimer fe même concep!, fe choix de l'une ou l'autre apa

raissant comme indépendant du conditionnement articulatoire (tempo, etc.) ou d'une recherche quelconque 

d'expressivité". 

13. La geolingüística és "un mètode de recerca dialectal que consisteix a situar fes varietats lingüístiques 

sobre mapa, o sigui, la diversitat sobre l'espai" (cf. Mapes per a l'estudi de la llengua catalana, Eumo Editorial , 

p. 5). 

14. Cf. A.M . Badia i Margarit , Gramàtica històrica catalana, op. cit., p. 318, i F. de B. Moll , Gramàtica histò

rica catalana, Gredos, Madrid 1959, p. 196. 

15. Jordi Colamina, dins L'Alacantí: un estudi sobre la variació lingüística, Institut d'Estudis Juan Gi l-Albert, 

Diputació Provincial d'Alacant, 1985, escriu: "La propagació del canvi és l'adopció progressiva de fa innova

ció per altres parlants de manera que durant un cert temps les dues formes arcaica i innovadora coexistei

xen en la competència dels parlants i la conclusió del canvi es dóna quan s'arriba a la regularitat per elimi
nació d'una de fes dues formes". 

16. Vegeu a l'annex l'esquema de la tesi doctoral esmentada a la nota 1, p. 207. 

17. Aquesta citació traduïda al català és extreta del llibre d'A. Berrendonner, M. Le Guern i G. Puech, 

Principes de grammaire pofyfectafe, p. 171. 

18. Aquesta citació és del lingüista occitanista Bernath Arrous. 
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ANNEX 

MAPA DE LES LOCALITATS D'ANDORRA 

L'Ariègc (Ücc i l~ ni:~ ) 

All Urgell 
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Consonantisme: gràfics sèrie 27 
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Alternances b/w a la segona generació en el possessiu 
meu 

b 
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w 

Alternances b/ w a la tercera generació en el possessiu 
meu 
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MAPA CUMULATIU 

w, J1 

Estudi del pas de la semivocal [w] a l'oclusiva sonora [b] 
(cf. p. 81 de la tesi , subsecció 2.1.3) 
Estudi de l'adjectiu possessiu "meu" 
• [b] 
• [w] 
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L'ARTICLE 

Font : ALOC. qü~st. I 

~ Manteniment de l':nticle ( <ipsu) 
~ Manteniment de l'article lo ( < illu) 

. D Article el ( < lo) 

Mapa extret de: Mapes per a l'estudi de la llengua catalana, Eumo Editorial. 
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Morfologia: gràfics sèrie 58 

L'actualisant per localitats 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% : 

30% 

20% 

10% 

0% I I · ~ I " : I I I I 

c. g "' E q. 
"' ï:=: 
u "' ('0 

e u :::i ";' N 

¡;; o "' e .... 
IJ) .... 
e '6 o 
~ 9 "O 

e 
ro <: a> 6 _J _J 

¡;; ¡;; o "' n._ IJ) e .... 
' e ~ o 
1 "O _J o e 

r!-. <: N .,;. _J _J 
_J _J 

_J _J 

L'actualisant a la primera generació 
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l' actualisant a la segona generació 
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10% 

Lo 

50% 

L'actua lisant a la tercera generació 
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L'actualisant : estudi global 
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MAPA CUMULATIU 

lo 

lo 

OtdillO ''(~ 

Estudi de l'article definit masculí 

Jo, al 

al, el 

al 

(cf. p. 41 o 194 de la tesi , subsecció 1.3.2.2) 
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L'arrel psicosocial 
d'un poble 

La visió de les nacions sempre s'ha enfocat des del punt de vista social, polí
tic, etnològic i antropològic. Tot aquest discurs ha estat excessivament influït 

per conceptes filosòfics que en moltes ocasions no tenen una consistència expe
rimental o científica. Les dades més recents procedents de la genètica de pobla
cions han trencat per sempre el concepte de raça, i els conceptes d'ètnia i nació 
són prou vagues o amplis per poder ser utilitzats operativament com a elements 
d'investigació. 

En el present treball parlaré de la nació vista des de la perspectiva de l'indi
vidu. Parlaré del sentit d'identitat o pertinença individual i col·lectiva, que és tan 
bàsic com ho pot ser l'impuls d'aliment o la procreació. El fet és que existeix una 
consciència o percepció de si mateix com a pertanyent a un grup; a més, la 
comunitat d'origen, les creences compartides i l'adhesió a determinats objectius 
generen un sentiment de solidaritat. En definitiva, s'està parlant que el tema cen
tral serà sentiment d'identitat grupal. 

Quins són els fonaments científics que des de diferents disciplines relacio
nades amb la psicologia poden justificar que el sentiment de nació-identitat gru
pal té un substrat psicobiològic tan fort com ho pot ser l'instint d'alimentació? Per 
a això em fonamento en les troballes recents que provenen de tres disciplines: 
la psicologia clínica, la psicologia de l'evolució i la psicologia social. 

De la psicologia clínica procedeixen els conceptes de consciència, auto
consciència i identitat. La psicologia de l'evolució explica, a través de la paleon
togènia, com es formen l'autoconscient i la identitat de grup. 
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I la psicologia social ens servirà per explicar com es forma la identitat social, 
a través d'una seqüència de tres processos: la categorització , la distintivitat i la 
comparació intergrupal. 

Sentit d'identitat grupal des d'un punt de vista psicobiològic. 

Autoconscient individual i grupal 

La consciència orgànica és un estat de vigília suficient per permetre a l'indi
vidu processar informació amb lucidesa, d'acord amb un seguit de capacitats 
(focalització, organització, orientació, apercepció, introspecció i control intencio
nal) . 

El conscient és un sistema intencional de selecció d'informació d'interès 
immediat, l'evolució filogenètica del qual es relaciona amb l'increment de l'ordre 
en la captació i el maneig de la informació. 

A mesura que augmenta el nombre d'imputs externs i interns, és necessari 
crear sistemes complexos de processament de la informació que permetin 
seleccionar els estímuls rellevants i establi r les relacions entre ells . Per a alguns 
autors, és necessari distingir entre aquest sistema de selecció i relació i el sis
tema d'interpretació i reflexió que s'ha anomenat autoconscient. L'autoconscient 
és el procés mitjançant el qual l'individu és conscient i coneix el seu propi ésser. 
L'autoconscient és propi de l'ésser humà i, de forma molt parcial , es troba en pri
mats superiors. 

En revisar l'extens nombre de publicacions sobre autoconscient aparegudes 
als últims anys, sorprèn l'absència de l'anàlisi de les diferències existents entre 
el conscient individual i el grupal. El reconeixement de la pertinença a un grup 
és un fenomen molt antic des del punt de vista filogenètic . 

Identitat individual i grupal 

La identitat és un fenomen psíquic íntimament lligat a l'autoconscient. En psi
copatologia es defineix com el sentit del jo, que proporciona una unitat a la per
sonalitat en el decurs del temps. Els psicopatòlegs clàssics van anomenar 
aquest tipus d'experiències consciències del jo. L'apercepció de la pròpia iden
titat va ser definida per Jaspers com a vivència del jo. Aquesta té quatre dimen
sions bàsiques: 

1. Apercepció en l'activitat: les funcions psíquiques porten associades de 
forma immediata la vivència de la nostra identitat. Així, tot allò que fem , allò que 
experimentem i allò que ens esdevé és viscut com a propi. 

2. Unitat: la identitat és una vivència no divisible i integrada. 
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3. Continuïtat: la identitat és estable al llarg del temps (ex: jo no era una altra 
persona fa dotze anys, encara que el meu aspecte , la meva aparença i les 
meves creences fossin diferents) . 

4. Límits: la identitat té uns límits diàfans respecte a l'exterior. 
Erikson inclou ,' a més, una dimensió social (el sentit de solidaritat interna que 

consisteixen els ideals i la identitat del grup social). Aquesta cinquena dimensió 
condueix a un debat de gran interès: la relació entre identitat individual i identi
tat grupal en els diferents nivells (família, grup, societat i cultura) , i la d'ambdós 
fenòmens amb el grau d'autonomia (control sobre les pròpies decisions, indivi
dualisme) . 

La identitat social s'adquireix, com veurem més endavant, a través d'una 
seqüència de processos com la categorització, la distintivitat i la comparació 
intergrupal. 

La identitat social i la individual semblen íntimament relacionades. Una forta 
identitat grupal comporta un decrement de la identitat individual , amb la conse
güent pèrdua d'autonomia, i a l'inrevés. A diferència de l'autoconscient grupal , 
la identitat grupal i la individual sí que poden considerar-se fenòmens exclusi
vament humans. 

Desenvolupament del concepte d'identitat 

L'estudi evolutiu d'un fenomen psíquic es pot efectuar a quatre nivells : 1) 
Filogenètic (estudi del fenomen comparant-lo amb d'altres espècies) ; 2) 
Ontogenètic (estudi del fenomen al llarg de la maduració i el desenvolupament 
de l'individu; 3) Antropològic (comparació entre grups socials; 4) Paleogenètic 
(estudi del fenomen al llarg del desenvolupament de l'espècie en el seu conjunt). 
Aquest últim procediment s'està desenvolupant als últims anys a partir del con
siderable avanç de la paleontologia. 

El gènere homo, com la resta de primats superiors, pertany al grup d'animals 
socials. En aquest context, l'adquisició d'una identitat individual amb les seves 
conductes associades (autonomia davant el grup de referència) pot haver cons
tituït un pas summament traumàtic, en no seguir els determinants psicobiològics 
de l'espècie. Esbrinar el desenvolupament d'aquesta consciència d'identitat no 
és fàcil. 

Alguns factors de grups de primats actuals permeten una aproximació a l'or
ganització social dels homínids. Washburn (1968) assenyalava fa dotze anys la 
importància del grup com a entitat primària sobre l'individu en les anomenades 
societats. Sembla clar que la unitat biològica dels australopitecs va ser el grup. 
L'adquisició d'identitat requereix la presència prèvia d'autoconsciència, però no 
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n'hi ha prou amb la mera consciència del jo. Una forma molt primària d'auto
consciència apareix en els primats superiors. 

En quin moment sorgeix l'autoconscient de grup? Probablement es tracta 
d'un fenomen anterior a l'adquisició d'un autoconscient individual (consciència 
del jo) , i es devia produir fins i tot abans de l'expansió de l'homo erectus cap a 
les zones temperades que va tenir lloc fa un milió d'anys. Els primers homínids 
s'assentaven en llars , cosa que implicava una divisió del treball en funció del 
sexe. Per reforçar l'estratègia omnívora, els mascles recorrien grans distàncies 
a la recerca de caça o de carronya, mentre que les femelles recollien fruits o 
tubercles a prop de la llar i les famílies compartien la collita. 

L'anomenada conducta altruista i cooperativa va poder impulsar la selecció , 
a l'encalç de la intel·ligència, del llenguatge i de la cultura, i pot relacionar-se 
directament amb el desenvolupament de l'autoconscient grupal. El pas de l'au
toconscient a la identitat grupal és un fenomen encara més complex. És sum
mament difícil d'establir el moment en què l'homo adquireix consciència d'iden
titat social , encara que aquesta va aparèixer ja en l'home de 1\leandertal fa cent 
mil anys. 

La transmissió de coneixements entre clans es devia consolidar al llarg d'a
quest període, però no apareixen signes d'una estructura social més extensa fins 
molt més tard , a l'últim període d'aquesta espècie, entre 60.000 i 40.000 anys. De 
fet, aquest fenomen devia anar lligat a l'evolució del llenguatge i dels processos 
cognitius i socials que hi estan relacionats. 

El primer i esbalaïdor signe d'una xarxa social extensa, ve associat a la presèn
cia de l'homo sapiens a Europa, fa 40.000 anys. La tecnologia, l'expressió artísti
ca i els ritus i les creences ens mostren una cultura avançada, amb canvis pro
gressius i estesos en una ampla àrea d'influència durant un període de més de 
20.000 anys. Ja en aquest període podem parlar de cultura i, per tant , d'idioma. 
La identitat social devia estar ja fermament establerta, com a resultat de l'adquisi
ció d'una autonconsciència del sistema de clans, i probablement d'explicacions de 
llur origen i destí. 

Un pas més devia venir donat per la suplantació en l'estructura jeràrquica de 
la família extensa sobre el clan. L'establiment d'aquesta nova jerarquia de valors 
és summament complexa i resulta difícil separar-la a partir dels fets arqueològics 
o paleoantropològics . En canvi , la forma dels habitacles sembla indicar que la 
família extensa és posterior a l'inici de l'agricultura, i adquireix una importància 
clara en l'estructura social amb la consolidació del pasturatge a l'Orient Mitjà cap 
al 7.000 aC. La importància de la família extensa sembla relacionar-se també amb 
d'altres fenòmens com l'acumulació de propietats i la ruptura progressiva del sis
tema de clans, amb la creació d'unitats socials de complexitat creixent. 
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Però, quan sorgeixen els primers indicis d'individualisme? Perquè existeixi 
identitat individual, el subjecte s'ha de considerar com un ens autònom, que és 
capaç de prendre decisions que poden estar en desacord amb la resta del grup. 
L'adquisició d'identitat individual s'ha de considerar, doncs, com un fenomen 
molt recent en l'evolució del pensament humà. Els pensaments de l'home sem
pre han trobat una analogia en les seves creences religioses . Probablement el 
primer indici d'un pensament individual es pot relacionar amb els corrents mono
teistes a diversos llocs d'Àsia i del Pròxim Orient cap al 1.500 aC. 

La repressió dels esmentats moviments dóna una idea del caràcter revolu
cionari d'aquest concepte. De fet, el judaisme monoteista no es trobava conso
lidat durant el regnat de Salomó, i probablement no va constituir un cos de doc
trina fins dos segles més tard , després de l'exili . El triomf del monoteisme en el 
poble jueu va associat al concepte de poble elegit, no al d'individu. 

Les primeres manifestacions sòlides d'individualisme apareixen a Grècia. En 
canvi , el procés en Sòcrates ens indica fins a quin punt era infreqüent la formu
lació d'opinions individuals en una societat tan avançada com la d'Atenes del 
segle V aC. 

Fins al Renaixament, són molts els exemples d'estranyesa davant les con
ductes individuals. La individualitat, l'home com a marc de referència, no apa
reix fins al Renaixement, i no es consolida fins al segle XVI amb el protestan
tisme, que permet a l'home el contacte directe amb Déu. La institucionalització 
d'aquesta nova concepció individualista no es dóna fins a la revolució america
na el 1776. 

Així, doncs, la plena assumpció d'una identitat individual no té més de 400 
anys, davant un pes de dos milions d'historia com a grup, i d'almenys 30.000 
com a societat cultural. L'home va ser molt abans grup que individu. 

Factors relacionats amb el comportament grupal 

Per a la comprensió dels comportaments grupals és necessari partir de l'es
tudi dels processos de generació, manteniment i canvi de grups socials , i també 
dels fenòmens relacionats amb la mobilitat dels individus entre els diferents 
grups socials. 

La identitat social s'adquireix a través d'una seqüència de processos com la 
categorització, la distintivitat i la comparació intergrupal. 

La categorització social permet a l'individu d'orientar-se vers el seu grup 
d'adscripció. L'individu percep la seva situació dins la xarxa social en què viu . 
L'establiment de categories presenta un nivell de jerarquització i de mobilitat 
summament variable segons els grups socials. 
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Alhora, el grup el situa en una posició determinada dins l'estructura o les 
estructures multigrupals. El grup crea un sistema de normes, codis de comuni 
cació i senyals d'identitat propi que li confereixen distintivitat social. Aquestes 
característiques del grup adquireixen caràcter estable i resistència al canvi i es 
constitueixen en els factors de cohesió i de divergència que es reforcen a tra
vés de la comparació social amb d'altres grups. Tot això porta a l'adquisició 
d'una identitat social amb atributs determinats. 

Vegem-ne ara l'anàlisi d'alguns aspectes. 
Referents socials. En la generació i el canvi de normes socials té una gran 

importància l'establiment de referents socials. L'individu necessita situar, validar 
i comprovar les seves opinions mitjançant la comparació amb un model. Aquest 
pot ser escollit tenint en compte el prestigi , el desig d'estatus o la seva atribució 
de poder, i en l'estabilització de l'elecció intervé l'efecte positiu de la relació entre 
l'individu i e¡ seu model. Aquest procés segueix les fases següents: imitació, 
potenciació ¡de la imitació per facilitació , identificació final amb el model. 

Existeixen diferents tipus de model , dels quals el més senzill d'analitzar és el 
líder. 

Creació de normes. La distintivitat implica un sistema de senyals d'identitat 
(uniformes, insígnies, senyeres) i de codis de comunicació propis . 

El sosteniment de les normes augmenta la cohesió del grup. Davant la 
necessitat de mantenir les normes del grup, aquest identifica els dissidents, que 
en principi reben una atenció superior, a fi d'animar la seva conve rsió, i si aques
ta no es produeix , són marginats. 

Giles ha descrit els fenòmens de divergència/convergència en les relacions 
grupals. Segons ell , l'individu pot utilitzar codis diferents en les seves relacions 
dins el grup, i, fora d'aquest, en el tracte amb membres d'altres grups. Aquest 
doble mecanisme pot afavorir la identitat social del grup. 

Comparació entre els grups. En la seqüencia d'identificació social , aquest és 
un altre aspecte fonamental. L'individu necessita prendre referents socials, i això 
influeix en la submissió a la norma majoritària. La comparació es fa amb grups 
socials en què la diferència és màxima, tot atribuint als membres d'aquell grup 
una categoria unitària, de manera que perden la seva individualitat i es conver
teixen en peces intercanviables. Aquest procés de deshumanització-desperso
nalització de l'adversari és fonamental en la generació de conflictes intergrupals 
(guerres , discriminació de determinats grups socials). Les diferències són vistes 
com a legítimes pels membres del grup. 

Així , doncs, els processos de distintivitat i de comparació afavoreixen l'apa
rició d'una identitat social del grup. Aquesta pot ser positiva o negativa, i gene
ra sentiments característics en els membres del grup. 
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Així, els membres d'un grup negatiu-inferior tendeixen a agrupar-se entorn 
d'una minoria activa, amb generació d'hostilitat intergrupal explícita i reaccions 
defensives. Això passa sobretot quan existeix una certesa completa de la identi
tat social inferior. De vegades, la identitat social del grup és insegura, cosa que 
determina una deficient capacitat de l'individu per efectuar una categorització 
social eficaç i també una menor cohesió del grup. Per últim, la identitat social pot 
ser estable o inestable. L'estructuració social i el sosteniment del seu sistema de 
normes requereix una percepció de legitimitat i d'estabilitat per part dels compo
nents del grup. Quan aquesta es perd, la mobilitat social i el canvi de normes aug
menten, tot afavorint la desintegració del grup. Aquest fenomen és evident en la 
desaparició del sistema patriarcal entre els gitanos i en les fluctuacions observa
des en el manteniment del sistema social entre les tribus amazòniques. 

La mobilitat i el canvi 

Existeixen dos factors fonamentals en la dinàmica de grups: la mobilitat i el 
canvi. 

Els grups flexibles tendeixen a afavorir la mobilitat intergrupal dels individus, 
mentre que en els grups rígids la mobilitat social és mínima. Així mateix, el grup 
mòbil resta obert als canvis de normes socials, mentre que el grup rígid hi mostra 
una oposició. La conflictivitat social és més fàcil entre grups rígids amb escassa 
mobilitat intergrupal. 

Moscovici (1976) ha estudiat els factors que dificulten l'aparició del canvi social 
en l'estructura i el sistema de normes del grup: 

- Estratificació social rígida (ex: sistema de castes a l'Índia). 
- Prejudicis intergrupals: aquests són evidents en les societats en què les 

diferències de religió, idioma, raça o extracció social determinen un factor de cate
gorització principal dels grups, que el porta a un descens de la mobilitat social. 

L'aparició de conflictes grupals en aquest context ha estat estudiat en diversos 
moviments nacionalistes europeus (Irlanda del Nord, Gal-les) . En aquests casos 
té un paper important la minoria activa, que en determinades circumstàncies pot 
induir a canvis de normes en la majoria conformista. Això pot passar quan la mino
ria és consistent en les seves idees al llarg del temps, es mostra flexible i no 
dogmàtica, actua primordialment sobre un subgrup de la majoria en què pot influir 
i propicia els fenòmens de conversió davant la majoria. 

Psicopatologia social 

En la patologia social de grup, el subjecte deixa de tenir importància, perd la 
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seva entitat individual , per ser considerat com a part d'un col·lectiu, sense el 
qual l'individu ja no té raó de ser. La identitat social absorbeix completament la 
identitat individual. 

Aquests fenòmens poden tenir lloc en grups marginals dins un sitema social 
(ex.: sectes) o en el conjunt majoritari de la societat (ex .: fonamentalisme islà
mic, nazisme) Però, a l'igual que existeixen alteracions patològiques de la iden
titat individual , com passa en l'esquizofrènia o en alguns trastorns de la perso
nalitat, també es poden produir alteracions de la identitat grupal. En ambdós 
casos s'ha de recordar que, evolutivament, la identitat individual és molt poste
rior a la grupal i que és probable que l'assumpció de les funcions grupals esti
gui condicionada per determinants biològics insuficientment estudiats fins ara. 

La llengua com a senyal d'identitat 

La llengua és el símbol més destacat i més emocional de la identitat de grup, 
i és alhora vehicle i motlle del pensament, de la història mental i cultural del grup 
i reflex del medi de vida, de les creences i de la cultura. 

El paper de la llengua adquireix una rellevància molt especial en les rela
cions interpersonals dins les comunitats bilingües, precisament pel seu caràcter 
vehiculador de la identitat com a element configurador i moltes vegades reivin
dicador d'una identitat nacional. 

A l'ètnia s'hi associa sovint una llengua. 
Hi ha almenys quatre raons que expliquen la importància del llenguatge en 

les relacions ètniques: 
a) És molt sovint un atribut de criteri de la pertinença grupal. 
b} És una nota important per a la categorització ètnica. 
e) És una dimensió emocional de la identitat. 
d) És un mitjà per facilitar la cohesió dins el grup. 
Existeixen diferents criteris per determinar la pertinença a un grup ètnic, que 

inclouen l'ascendència, la religió , la fisonomia i altres dimensions de l'etnicitat. 
Però la major part dels grups ètnics també tenen una llengua o un dialecte dife
rent que, sovint, són considerats un atribut necessari per legitimar els membres 
del grup. Alhora, el llenguatge serà un element central de les categoritzacions 
del nostre món social en la mesura que les característiques lingüístiques ens 
permetin distingir els membres d'un grup dels d'un altre. El llenguatge pot arri
bar fins i tot a ser més fort que d'altres característiques heretades (com el color 
de la pell} per establir el sentit de perntinença ètnica. 

Moltes vegades, l'etnicitat pot estar associada a la llengua com a símbol , 
encara que no es faci servir. És el cas de molts bascos, que per la gran dificul-
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tat de l'èuscar, i també per raons de tipus històric, no coneixen la llengua i, en 
canvi, s'hi identifiquen com un símbol -sovint el principal- d'identitat. Alguna 
cosa semblant s'esdevé amb el gal·lès i el bretó . 

La vitalitat etnolingüística és la configuració d'un conjunt de factors estructu
rals d'ordre demogràfic, institucionals i d'estatus que determina la força d'un grup 
etnolingüístic i les possibilitats de sobreviure dins un context d'intergrups. 

Com més vitalitat té un grup, més probabilitats té de sobreviure com a grup 
diferenciat, amb una llengua pròpia. En aquest sentit, hem de tenir en compte 
un seguit de factors: 

a) Estatus del grup i de la seva llengua dins la societat: estatus econòmic, 
estatus social del grup (més o menys estimació) , estatus sòcia-històric (passat 
gloriós), estatus de la llengua (llengua parlada, literatura). 

b) Força numèrica i distribució dels membres del grup ètnic: nombre de par
lants, índex de natalitat, immigració, emigració i distribució territorial , ja que el 
fet de conservar una unitat territorial afavoreix la vitalitat i també perquè la con
centració de població opera en el mateix sentit. 

e) Suport institucional i el fet que es desenvolupi dins un continu amb les 
variables següents: mitjans de comunicació de masses, educació (ja que el 
paper de l'escola és crucial) , administració , indústria, religió i cultura. 

Totes les variants de la dimensió estatus (econòmic, social , sòcia-històric, 
cultural) i el suport institucional són factors de primer ordre , juntament amb la 
desitjabilitat social i l'acord amb la norma social. 

L'autoconsciència del grup i la mobilització ètnica són essencials per a la 
supevivència del grup i del seu llenguatge. Recordem la importància acordada 
a la llengua com a element primordial en la configuració de la identitat grupal i 
nacional. La nació, vista des de la perspectiva de l'individu, no es pot entendre 
sense definir prèviament el concepte d'identitat grupal. 

Hem vist les dades que permeten d'identificar la identitat grupal com una 
cosa biològica, tan necessària per a l'individu com l'instint d'alimentació. 

També hem tractat els factors o components de la identitat grupal, per aca
bar referint la importància que aquesta té per a l'individu i com en ocasions pot 
generar una patologia pròpia. 

El millor coneixement dels mecanismes pels quals s'articula aquesta identi
tat pot ajudar-nos a evitar alguns fets dramàtics com els més amunt esmentats. 

Montserrat Carde/ús és psicòloga i presidenta del Cof.fegi de Psicòlegs. 
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Política cultural 
del Govern 

Durant aquests darrers anys, a Andorra s'ha pogut observar un augment impor
tant de les activitats culturals i uns avenços generalitzats en la majoria dels 

camps culturals, provinents de la societat, dels creadors i dels agents culturals. El 
paper de l'Administració ha estat, en general , positiu, però desordenat i sovint 
improvisat. 

Voldria fer un resum del que ha estat la política cultural en les darreres legis
latures. 

Entre el 1982 i el 1984, s'ajudà els creadors i els artistes de caràcter més con
temporani i s'impulsà la recuperació del patrimoni documental. Del 1984 al 1990, 
la política cultural afavorí la recuperació, l'estudi i la restauració del patrimoni cul
tural, molt lligat a una política parroquialista. A més, s'inicià la política lingüística. 
Entre el 1990 i el 1991 , s'afavorí la política lingüística, molt lligada al foment de 
l'Escola andorrana. Durant el període 1991-1993 hi hagué una disminució impor
tant d'esforços en el camp cultural , però amb un interessant foment de la política 
de consorcis, iniciada amb els convenis de I'ONCA i el cor dels Petits cantors. 

Una de les primeres accions que el ministeri d'Afers socials i Cultura ha portat 
a terme en aquesta legislatura és la remodelació del departament de Cultura, que 
ha afectat clarament el seu organigrama i una part de les funcions que generava. 

Pel que fa als recursos financers, vivim uns moments de dificultats pressu
postàries, però també sabem que no s'han d'abandonar la majoria dels projectes 
existents, sinó prioritzar-los. Hem de ser conscients que existeixen dificultats i que 
la realitat no sempre es pot adaptar als nostres desigs. Sabem que les prioritats 
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del Govern no són tan sols la cultura, malgrat que aquesta sigui una de les qües
tions importants. En aquest sentit, proposem una reducció de l'anomenada cultu
ra de consum, per parlar de la cultura del talent, del respecte al nostre patrimoni 
cultural i d'una certa cultura d'austeritat, sempre que no comporti una disminució 
de la qualitat. 

Un altre punt destacat en la nostra política cultural és el fet de creure en la par
ticipació del sector privat en l'acció cultural, que cada cop és , arreu, més impor
tant. En aquest sentit, ja tenim, a Andorra, dues experiències. La primera és el 
consorci dels Petits cantors, al qual Banca Mora fa una aportació considerable 
(33%) . La segona és el cas de l'Orquestra nacional de cambra, per al funciona
ment de la qual la fundació Crèdit Andorrà ha fet una dotació de 10.000.000 de 
pessetes . 

L'enfortiment del teixit cultural, l'estudi, la preservació i la difusió del patrimoni 
històric, nombrós i divers i, en general , el foment i la projecció de la nostra cultu
ra i de la nostra llengua en els àmbits més diversos, han de constituir la base d'ac
tuació del Govern, entesa des de la pers-pectiva de la vocació de serveis a la ciu 
tadania, als homes i a les dones d'Andorra. La cultura, sense cap dubte, té un 
paper transcendent en la concepció d'un Estat democràtic i social (art. 1, títol 1 de 
la Constitució) . 

Seguint aquesta línia de normalització cultural , i sense pretendre cap dirigis
me, ahir divendres es va aprovar en sessió del Govern el reglament de subven
cions d'associacions culturals no lucratives, un instrument a partir del qual aques
tes associacions rebran subvenció per a aquells projectes lúdico-culturals concrets 
i ben elaborats que puguin tenir un ressò important en la ciutadania. 

Pel que fa a les infraestructures culturals, cal dir que, en el Pla estratègic del 
Govern, Andorra es defineix com un país turístic i de serveis. És evident que dins 
el seu vessant cultural es poden millorar considerablement els serveis i també l'o
ferta turística. Andorra té un fort desequilibri en infraestructures que, grosso modo, 
podem resumir dient que s'ha fet massa inversió en centres cu lturals d'ordre local 
i poca inversió en infraestructures culturals d'ordre nacional. Això ha estat el resul 
tat d'una llarga i costosa política parroquial. Pel que fa a futures inversions a mitjà 
i a llarg termini, n'hi ha que són imperatives. I voldria citar el Museu nacional , la 
millora dels museus existents, la ubicació i l'equipament definitiu dels serveis d'ar
xius, del servei de política lingüística, del servei de promoció cultural i la millora de 
la Biblioteca nacional. 

Pel que fa als museus, amb la reestructuració del departament de Cultura s'ha 
creat la Junta de museus, integrada per diferents tècnics d'aquest departament, 
representants dels comuns, i eventualment altres especialistes. Aquesta junta es 
començarà a reunir a partir del mes de setembre vinent. En les primeres reunions 
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es discutirà el sistema museístic d'Andorra. El departament ja ha elaborat un pri
mer document que serà sotmès a discussió a la junta. La funció d'aquesta Junta 
de museus, a més de convergir en un sistema museístic que convingui a totes les 
administracions, haurà d'elaborar el projecte de Museu nacional. 

La darrera àrea d'actuació del departament de Cultura és la de política lingüís
tica. La llengua és un dels trets diferencials del nostre país. No ens podem per
metre de deixar que es perdi ni que es devaluï. La potència cultural dels països 
veïns, França i Espanya, fa que, sense ser-ne conscients, cada dia hi hagi més 
paraules tècniques estrangeres , sovint innecessàries, en la nostra vida diària. 
L'anglès també s'imposa. 

Estem molt acostumats a parlar en d'altres llengües i oblidem la nostra en molts 
àmbits (comerç, esports, mitjans àudio-visuals .. . ). Per invertir en aquest procés, cal 
un esforç decidit del Govern: cal una enquesta sociolingüística per saber què parla 
la gent que viu a Andorra i quina sensibilització hi ha sobre aquest tema; cal una 
llei de política lingüística que protegeixi la llengua oficial i regularitzi la situació ; cal 
fer campanyes de conscienciació (la primera s'iniciarà el mes de novembre) ; final 
ment, cal que els qui arribin a Andorra sentin la llengua al carrer i se sentin 
impel-lits a parlar-la. 

Resumint, doncs, hem de tenir un servei de política lingüística amb poders i 
recursos i que funcioni a ple rendiment. 

Globalment, la problemàtica actual en matèria cultural pot resumir-se de la 
manera següent: 

El primer problema amb què es troba el ministeri a l'hora de perfilar el projec
te cultural d'aquesta legislatura és el desconeixement global dels costums i les pre
ferències en matèria cultural dels habitants d'Andorra i dels seus visitants. És, per 
tant, molt important la realització d'una enquesta d'opinió que permeti al Govern de 
conèixer els anhels i les necessitats culturals d'Andorra. Els resultats d'aquest estu
di de mercat permetran establir els plans d'actuacions reals en la política cultural 
de l'Estat. Aquesta enquesta podria encaminar l'acció cultural cap a un augment 
de la promoció d'alguns sectors, actualment abandonats o gairebé, en detriment 
d'altres que avui s'estan promocionant, probablement de forma inadequada. 

En l'ordre legislatiu , l'aprovació de la Constitució i l'homologació a la normativa 
europea fan que les nostres lleis sobre patrimoni cultural esdevinguin totalment 
obsoletes i estiguem obligats a fer-les de nou. En aquest sentit, la llei del patrimo
ni cultural d'Andorra haurà de protegir, difondre i estudiar els béns culturals ando
rrans. Aquesta llei definirà les característiques dels béns culturals catalogables i 
dels d'interès nacional. El catàleg ja s'està confeccionant en aquest moment, sota 
uns criteris que han de constituir-ne el reglament. 

Per al proper any 1995 es preveu treballar en la redacció de normes secto-
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rials, com la del reglament d'intervencions i de protecció del patrimoni arqueolò
gic i el reglament dels béns mobles (no escrits) i dels immobles catalogats. Ai xí 
mateix, s'està preparant la llei d'arxius, que definirà els béns que integren el patri

moni documental d'Andorra, el sistema d'arxius del Govern, el tractament d'a
questa documentació i el seu accés a l'Administració i a la generalitat de la ciuta

dania. 
A més, s'ha reprès l'esborrany de projecte de llei de política lingüística que es 

va elaborar durant el ministeri del Sr. Ladislau Baró, amb el qual estem totalment 

d'acord. En aquests moments se n'està elaborant la redacció definitiva per trame
tre-la al Consell General durant el primer semestre de 1995. 

S'han definit tres grans àrees d'actuació, que ja s'insinuaven en la legislatura 

anterior, però que no estaven gens definides. Aquestes tres grans àrees són: el 
patrimoni cultural , l'acció cultural i la política lingüística. 

La primera àrea fa referència a la recuperació , l'estudi i la difusió dels béns cul
turals pròpiament nacionals, i per tant , la seva política mostrarà els fets culturals 
històrics i tradicionals d'Andorra. 

La cultura és per a qualsevol país un signe d'identitat, al qual van estretament 
lligats uns valors socials de llibertat, de participació, de democràcia i de progrés. 
Els camps d'actuació d'aquesta àrea són la recerca, la conservació i la difusió del 
patrimoni cultural d'Andorra. A diferència l'acció cultural , el patrimoni cultural és 
competència de l'executiu. Així ho diu l'article 34 de la Constitució: "L'Estat garan
tirà la conservació, promoció i difusió del patrimoni històric, cultural i artístic 
d'Andorra ". 

L'àrea d'acció cultural és la que dóna més moviment a les diferents tasques 
culturals. Bàsicament, el Govern ha de fomentar les arts plàstiques, el teatre, la 
música i la dansa, però també ha de crear un marc de participació per a les asso
ciacions culturals no lucratives i per a la cultura popular, sense esperit interven
cionista. En aquesta àrea, el Govern no té competències exclusives, ja que les 
comparteix principalment amb els comuns i amb les associacions i la iniciativa pri
vada. 

Com a novetat en aquest camp, el ministeri ha obert cinc tallers d'artistes que 
començaran a funcionar a partir del mes d'octubre vinent. Es continuarà treballant 
en les àrees de música i dansa i d'arts plàstiques , sense interferir en les tasques 
de promoció cultural que porten a terme els comuns. Amb aquesta finalitat, s'ha 
constituït la comissió de coordinació d'activitats culturals, formada pels consellers 
de cultura dels set comuns i per nosaltres mateixos. 

Ramon Serra és ministre d'Afers socials i Cultura (1994). 
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La transmissió 
cultural a 
l'escola. 
Eines per a la 
reflexió 

D ins el marc de la jornada de debat sobre Andorra i la catalanitat , aquestes 
pàgines volen proposar eines per a una reflexió, des d'una perspectiva 

pedagògica, sobre el paper que exerceix el sistema educatiu en la transmissió 
cultural. Aquesta comunicació exposarà els punts d'anàlisi necessaris per tal 
d'esbrinar el model practicat pel sistema educatiu, i més concretament pel sis
tema escolar, i no entrarà en consideracions de valor intrínseques a la trans
missió. 

Potser cal avisar que s'assumeix un concepte ampli i dinàmic del mot cultu
ra, com el conjunt de valors i normes que identifiquen una comunitat i, dins 
aquest marc, pot semblar més fàcil detectar les diferències i les semblances 
amb comunitats veïnes o amb fases històriques anteriors. És a dir, s'adopta una 
doble visió, transversal i longitudinal, que ajuda a identificar les tendències més 
significatives. 

Tanmateix el títol apuntat permetria extreure una segona lectura, evitada 
intencionadament, que tractaria sobre les diferències entre una escola nacional 
pretesament catalana i una de pretesament andorrana, amb tota la ironia que 
admeten l'adverbi i els adjectius. En primer lloc, perquè es fa difícil acceptar que 
els models de transmissió siguin específics i propis de cada comunitat social (a 
tot estirar, podríem dir que tal model o tal altre s'han aplicat aquí o allà, però no 
en són consubstancials) . En segon lloc, perquè abans caldria acotar els termes 
català i andorrà, en termes d'espai i de temps, però sobretot en el terreny men
tal o de les ideologies. En tercer lloc, perquè la comparació entre escola andor-
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rana i escola catalana supera molt les dimensions d'una comunicació d'aques
tes característiques. En resum, optem per presentar eines de treball que convi
din a l'anàlisi i a la reflexió. 

El tema de la jornada permetria, també, repassar el contingut genuïnament 
andorrà que transmet la totalitat d'escoles d'Andorra, tot contrastant-lo amb el 
contingut genuïnament català que transmeten les escoles del país veí. Però tal 
anàlisi , des d'una perspectiva comparativista, tindria poca entitat científica per
què els punts de partida són radicalment diferents: hi ha una gran distància en 
el grau de control que exerceixen les administracions educatives sobre els res
pectius sistemes escolars; però , a més, mentre que l'una és plenament sobira
na, l'altra està integrada en una estructura estatal superior. Aquests dos argu
ments, tots sols, desmunten qualsevol intent comparatiu i, per aquesta raó, hem 
enfocat el tema cap un altre sentit. 

Tot i les reserves anteriors, ens permetrem d'advertir que qualsevol intent 
d'identificar els elements nacionalistes que caracteritzen el discurs i la pràctica 
pedagògica del sistema escolar és un dels temes més polèmics en les socie
tats occidentals contemporànies , sobretot d'ençà de la creació dels Estats-nació 
i dels sistemes educatius mal anomenats nacionals, sorgits de la proclama revo
lucionària de la li- lustració. És un debat que té l'origen en la declaració de la 
funció de l'escola com a transmissora de la cultura i del conjunt de valors que 
donen identitat a la societat, i és un debat que es presenta erm davant postu
res que neguen la globalitat del fet educatiu . A l'apartat següent n'apuntem els 
trets essencials . 

Conformació de valors 

Assimilar educació amb socialització ha estat un dels detonants de la polè
mica sobre la funció transmissora de l'escola. Això ha estat provocat per un 
reduccionisme del concepte d'educació, centrat en les funcions integratives, que 
ha facilitat l'emergència de posicions favorables al sistema en detriment de l'in
dividu. L'èmfasi en el seu caràcter social n'ha fet evolucionar el mateix concep
te : el dret a l'educació s'ha transformat en l'obligació de l'educació; el segle XIX 
reclamava l'accés de tothom a l'educació, el segle XX exigeix el deure de tot
hom de ser educat. Una educació que, amb el procés tecnològic i social , es rea
litza en una gran diversitat de llocs i situacions per mitjà d'una infinitat d'agents 
i d'institucions. La complexitat del sistema educatiu és paral-lela a la complexi
tat del sistema social. 

L'educació, en essència, és un procés permanent de millora de la persona 
que li ha de facilitar la integració en el teixit social. L'escola, dins aquest con-
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text , és una institució creada amb finalitats educatives i limitada en el temps i en 
l'espai. En d'altres paraules, no es pot restringir l'anàlisi de la transmissió cultu
ral només a l'escola, perquè això significaria eliminar la resta d'institucions i d'a
gents que tenen un paper equivalent o superior al de l'escola: i) en el primer 
nivell, la família exerceix les funcions educatives bàsiques i fonamentals; ii) en 
el segon, l'escola o altres entitats culturals o religioses compleixen actuacions 
educatives específiques; iii) en el tercer, la comunitat social adquireix un rol mar
cadament formatiu i informatiu, en què els mitjans de comunicació són para
digmàtics. La classificació distingeix els tres estadis o fases d'integració o socia
lització de l'individu, del més simple al més complex, però també del més pro
per al més llunyà, en el sentit del control que hi pot exercir: gairebé absolut en 
el context familiar i gairebé inexistent en el context comunitari. 

L'esquema només serà útil si permet esbrinar les relacions entre els diferents 
nivells. Sembla indiscutible que, des del naixement, la persona es relaciona, 
feliçment o infeliçment, amb els tres nivells . Per a la persona, l'existència d'a
quests referents culturals és necessària perquè ajuda a regular les relacions 
amb les altres i amb el conjunt de la comunitat social. L'infant busca i reclama 
uns patrons de comportament que l'ajudin a sentir-se membre d'una comunitat , 
la pertinença a la qual es vehicula per mitjà de normes i regles compartides que 
l'infant va aprenent i interioritzant. En l'etapa adolescent, es presenten actituds 
de rebel-lia que no són sinó una mostra del grau d'interès per la seva integració 
en la societat. 

En resum, durant el procés de creixement i maduració, la persona es troba 
sotmesa a una pressió constant i permanent de conformació de valors per part 
de diferents instàncies. La dificultat, per a la persona i per a la societat, es pro
dueix a causa dels desajustaments entre els nivells: quan els valors acceptats 
per la família entren en contradicció amb els valors defensats per l'escola, o bé 
quan l'escola defensa una línia diferent dels valors que la societat recull en els 
programes oficials, s'esdevé una primera font de conflicte. 

Un exemple n'és l'evolució que ha experimentat el discurs pedagògic de l'es
cola, fins al punt que ha dificultat la comunicació amb la societat, amb l'ús de 
terminologies i de procediments excessivament especialitzats que pocs entesos 
són capaços d'usar amb comoditat, cosa que no deixa de ser una manifestació 
del divorci o desajustament experimentat en els tres vèrtexs del triangle família
escola-societat. En d'altres paraules , només un acostament entre els nivells 
ajuda a assolir les finalitats o els objectius respectius . 

En resum, la conformació de valors , finalitat no exclusiva de l'escola, es 
nodreix d'una gran diversitat de fonts , l'anàlisi de les quals ens permetrà detec
tar exactament l'adscripció a un determinat context cultural. 
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Eines d'anàlisi 

La transmissió cultural i, en conseqüència, el perfil de persona que forma 
l'escola estan determinats per un conjunt d'elements que exposem i expliquem 
a continuació. 

Agents de la transmissió 
L'acte de transmissió, segons un esquema clàssic de la comunicació, neces

sita un emissor i un receptor. Els estudis funcionalistes han atribuït el primer rol 
al professor i el segon a l'alumne. Amb totes les reserves obligades sobre aquest 
esquema (àmpliament superat en teoria de la comunicació) , acceptarem una 
funció activa del primer, però haurem de recordar el paper també actiu del 
segon, atès que de la reinterpretació de la realitat l'alumne construeix l'apre
nentatge. 

La reflexió sobre el model cultural de l'escola parteix, en primer lloc, del pro
fessorat i, en general, de les persones adultes sobre les quals recau la respon
sabilitat d'educar. Sobre el professorat, cal identificar el currículum o recorregut 
formatiu personal: 
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• Procedència social i grup cultural d'origen. L'eficàcia de la intervenció edu
cativa està re lacionada amb el grau de cohesió social que mostren educador 
i educat, que en sociologia s'expressa en termes de grup social de perti
nença; segons això, l'èxit està assegurat si el professor comparteix les matei
xes aspiracions i referents que els grups socials i culturals dels alumnes. El 
conflicte que s'origina quan la llengua de l'escola és diferent de la llengua 
familiar n'és un bon exemple, com ho demostra la situació a Anglaterra deri 
vada de la contractació de personal estranger per la manca de professorat 
nadiu . Evidentment , el conflicte s'agreuja en situacions en què el fet migra
tori assoleix quotes elevades. 
• Recorregut escolar en l'educació primària i secundària. És important analit
zar el recorregut acadèmic del professorat a fi de recòneixer-ne estereotips 
o fi xac ions originades per aquesta raó, sobretot quan existeix discordança 
amb els plantejaments metodològics o pedagògics assumits per l'escola i per 
la societat . Els països africans independitzats de les metròpolis europees 
han experimentat una situació de recolonització a causa de la procedència 
del professorat, els membres del qual han estat formats en models escolars 
diferents. 
• Formació inicial com a professional de l'educació . La formació prèvia a la 
pràctica docent (allò que sempre s'ha anomentat formació inicia0 es porta a 
terme en inst itucions de formació superior, normalment de caràcter universi-
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tari . Des del punt de vista econòmic (a causa dels salaris baixos del profes
sorat) i professional (les possibilitats de promoció són minses) , la funció 
social del professorat ha experimentat una davallada important en el darrer 
quart de segle , i això ha motivat un desinterès entre les noves generacions. 
Però, a més, el contingut de la formació no s'ha renovat al mateix ritme amb 
què ho han fet els avenços tècnics i científics, de manera que no és gaire 
difícil que els infants sàpiguen fer anar un ordinador millor que el seu pro
fessor. En països amb un potencial de formació superior petit o nul , les difi
cultats se centren sobretot en el professorat de secundària. Les solucions 
adoptades pels Estats petits del Carib són força variades: contractació direc
ta de personal estranger format per exerci r la seva tasca en un context dife
rent ; personal nadiu que és format en universitats estrangeres que no con
templen la realitat que més interessa al futur professor, etc. La fórmula més 
reeixida ha estat l'establiment d'un conveni entre diversos Estats dins el marc 
d'un programa de cooperació regional. Quan els plans d'estudi de la forma
ció inicial del professorat presenten dèficits importants en relació amb els 
plans d'estudi seguits a l'escola, és fàcil endevinar-hi desajustaments i, a la 
llarga, desequilibris profunds. 
• Activitats de perfeccionament i de millora dels coneixements. La formació 
permanent del professorat, llargament defensada pels grups de mestres pre
ocupats per la renovació pedagògica, s'ha traduït en un conjunt d'activitats 
organitzades des de l'Administració educativa per al perfeccionament i millo
ra dels conei xements i competències que es consideren obsolets . En la 
majoria dels països desenvolupats creix l'interès pel tema i s'hi destinen par
tides pressupostàries cada cop més generoses. Així com en els altres àmbits 
la intervenció és impossible o difícil , la formació permanent del professorat 
és el terreny en què l'Administració pot tenir una funció més contundent i 
directa, sobretot pel que fa als professionals que en depenen. 
La conclusió més destacada d'aquest apartat és que la transmissió cultural 

està plenament relacionada amb la qualitat dels agents encarregats de dur-la a 
terme. A més, els nivells de socialització esmentats a l'apartat anterior interve
nen indirectament a través de la filtració cultural que fa el professor. 

Contingut de la transmissió 
Podem identificar ràpidament el contingut de la transmissió amb els plans 

d'estudi o programacions escolars . Si bé aquesta afirmació és ben certa, no ho 
és menys que les declaracions efectuades en tals documents sovint no resistei
xen la realitat pràctica, cosa que obliga a efectuar una destil ·lació més subtil del 
contingut escolar. 
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La transmissió de l'escola és, en poques paraules, la transmissió de la cul
tura imperant. L'Estat de dret es fonamenta en l'imperatiu de les lleis i els regla
ments, la tutela dels quals és confiada als òrgans corresponents. Els ministeris 
d'Educació acostumen a ser els artífexs dels plans escolars , elaborats sota cri
teris diversos. Però , a més, la transmissió es du a terme d'una manera que, en 
molts casos, s'escapa del control de l'Administració, perquè la realitat supera la 
ficció . Això obliga a enfocar la qüestió des de dues òptiques diferents: els docu
ments administratius i els resultats reals en els alumnes. 

En pedagogia, el mot currículum es refereix precisament i exactament al con
tingut esmentat en totes dues direccions. D'una banda, el currículum oficial recull 
les prescripcions administratives sobre el contingut escolar; d'altra banda, l'a
lumne experimenta el currículum real que l'escola li transmet. L'aspiració de 
l'Administració és reduir la distància entre l'un i l'altre, de manera que l'escola 
transmeti allò que determina el pla d'estudis. És clar que partim de la hipòtesi 
que existeix una distància entre tots dos i que quan aquesta distància és exces
sivament gran els mecanismes per avaluar el sistema educatiu són ineficaços. 
Per exemple, els estudis que condueixen directament a una prova externa al sis
tema escolar (el cas de la selectivitat espanyola, el BAC francès, les proves de 
nivell del sistema anglès , etc.) s'han d'adequar fidelment als programes oficials, 
a fi d'evitar el fracàs dels alumnes; els estudis que no porten directament a una 
prova d'aquestes característiques (els estudis primaris d'Espanya i de França, 
els estudis superiors arreu, etc.) es poden permetre el luxe de no ser devots del 
currículum oficial , si són capaços de salvar les inspeccions educatives. 

A més dels aspectes esmentats, a l'hora d'analitzar l'eficàcia del model esco
lar cal relacionar les finalitats o objectius declarats amb els continguts establerts. 
Només d'aquesta manera és possible detectar el grau d'ajustament de la trans
missió educativa. Pel que fa a les funcions de tal contingut, es poden agrupar 
en tres grans blocs: instrumental , professional i cultural. 

El contingut fa referència al conjunt de coneixements i destreses que la per
sona ha de dominar per reeixir en la vida quotidiana. Molts continguts són apre
sos en contextos informals, fora de l'escola, però l'evolució social ha forçat que 
l'escola cada cop s'ocupi més de continguts que no li eren propis . Pensem, per 
exemple , en hàbits i destreses de menjar (en el nostre context, els menjadors 
escolars ocupen gairebé el 90% dels alumnes) que l'escola ha hagut d'assumir. 
De manera recíproca, les instàncies no formals han de suplir els dèficits de l'es
cola: un termòmetre del fracàs de l'escola consisteix a repassar les pàgines gro
gues de la guia telefònica i comptar el nombre d'acadèmies privades dedicades 
a l'ensenyament de llengües, informàtica, comptabilitat , música, etc.; és a dir, 
àrees del currículum oficial que no han estat prou ateses pel sistema escolar. 
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Finalment, cal estudiar detingudament l'origen del currículum, oficial i real. En 
resum, cal analitzar qui elabora el currículum oficial , qui n'inspecciona l'aplicació 
i qui n'avalua els resultats. I, també, com s'elaboren els projectes de treball a les 
escoles , el grau de compromís i de fidelitat de tot el professorat en aquests pro
jectes, l'adequació dels sistemes d'avaluació de la seva aplicació, etc. En aquest 
apartat cal fer la mateixa anàlisi que en l'apartat anterior, sobre l'origen , pro
cedència i formació del professorat i dels dissenyadors del currículum oficial , 
assessors de desplegament, etc. 

El contingut de la transmissió ha de ser la confluència d'una bona colla d'e
lements, l'anàlisi dels quals ens permetrà detectar el grau d'ajustament del sis
tema públic d'ensenyament amb les necessitats de la col·lectivitat. No cal dir que 
el sistema privat d'ensenyament cerca unes finalitats diferents de les que es pro
posa el sistema públic, tot i que, en alguns casos , tinguin punts de coincidència. 

Context de la transmissió 
La transmissió escolar té lloc dins un context social i cultural que en determi

na les característiques. És un context que, a efectes de control i de canvi , es troba 
fora de l'abast del professorat i també dels òrgans institucionals. Però hi ha un 
altre context , més immediat i més sotmès al control dels professionals de l'edu
cació, que es troba directament relacionat amb l'estructura i el funcionament del 
sistema escolar. 

Les anàlisis neoestructuralistes de la realitat social posen l'èmfasi, sobretot, en 
el grau d'influència dels aparells que donen suport a les activitats del sistema. Es 
defensa que una reflexió sobre l'estructura permet endevinar disfuncions que van 
més enllà dels desajustaments conjunturals. Un cas paradigmàtic n'és el grau d'a
profundiment que aconsegueixen les reformes estructurals després de canvis de 
governs. Els governs socialistes, a Espanya i a França, durant un període esta
ble, ens serveixen bé d'exemples. En el primer cas, des del 1982 es va començar 
a generar un seguit de successives disposicions legals (llei de Reforma univer
sitària, llei orgànica de l'Educació, llei d'Ordenació general del sistema educatiu) 
que han reeixit gràcies a l'estabilitat del partit que donava suport al govern. En el 
segon cas, els canvis governamentals no han permès una reforma a fons del sis
tema, tot i els notables intents en aquest sentit. A Espanya, la reforma ha tocat 
elements estructurals del sistema; a França, els canvis han estat més conjuntu
rals. L'exemple britànic també aporta elements d'anàlisi força interessants: l'esta
bilitat del partit conservador (primer, amb la Dama de Ferro, i després, amb Major) 
ha facilitat una profunda reforma del sistema educatiu que en deu anys ha passat 
de la màxima autonomia institucional a la màxima dependència de l'Administració 
central. 
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L'estructura fa referència, com veiem, a l'organització del sistema de presa 
de decisions. Els models descentralitzats, com ara el britànic, han experimentat 
una evolució cap a estructures més centralitzades, en una tendència inversa a 
la que han viscut els models francès i espanyol (aquest darrer, sobretot, gràcies 
a l'impuls originat pel model d'Estat) . L'exemple ens serveix per a il -lustrar el 
grau d'importància de l'estructura en la transmissió cultural. L'aparició d'un currí
culum oficial nacional a Anglaterra va provocar, a mitjan anys 80, un gran terra
bastall entre els professionals de l'educació, acostumats a gaudir d'una plena 
autonomia; naturalment, el professorat veia perillar la seva influència en el con
tingut de la transmissió escolar. 

En l'estructura, per tant, ens interessa remarcar els nucl is on es prenen deci
sions sobre tots els aspectes de la vida escolar. En aquest sentit , cal analitzar 
el repartiment de competències de les diferents Administracions (central i local) 
i el terreny d'atribucions reservat al centre docent. Dins aquest, cal identificar les 
relacions horitzontals i verticals existents: relacions de jerarquia, relacions de 
col -laboració, equips de treball , etc. Un dels aspectes essencials d'aquest apar
tat es refereix al sistema de selecció dels equips directius com a conductors dels 
equips de professorat. Segons la procedència personal , hi ha models de circuit 
tancat, en què els directors han de ser professors amb una experiència docent 
mínima, i models de circuit obert, en què els directors provenen d'una carrera 
específica. Paral-lelament, segons el sistema d'elecció, els directors poden ser 
elegits entre el professorat (i llavors esdevenen models tancats purs) , o bé 
poden ser nomenats per instàncies superiors (d'entre el personal docent o pro
vinents d'una carrera específica de direcció). Cal dir que són poques les facul
tats universitàries que preveuen la formació de directors de centres docents, i 
això fa que el model de carrera específica no sigui fàcil de trobar en la realitat. 

Un aspecte final que no es pot obviar en la reflexió sobre el model educatiu 
és el seu finançament. Es pot entendre (sobreentendre) que el sistema públic 
d'ensenyament obté un finançament total de l'Estat i que el sistema privat en pot 
tenir un finançament parcial. Tot i això , l'aspecte fonamental no se centra en la 
procedència dels recursos econòmics, sinó en el grau d'autonomia dels centres 
per administrar-los; és a dir, en la disponibilitat dels diners per cobrir les despe
ses que l'escola consideri prioritàries . En aquest sentit , és important destacar 
que els models descentralitzats tenen, segons els indicadors de l'OCDE, un ren
diment acadèmic més alt que els sistemes centralitzats ; però , alhora, els models 
centralitzats optimitzen els recursos econòmics d'una manera més efectiva que 
els descentralitzats. 

La conclusió més rellevant és que l'estructura i el finançament determinen el 
model educatiu perquè en depèn, bàsicament, el sistema de presa de decisions 
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sobre els afers escolars, però sobretot perquè determinen el context en què es 
porta a terme la intervenció educativa. 

Destinataris de la transmissió 
L'usuari o beneficiari de la transmissió educativa és directament l'alumne i 

indirectament la societat. El paper passiu que tradicionalment la pedagogia ha 
atorgat a l'alumne ha donat pas a una funció més activa i participativa en el pro
cés educatiu . S'entén que l'alumne reinterpreta la realitat i la fa seva, que s'in
tegra en un context d'una manera singular i específica, diferent de com ho fan 
els seus companys, i que per això l'escola ha de saber donar resposta a la diver
sitat d'interessos i expectatives dels alumnes. 

És clar que assumir una concepció activa i dinàmica de l'alumne comporta 
els seus riscs. En primer lloc, obliga a acceptar que les necessitats individuals 
són determinants en el procés educatiu; unes necessitats que estan estretament 
vinculades amb el propi grup cultural d'origen i amb el context social i econòmic 
habitual. I sobretot remet, en segon lloc, a la idea de consens i de negociació 
que ha de presidir la relació educativa, ja que només així es pot garantir una 
actuació eficaç i adequada a les necessitats de totes les parts implicades. El pro
fessor actua d'intermediari entre la societat i l'alumne en el sentit que transmet 
les necessitats de l'un a l'altre. 

L'alternativa òptima és que les decisions referents als apartats més amunt 
esmentats es prenguin amb el consens i la negociació anunciats . És una afir
mació ideal que frega la utopia, però que, insistim, cal que impregni la relació 
que s'estableix entre alumne i professor. Moltes investigacions sociològiques 
demostren que la intervenció educativa és eficaç quan les dues parts compar
teixen el mateix codi de relació, que es fonamenta, com és sabut, en el codi de 
comunicació. Amb això es remarca la funció primordial de la llengua i la neces
sitat de buscar solucions pedagògiques al conflicte que es crea quan no es com
parteixen els mateixos codis. No defensem un model que negui cap de les llen
gües presents, ben al contrari. Els casos de persones alfabetitzades en una llen
gua diferent de la seva llengua habitual (mal dita maternal) demostren la possi
bilitat i la necessitat d'estimular aquesta opció. 

Conclusions 

Les relacions seculars entre Andorra i Catalunya són d'una profunditat i una 
transcendència difícils d'amagar. Unes relacions entre veïns que, lluny de bus
car diferències, s'han basat en la proximitat i en la confluència d'interessos, ja 
que les necessitats i els contextos respectius han tingut més punts de contacte 
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que de separació. En aquest sentit, és important remarcar que tot intent de com
parar models i estructures entre tots dos països ha d'accentuar-ne les semblan
ces i esbrinar els avantatges i els inconvenients de les diferències correspo
nents. 

L'educació comparada té la finalitat, exactament, de detectar quins aspectes 
positius són aprofitables i quins de negatius cal evitar. Tanmateix, per fer efec
tiva la comparació, cal partir de patrons o models teòrics de referència, amb els 
quals puguem idel'ltificar els possibles desajustaments o desviacions de l'objec
te estudiat. Les eines exposades en el darrer apartat d'aquesta ponència tenen 
aquesta finalitat. 

L'escola andorrana i l'escola catalana, com qualsevol sistema escolar, com
parteixen el mateix objectiu: servir la comunitat social a la qual pertanyen . La 
dificultat està, precisament, a especificar les necessitats de la comunitat en 
qüestió. A un sistema social li correspon un sistema educatiu , ja que per garan
tir la formació de ciutadans segons els paràmetres recollits en els textos consti
tucionals cal un model formal de transmissió cultural sota una única tutela, que 
acostuma a recaure en l'Administració educativa per mitjà de mecanismes de 
control i d'inspecció interna. 

És clar que les tendències apuntades en els apartats anteriors han d'estar 
en perfecta consonància amb el model polític i institucional adoptat a cada 
moment. Només un poble sobirà pot ser capaç de reconèixe r els avantatges de 
gaudir de plena autonomia en les decisions. No obstant això, l'autodeterminació 
es relaciona directament amb l'obligació d'assumir les decisions preses, de 
manera que el poble sobirà és alhora responsable del camí que ell mateix s'ha 
dibuixat. 

La distància entre les posicions de partida de l'escola andorrana i de l'esco
la catalana es veu atenuada amb l'ús dels procediments esmentats. Entenem 
que una investigació profunda i rigorosa , de caràcter comparatiu , dels dos 
models escolars podria aportar llum sobre les solucions que es poden adoptar 
en situacions que els dos models ja han experimentat respectivament, tant pel 
que fa als criteris de selecció i formació del professorat com als que estan estric
tament relacionats amb el contingut que transmet l'escola. 

Enric Prats és llicenciat en pedagogia. 
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Els trets politics 
diferencials 
d'Andorra 

Dues consideracions abans de començar la meva exposició. En primer lloc, 
una que pot semblar un contrasentit. El meu agraïment a la Societat ando

rrana de ciències per la seva amable invitació a participar en aquesta diada 
andorrana a la Universitat catalana d'estiu de Prada, si bé, com ja tinc publicat 
des de fa temps, i com sembla també que algú altre ja hauria manifestat, no 
comparteixo -per raons que van més enllà de l'aspecte universal de la cultura, 
en què s'ha de participar plenament, sinó per motivacions d'ordre polític, algu
nes de les quals, possiblement, quedaran reflectides en aquest modest treball
el fet que Andorra participi en aquesta manifestació. Entenc que moltes de les 
coses que es discuteixen o serveixen de reflexió en aquest fòrum haurien de 
tenir el seu desenvolupament a Andorra i no a l'exterior. 

La segona, com ja he manifestat aquest matí després de la intervenció 
d'Antoni Morell , és que lamento que, d'una manera general , repetiré el que ell 
ja ha dit en molts passatges de la seva interessant exposició. 

Els andorrans no som catalans . Dit així, pot semblar greu o, com s'ha dit, 
provocar escàndols . Aquesta afirmació, però, s'ha de contemplar purament des 
de l'aspecte polític, entenent que, com intentaré indicar en aquesta ponència, 
en d'altres aspectes, sobretot en el lingüístic i el cultural , pot existir una perfec
ta coordinació i col·laboració mútua, a partir del fet que existeix una llengua 
comuna. 

Dit això, s'ha de dir també que no és que tinguem la pretensió d'ésser millors 
o diferents, o que la nostra sigui una conducta arrogant; és senzilfament que, 
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en el pla polític, hi ha uns eixos bàsics que fan que existeixin elements dife
renciadors que, per evitar confusions i, també eventuals tics d'absorció, barre
ja o dilució, s'han de deixar ben clars i, per part nostra, proclamar amb tot con
venciment, dins la modèstia i la prudència amb què sempre Andorra, com a petit 
-per les dimensions geogràfiques- Estat ha de tenir en la seva actuació. 

En el pròleg a l'edició del Consell General del Manual Digest del març de 
1987, Josep Maria de Porcioles i Colomer diu que l'obra del doctor en Dret i 
Sagrades Escriptures Antoni Fiter i Rossell és "verb d'un poble". El Manual 
Digest -recull d'usos i costums que, en la modernitat i el progrés, no s'hauria 
de perdre de vista- en el seu capítol tercer explica: "Per ser las Valls de Andorra 
ja de sos principis, part de Cathaluña , y los Andorrans Verdaderament 
Catalans". I també: "Son tant Conformes los autors en que las Valls de Andorra, 
sian propia, y Verdadera Cathaluña, y sos naturals, propis, y Verdaders, y lle
gitims Catalans entat rigor, que no hi ha autor algun, que lncidintement tractia 
de elias, que diga lo contrari; a mes dels Autors sobre Citats, ho asseveran tots 
los autors geografichs, en los Mapas de España, y de Cataluña Constituint alas 
Valls dins de est Principat, com apart, y porcio de ell". 

El doctor d'Ordino arriba a afirmar que aquests aspectes són tan evidents 
que constitueixen una veritat tan visible "que sols pot deixa de Veurerla , y 
Coneixer, qui vulla afectadament, y pertinasment ferse Ciego, y obstinadament 
Vestirse, y no despullarse may de un hacmor, y esperit Verronistre ". 

Tot i aquesta reafirmació gairebé vehement pel que fa al caràcter de la cata
lanitat d'Andorra, fins i tot en l'àmbit de la geografia física, el Manual Digest, 
però, conclou: "Una cosa sola hi ha tant solament, que no participan, del prin
cipat de Cataluña los Andorrans, y sas Valls, que en/o respectiu al Govern, al 
Civil y Criminal, al Politich, y Economich de dit Principat, ni han participat may 
( ... ) aventse governat( ... ) de cerca de 10 sigles fins al temps present ab son 
peculiar Govern , ab las disposicions del dret Comu, y patrias peculiars, 
Consuetuts; y finalment ab sa particular y, peculiar política, y Economia". 
Seguidament, en el títol del capítol IV, proclama: "Valls de Andorra no obstant 
de ser part de Cataluña, may han dependit desde la expulcio del Moros de 
elias". 

Ben cert , aquest document jurídic , històric i costumari de l Manual Diges, 
il ·lustra, amb la seva senzil lesa, però amb rotunda claredat, com es pot resol
dre i interpretar el tema proposat en aquesta edició de la Universitat catalana 
d'estiu de Prada de Conflent. Hi ha lligams idiomàtics, geogràfics, de costums, 
nexes que, de manera irrenunciable, des d'Andorra s'han mantingut vius amb 
el pas del temps i, àdhuc, de vegades en circumstàncies bastant difícils o precà
ries, com, per exemple , durant l'època de la dictadura franquista . Aquesta unió, 
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aquesta identitat, però, té un vessant diferencial que dota el Principat d'Andorra 
d'una personalitat pròpia, refermada de manera rotunda en la darrera època que 
culmina amb la Constitució del 14 de març de 1993. 

Són molts els autors que, seguint les pautes establertes per Fiter i Rossell , 
han divulgat la catalanitat del Principat d'Andorra. Fins i tot Brutails a La 
Coutume d'Andorre publica una frase -que després recollirà Bonaventura 
Riberaygua a Les Valls d'A ndorra- d'una contundència sorprenent: "Els ando
rrans són de raça catalana". No és ara el moment d'endinsar-se en disquisicions 
ètniques -sobre les quals aquest ponent no pot pronunciar-se per manca dels 
deguts coneixements tècnics en la matèria- , però sí que es pot fer el comenta
ri que, a vegades, aquest sentit de catalanitat des d'Andorra pot arribar a tenir 
alguna connotació, si no exagerada, sí almenys força singular. 

Al costat de les evidències d'ordre idiomàtic i cultural , fins i tot d'innegables 
aspectes socials i de tarannà personal o col·lectiu , hi ha un element diferencia
dor -absolutament consolidat avui dia- que fa que, en el terreny polític , en la 
personalitat estatal, en definitiva, s'hagi de fer una excepció al que sembla 
norma general i dir que políticament i estatal no hi ha aquesta confluència que 
es pot donar, d'una manera força general , en d'altres ordres del quefer quotidià. 

Josep Maria de Porcioles i Colomer -més enlla de connotacions i criteris que 
es puguin fer de la seva etapa de batlle de Barcelona durant el franquisme- és 
un jurista d'una importància innegable, profund coneixedor dels més amagats 
angles i pàgines de la ciència i la doctrina jurídiques, i en el pròleg a la ja comen
tada edició del Manual Digest ens recorda, com una constant en la filosofia de 
l'actuació dels andorrans al llarg de la seva història, que "Andorra és, entre els 
països de parla catalana, el més lliure en la seva història" i que ''Andorra, de la 
seva independència n'ha fet una actitud permanent i l'ha afirmada entre solida
ritats ". Segurament, en aquestes paraules del qui fou jutge d'apel·lacions 
d'Andorra s'hi pot trobar el nucli de la qüestió que, especialment per la darrera 
de les frases recollides, estableix una dicotomia que es transforma en un prin
cipi: independència i solidaritat. 

És veritat que els andorrans, de la seva independència, n'han fet una norma 
de conducta. No solament ara, recentment, a partir de la Constitució del 1993, 
en què aquesta independència ha quedat reafirmada i enfortida, sinó, fins i tot, 
molt abans. En el tresor que constitueixen els llibres d'actes del Consell General 
sura, de manera constant, aquest sentiment de nacionalitat pròpia i diferent i a la 
darreria del segle passat en nombroses ocasions apareix ja l'expressió "Estat 
andorrà ", una definició , una realitat que, per a molts, ha estat negada, a vegades 
de manera obnubilada. 

No són gaire llunyans els temps en què no solament es discutia el caràcter 
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estatal del Principat d'Andorra sinó que, fins i tot, se li negava aquesta condició, 
especialment des de posicions franceses, molt avesades a un cartesianisme 
obtús i de tendències a què només existia una sola veritat , la seva. I quan s'ad
metien uns certs símbols o fesomies d'Estat, es retallava l'obsequi amb descrip
cions o tesis tan curioses com Estat exigu, quasi-Estat, opcions doctrinals que 
fan dir a Porcioles en el pròleg de constant referència que, "seguint una termi
nologia medieval, només li hauria calgut que hom l'hagués qualificat d'Estat her
mafrodita" (!) . 

Andorra, però, ha anat fent el seu camí. A vegades amb moltes dificultats la 
majoria dels casos, amb molta incomprensió des de l'exterior. Durant molt de 
temps va ésser analitzada i esguardada fins i tot amb condescendència, com si 
es volgués perdonar o justificar benèvolament la seva presència , aquest fet 
inqüestionable d'haver superat els avatars de la història i haver romàs com un 
vestigi que es perdia en les profunditats de les cròniques. Però hi ha hagut per
severança, s'ha lluitat per mantenir aquesta independència volguda, acceptada 
amb compromís històric a cada moment. És per això que Pierre Vilar ha remar
cat el caràcter singular de l'estatut polític que tenia Andorra i que ha permès que 
sigui , segons afi rma aquest autor, l'Estat més antic d'Europa. 

Aquesta independència estatal i política és la que constitueix el tret diferen
cial que dóna vida a l'afirmació que els andorrans no som catalans . Hi ha la sobi
rania que és l'element bàsic per a aquesta evidència innegable. 

I, al costat d'aquesta voluntat d'independència, de manteniment de les lliber
tats nacionals, com expressa perfectament Porcioles en el fragment que hem 
recollit més amunt, hi ha un altre element indissociable en la idiosincràsia ando
rrana: la solidaritat. 

Aquesta solidaritat que es va posar a prova i va quedar patent en el període 
de les guerres del segle actual (la civil espanyola i l'europea) , durant el qual 
Andorra fou terra d'acolliment sense cap distinció, segurament avançant-se a les 
teories de la doctrina dels drets humans que, després, han servit per criticar, en 
la majoria dels casos injustament i amb desconeixement de causa, aquest Estat 
que de tan vell és, segons Pierre Vilar i com hem vist, el més vell d'Europa. 

En aquesta sol idaritat és on s'han d'encabir les possibilitats d'actuació en 
l'àmbit de la catalanitat. Andorra ha demostrat que no renuncia mai a aquest 
objectiu. Des del manteniment i defensa de la llengua catalana en èpoques crí
tiques i no sempre planeres, passant per la declaració constitucional que el català 
és la llengua oficial d'aquest Estat -únic cas en el món- i aconsegu int la seva 
utilització en organitzacions internacionals com l'ONU i la Comunitat Europea, per 
exemple . En ambdós casos, de la mà d'Andorra el català es va emprar com a 
llengua oficial per primera vegada. 
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Una altra cosa, però, són els continguts. El discurs del cap de Govern a 
l'ONU ha estat criticat des de determinats sectors de la societat andorrana, pre
cisament per allò que s'ha entès com un component excessivament catalanista, 
amb perjudici per a la divulgació de l'andorranitat. En aquesta complexitat de les 
disjuntives, cal tenir en compte que s'ha d'afirmar -i des d'Andorra es pot fer
la llengua i la cultura catalanes perquè són propies, però també no s'han de 
manifestar tendències pancatalanistes en detriment de la pròpia essència ando
rrana. 

En aquest sentit, s'ha de fer esment de la idea o tendència anomenada 
Països Catalans. Andorra és un Estat. A partir d'aquesta afirmació -ara ja indis
cutible-, s'ha de pensar, per exemple, en els problemes plantejats en sessions 
de la Conferència de regions pirinenques, en les quals Andorra ha participat de 
manera molt activa. Aquesta manca d'estatalitat dels components de la con
ferència va fer que calgués establir una distinció en el moment d'enumerar els 
participants a cada reunió i arribar al compromís d'esmentar les regions presents 
i afegir: "i el Principat d'Andorra ", fixant amb aquesta expressió la diferència 
quant al caràcter estatal. I s'ha d'excloure una teoria que s'ha sentit avui aquí en 
intervencions anteriors, que pretén que Andorra seria un Estat que formaria part 
d'una nació catalana. Això és del tot impossible. Un Estat mai no pot formar part 
d'una nació, sinó que, en tot cas, hauria d'ésser a l'inrevés. 

També ho diu Porcioles -que en la present ponència recollim de manera 
exhaustiva- i és una opinió bastant generalitzada. Andorra forma part dels paï
sos de parla catalana -com a matisació de l'expressió països catalans- i s'ha 
de distingir ben clarament la situació per evitar pèrdues d'identitat o situacions 
massa difuses. 

Diuen que la llengua és l'única pàtria dels escriptors. Al costat dels que no 
han renunciat mai a la utilització exclusiva del català com a mitjà d'expressió, hi 
ha casos d'escriptors catalans que participen habitualment i professional en mit
jans de comunicació no catalans. Aquest fet, d'una manera general, no posa en 
dubte la seva condició d'escriptors catalans. Podria un escriptor andorrà escriure 
habitualment i professional en una llengua diferent de la pròpia? Més enllà de la 
universalitat de la cultura i de la fantàstica facultat que representa poder-se comu
nicar en diferents idiomes, en el cas concret i tan peculiar que es posa com a 
exemple pot concloure's, en termes globals, que entre un escriptor català i un 
escriptor andorrà la situació pot ésser ben distinta, tot i el respectiu compromís 
polític i social que cadascú d'ells pugui adoptar en la seva respectiva societat. 
Seria bastant dubtosa l'acceptació que podria tenir a Andorra un escriptor andorrà 
que -insisteixo, habitualment i professional, és a dir, fora del context de col-labo
racions o aportacions puntuals- escrivís en una llengua diferent de la pròpia. 
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I en aquest apartat, voldria fer esment de l'enriquidora experiència personal 
que ha significat poder conèixer escriptors de la vàlua i la transcendència de 
Salvador Espriu , Vicent Andrés Estellés , Pere Calders , Miquel Martí i Pol , Ignasi 
Riera .. . De tots ells, el que més m'ha corprès és el repecte i el tacte, la deferèn
cia i, ensems, la il·lusió i l'emoció amb què han tractat el tema d'Andorra. Des 
d'una catalanitat profunda, total , sincera, però amb la clara concepció d'uns trets 
diferencials. És a dir, conjugant perfectament, des del particular punt de vista de 
cadascun d'ells , el conglomerat harmoniós que es dóna en el cas d'Andorra: la 
seva independència i la seva catalanitat. 

No s'han de trabucar aspectes ni situacions. Per posar un exemple ben sen
zill: un batlle o un cònsol no són el mateix a Andorra que a la resta dels països 
de parla catalana. Hi ha trets polítics i també socials diferencials d'Andorra que 
fan que no puguin ni deguin existir errors, ambigüitats , confusions ni interferèn 
cies. Hi ha, també, una clara, indiscutible i irrenunciable identitat cultural que 
Andorra vol servar i sostenir i que es posa a la disposició de la divulgació, el pro
grés i la conservació de la llengua i la cultura catalanes . I, ben segur, caldria 
obrir també, dins aquest mateix tema que ens proposa la diada d'avui a la UCE, 
les eventuals relacions d'Andorra entre la catalanitat i el catalanisme. 

En el respecte i la comprensió d'ambdues situacions és on es pot preservar 
una coherent convivència. Comprendre que Andorra pot participar en la catala
nitat, tot i mantenir la seva independència, que ha d'ésser respectada perquè 
amb la solidaritat es contribueix a l'assoliment d'aquells elements compatibles 
que són comuns sense cap pèrdua d'identitat i, ben entès , sense que puguin 
donar lloc a interferències o vel·leïtats -que n'hi ha- d'intervenció. 
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Contribució a la 
catalanitat des 
de I' andorranitat 

En primer lloc, permeteu-me agrair a la Societat andorrana de ciències que 
m'hagi convidat a participar a la setena diada d'Andorra dins la Universitat 

catalana d'estiu . 
Fa uns dies, quan em vaig disposar a preparar la meva inteNenció d'avui i 

vaig reprendre el títol que havia donat a l'Antoni Pol , la primera sensació va ser 
que m'havia precipitat a l'hora de plantejar aquest enunciat. Aquest sentiment 
venia induït bàsicament per dues raons . La primera és que, segons qui l'escol
tés o el llegís, podria pensar que és un títol carregat de petulància o, si més no, 
d'excessiva pretensió. La segona, en el fons amb el mateix origen, m'obria un 
seguit d'interrogants: 

• plantejar les contribucions que Andorra pugui fer a la catalanitat, tot i adme
tent que les pugui fer, no és començar la casa per la teulada? 

• no caldria primer mirar portes endins i veure fins a quin punt Andorra té 
assumida en el conjunt de la sev9- societat aquesta catalanitat i fins i tot la prò
pia andorranitat? 

• o, en darrera instància, què s'està fent perquè sigui assumida? 
Finalment, vaig decidir que, en lloc de canviar el títol, intentaria basar la meva 

breu intervenció en els dubtes i interrogants que em generava el mateix enun
ciat. 

Així , per començar, he de manifestar el meu respecte i l'acceptació personal 
del concepte Països Catalans i de la seva realitat ; és des d'aquest vessant que 
entenc el mot catalanitat , com l'expressió que engloba el caràcter, la cultura, la 
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manera de ser o, com senzillament defineix l'Enciclopèdia catalana, l'esperit 
propi dels qui formen part dels Països Catalans. 

Dit això, cal que remarqui el meu acord amb un dels eixos que han utilitzat 
la majoria dels ponents que m'han precedit: Andorra te raó de ser per si matei
xa i en cap cas no hem d'acceptar arguments que la difuminin entre la resta dels 
Països Catalans i en especial amb el que té, per la seva dimensió, potencial 
econòmic i dinamisme cultural , més capacitat d'absorció, Catalunya. 

Tinc el convenciment absolut que l'enfortiment i la consolidació de l'eix cul
tural comú que uneix tots els integrants dels Països Catalans ha d'estar basat 
en les aportacions que es puguin fer des de cada país, sabent que hi haurà trets 
diferenciadors en cada un d'ells, producte de la història i de la realitat actual. És 
justament des d'aquesta perspectiva que podem traslladar la definició que abans 
donava de catalanitat a la d'andorranitat, com el caràcter o l'esperit propi dels 
qui vivim a Andorra, coneixedors que embranquem en el tronc comú de la cul
tura catalana. És important, al meu entendre, que uns i altres aprenguem a con
viure amb aquesta concepció amb naturalitat absoluta, sense renunciar als orí
gens i respectant els fets diferenciadors. 

Acceptat això, potser ja no resulta una excessiva pretensió contribuir a la 
catalanitat des d'Andorra, sinó que més aviat esdevé una conseqüència lògica 
de la seva pròpia existència, com ho hauria de ser en el cas de Catalunya, el 
País Valencià, les liles o la Catalunya Nord. 

La contribució, tant la d'Andorra com la dels altres països, s'ha de fer des de 
la pròpia realitat, sense falses aparences, sense voler capitalitzar per damunt 
dels altres, però, això sí, aprofitant al màxim el conjunt de possibilitats que cada 
un té al seu abast; i en aquest sentit, Andorra, per la seva condició reconeguda 
d'Estat, hi té un paper important. 

El fet que Andorra , mitjançant l'adopció de la Constitució aprovada per 
referèndum el 14 de març de 1993, hagi estat reconeguda per la comunitat inter
nacional com un Estat de dret, ha obert un ampli ventall de possibilitats , algu
nes de les quals ja les hem pogut constatar el darrer any. El discurs en català 
adreçat pel cap de Govern a l'assemblea general de les Nacions Unides amb 
motiu de l'ingrés d'Andorra a aquesta organització , o el mateix ingrés del 
Principat a la UNESCO, o la propera admissió d'Andorra com a membre del 
Consell d'Europa, han estat i seran veritables caixes de ressonància de la llen
gua i la cultura catalanes i l'evidència de les moltes possibilitats que obre la nova 
situació. No crec necessari aprofundir més en una qüestió prou gràfica i ente
nedora per si mateixa. 

És justament en aquesta evidència que neixen els interrogants que planteja
va al començament. Crec que a Andorra podríem caure en el parany d'acan-
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tentar-nos agafant la bandera de la catalanitat , tal com han suggerit diferents 
sectors socials i polítics més enllà de les nostres fronteres , per donar-li cabu
da en els diferents fòrums internacionals als quals pugui pertànyer Andorra i obli
dar-nos de la tasca que ens queda per fer dins de casa. És a dir, conscienciar 
i donar a conèixer a la mateixa gent d'Andorra les nostres arrels, la nostra cul
tura, la nostra llengua, potenciar, des del respecte a la pluralitat dels Països 
Catalans a què abans feia referència, la identitat nacional del poble andorrà. 

Des del meu punt de vista, no podem honestament, com a andorrans, aspi
rar a fites majors en favor de la catalanitat si no estem disposats abans a fer un 
esforç en favor de l'andorranitat dins el mateix Principat, aprofundint en accions 
ja iniciades i en altres de noves. 

En aquest sentit, podem posar alguns exemples dels molts que de segur tro-
baríem: 

• potenciar els artistes del país; 
• potenciar la formació d'adults; 
• emprendre accions a favor dels mitjans de comunicació del país en llengua 

catalana, i dins aquest camp fer realitat la sempre futura televisió andorrana; 
• conjugar la convivència positiva dels diferents sistemes educatius existents 

a Andorra amb la rigorosa i àmplia presència en tots ells de la nostra llengua i 
la nostra història; 

• la contínua potenciació del sistema educatiu andorrà, en tots els seus ves
sants: escola andorrana, formació professional , formació d'adults, andorran itza
ció. 

I, possiblement per sobre de tot això, cal fer incidència en les accions del dia 
a dia, perquè tota la importància i la transcendència de poder pronunciar un dis
curs en català a l'ONU es veurà eclipsada si no aconseguim de forma habitual 
fer la compra en català, fer la comanda en un restaurant en català o que els 
nens juguin als patis de les escoles en català. 

Sóc conscient, quan em manifesto en aquest sentit , que som un país petit , 
receptor d'importants fluxos migratoris , i eminentment turístic, i per tant som més 
vulnerables a les grans cultures que ens envolten , als corrents globalitzadors 
que avui es fan sentir amb força; i per això personalment crec que hem d'apos
tar per actituds pròpies d'un nacionalisme integrador, on la voluntat sigui expli
car, fer entendre i compartir la nostra cultura amb els qui es vagin integrant a la 
nostra comunitat , i no pas guardar amb gelosia els nostres trets diferenciadors 
com si la nostra perduració depengués del fet que no ens coneguessin ni els qui 
viuen al nostre costat. Un nacionalisme integrador que ha d'estar, per tant, en 
oposició frontal al nacionalisme excloent basat en postulats conservadors, poc 
integradors, que ens van tancant en nosaltres mateixos i que a la llarga facilita-
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ran que siguem absorbits pels corrents culturals i lingü ístics majoritaris . Un 
nacionalisme integrador que finalment ens ha de permetre tenir una actitud ober
ta i traslladable a molts àmbits de discussió de l'actualitat andorrana, com el 
debat permanent sobre la nacionalitat, com la potenciació des de la mateixa 
administració de mesures concretes i valentes, que facilitin però també forcin 
l'accés a la nostra llengua, als nostres costums i a la nostra cultura. 

Els temps en què passar desapercebut era la millor recepta per garantir la 
perdurabilitat d'Andorra ja no s'adiuen amb la realitat del nostre entorn , espe
cialment l'econòmic, ni amb la nostra pròpia realitat dins la comunitat interna
cional , i hem de fer conviure la prudència pròpia d'un microestat, situat entre 
gegants, amb l'assumpció de les responsabilitats que exigeix formar part dels 
grans organismes internacionals. 

Aquesta actitud, vàlida per a tots els Països Catalans, ho és especialment 
per a Andorra, perquè junt amb el nostre nou estatus internacional, hem d'as
sumir noves responsabilitats en favor de la nostra cultura, hem d'aprofitar la 
situació de privilegi de què gaudim, hem de potenciar les col ·laboracions entre 
institucions públiques i privades del conjunt dels Països Catalans en favor de la 
catalanitat de què parlem avui , però al mateix temps, si no abans, hem d'apro
fundir en les qüestions que he exposat, perquè si bé no són tan espectaculars, 
sí que faran que totes les contribucions que ara per ara Andorra pot fer en l'àm
bit internacional en favor de la catalanitat siguin efectives. 

Jordi Cinca és conseller general per Nova Democràcia. 
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Estat andorrà, 
nació catalana 

e om deia l'editorial d'un diari andorrà, el tema escollit és certament punyent: 
Andorra i la catalanitat. La meva ponència , titulada Estat andorrà, nació 

catalana, té la intenció de fugir de les clàssiques polèmiques. 
Intentarem explicar de quina manera l'únic Estat sobirà de llengua catalana, 

l'únic Estat que sense interferències i amb tota independència pot decidir el seu 
futur , de quina manera, en definitiva, l'Estat andorrà ha de saber assumir el 
paper emblemàtic que li pertoca davant de la nació catalana. 

Parlar d'Estat és definir el contingut d'aquest concepte . Andorra és un Estat 
de dret. Per als liberals, la definició és inherent a la mateixa concepció liberal de 
l'organització política: implica que els governants no estan per sobre de les lleis 
però exerceixen una funció emmarcada i dirigida pel dret; l'Estat de dret és ales
hores indissociable d'una representació de poder que a poc a poc però de forma 
continuada al llarg de la història s'impregna en les institucions. Esdevé, actual
ment, la garantia de la legitimitat de tot poder. 

Andorra ha posat en marxa, una vegada més, un nou impuls democràtic. I 
és evident que el fonament de les actuals democràcies occidentals és la con
vicció comuna que, d'una part, la sobirania popular és la força del poder polític 
i, d'altra banda, cada persona té unes llibertats que li garanteix la Constitució . 

Els liberals ens identifiquem a partir de l'essència del liberalisme polític, i 
s'entén que hem de parlar de democràcia liberal, que significa lluitar pel plura
lisme dels partits polítics, perquè les eleccions siguin lliures, per la independèn
cia dels jutges, per l'absència de censura oficial i pel respecte de les minories. 
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Remarquem que la concepció de l'Estat de dret és l'herència d'una tradició 
liberal en la qual ens basem. El sòcol d'aquest Estat és constituït per un conjunt 
de drets fonamentals , inscrits en textos de valor jurídic superior com la 
Declaració dels drets de l'home. Així , la democràcia en la seva concepció actual 
no és sinònim de poder sense repartiment entre els elegits. Constitueix el res
pecte del pluralisme, la participació dels ciutadans en les tries col ·lectives i en 
la garantia dels drets i les llibertats. 

Però, què diferencia Andorra de la resta dels catalans? 

S'ha de parlar d'identitat andorrana 

Si bé es cert que històricament, abans del 1278 amb la signatura dels 
Pariatges, Andorra formava part del comtat d'Urgell , un dels més importants de 
Catalunya, i tot i que en el Manual Digest es diu que som vertaders catalans, ja 
fa temps que Andorra té un paper diferent i original , malgrat els elements 
comuns amb la resta de catalans i de la nació catalana que són la llengua i els 
usos i costums. 

El fet diferencial, deixant de banda les especificitats degudes al medi físic, 
és que avui Andorra és un Estat sobirà. Aquesta emergència i la voluntat polí
tica d'una identitat andorrana es fan paleses d'una manera fe rma ja en el segle 
XVIII , en els textos -el Manual Digest, el Polítar- i més tard en actuacions polí
tiques, com en el moment en què l'equilibri del coprincipat es va veure amenaçat 
a causa de l'autonomenament del bisbe com a príncep sobirà i el Consell 
General va sol·licitar la intervenció de l'autoritat suprema, el Sant Pare, en un 
escrit fins i tot publicat l'any 1894. * 

Avui dia, el jove Estat es troba davant d'una nova definició de la seva iden
titat a causa de l'evolució econòmica, que ha aportat una allau de persones de 
cultures i llengües diferents i diverses. Nosaltres, els liberals , pensem que és el 
moment de plantejar-se seriosament l'aplicació de les lleis promulgades sobre 
la nacionalitat, l'educació, els mitjans de comunicació , la sanitat. .. i en certs 
casos les seves modificacions, però també és el nostre deure respectar la 
diferència. I en aquest cas cal tenir una política oberta al diàleg, cal impulsar 
una llei de ciutadania. L'economia s'ha de diversificar; en aquest sentit , hem de 
propulsar una opció cap al turisme de qualitat, cap a una indústria d'alta tecno
logia i no contaminant. Cal protegir el medi natural i el patrimoni històric i artís
tic i així afavorir la promulgació d'una llei d'ordenament del territori , incloent-hi 
medi natural i medi urbà. Cal oferir, en definitiva, qualitat de vida i de benestar 
en un petit Estat. Som 60.000 habitants. 

Aquest futur ens pertany, als qui són andorrans i als qui ho seran. Tenim 
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consciència que l'únic Estat sobirà de llengua catalana ha de saber jugar el 
paper emblemàtic que li pertoca davant de la nació catalana, perquè nosaltres 
podem decidir sense interferències i amb tota independència el nostre futur. 

Antoni Martí és conseller general per Unió Liberal. 

NOTA 

* Consell General de les Valls d'Andorra: La cuestión de Andorra . Exposiciones elevadas por el M l . ... al 

Excma. Sr. Obispo de Urgef y al Santísimo Padre. Imp. de M. Rovira, Barcelona 1894. 
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Apunts sobre 
andorranitat i 
catalanisme 

Aquestes breus notes o apunts (vull precisar aquí que tot el que digui serà en 
nom propi ; per tant, en sóc l'únic i exclusiu responsable) no pretenen tractar 

en profunditat cap aspecte inherent al tema de la diada andorrana que avui té lloc; 
tema, d'altra banda, que permet una multitud de lectures, tal com ha quedat con
firmat durant el dia. Algunes de les remarques que faré ja han estat tractades al 
llarg de les ponències desenvolupades; les que no ho hagin estat podran servir, 
espero, com a elements de reflexió. 

Penso que, malgrat les conviccions més o menys profundes de cadascun de 
nosaltres, és evident que existeix un sentiment o, més ben dit, una apreciació 
generalitzada, des d'una perspectiva andorrana, quant a la qüestió plantejada. I 
aquesta apreciació és certament contradictòria. 

Per il ·lustrar aquesta afirmació i per partir d'una proposició concreta, em refe 
riré , per començar, al Manual Digest, veritable pou sense fons on podem trobar 
sempre cita a la nostra conveniència. Malgrat que d'altres ponents ja ho hagin fet, 
citant-ne fins i tot els mateixos paràgrafs, penso que val la pena d'insistir. 

Antoni Fiter i Rossell , després d'una breu Advertencia Preludia/, dedica els dos 
primers capítols de la seva obra a establir els orígens del nom d'Andorra i a fer 
una descripció sumària del país. El tercer capítol té per títol : Valls de Andorra son 
propia y verdadera Cataluña, com apart de aquest Principat; Andorrans son pro
piament Catalans en tot rigor, y gosan com a tals varias prerrogativas en ell. 
L'enunciat del capítol següent és: Valls de Andorra no obstant de ser part de 
Cataluña, may han dependit desde la expulcio dels Moros de elias, del Govern, 
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de/as Lleys, tant civils, que Criminals, deia Política, Economia, Usatges, ni altra 
disposicio Secular de dit Principat, si de las Canonicas, Eglesiasticas, Provincials, 
y Diocessanas, respectivament, 1/eys y costums de ell. Com podem veure, Fiter 
dedica tot un capítol a defensar una proposició, la catalanitat d'Andorra, argu
mentant de la mateixa manera en el capítol següent, com a bon doctor en lleis que 
és, la proposició pràcticament contrària. 

Sense entrar en el detall de les asseveracions de l'autor per tal de demostrar 
les seves afirmacions, penso que, si ens fixem bé en els enunciats transcrits, 
podem arribar a trobar aquella apreciació contradictòria a què m'he referit. 

De la lectura in extensa dels dos capítols, he arribat a la conclusió que per a 
Fiter és evident que Andorra és una identitat independent. Malgrat això, dedica un 
capítol sencer a demostrar que "las Valls de Andorra en/o Espiritual, y en lo tem
poral, en lo Eglesiastich, y en/o Secular, en lo Phisich, y natural, y en lo Moral, en 
lo Idioma, aduch Curial, en/o modo, y moda de Vestir, en los Costums, y geni, son 
propia, Verdadera, y /legitima Cataluña, com a part, y porció de dit Principat". I ho 
fa amb la finalitat inconfessable d'argumentar convenientment l'existència i la 

necessària pervivència de "sas franquesas, Exempcions, y prerrogativas en 
Cataluña ". La paraula clau d'aquells enunciats és, sense cap dubte, prerrogativas. 

Tanmateix penso que Fiter és sincer quan defensa una certa catalanitat 
d'Andorra. Per tal d'argumentar la seva afirmació, enumera una sèrie d'aspectes 
que podem considerar vàlids, molts d'ells fins i tot avui : geografia, idioma, "modo 
y moda de Vestir", costums. Malgrat que podem trobar andorrans que quan els 
demanem quin idioma es parla a Andorra respondran que l'andorrà, hem de 
reconèixer amb Fiter unes arrels comunes, des d'un punt de vista sòcia-cultural , 
amb una gran part de Catalunya i amb altres contrades dels anomenats Països 
Catalans. Ara bé, entenem el mateix a Andorra i a Catalunya quan parlem de cata
lanitat? Pensem tots en el mateix concepte o en la mateixa entitat quan parlem de 
nació catalana? Quina és la diferència entre catalanitat i catalanisme? No pretenc 
que donem ara i aquí resposta a aquestes preguntes, però sí que ens serveixin 
com a base per a una reflexió més profunda. 

Quan algú defensa amb vehemència una afirmació, ho fa , o bé per convenci 
ment, per idealisme, o bé per raons econòmiques. Fiter ho fa per ambdues coses 
alhora. Tant els qui defensen la catalanitat d'Andorra com els qui en defensen l'an
dorranitat, també ho fan per ambdues coses. 

E1 fet que Andorra tingui una llarga trajectòria d'independència política de dret 
(no sempre de fet, fins i tot avui) fa que l'apreciació sobre la seva possible partici
pació o contribució al concepte de catalanitat sigui diferent, o pugui haver-ho estat, 
vista des d'Andorra o des de Catalunya. De la mateixa manera, penso que la ban
dera d'una certa catalanitat, assimilable al catalanisme, podia significar (i en certs 
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sectors de la societat catalana pot significar-ho encara) un lligam molt fort , tant des 
d'un punt de vista polític com també també econòmic, davant de tercers, en aquest 
cas l'Estat espanyol. Andorra, com a Estat independent, podia molt bé servir 
aquests interessos, interessos que, evidentment, no entraré a considerar si són o 
no són legítims. 

Si ens fixem en els inicis històrics de Catalunya i d'Andorra, podem considerar 
que ambdues formaven part d'una sola unitat. Però, tal com em deia un company 
fa poc, aquesta història és molt antiga. Avui dia, Andorra -i em permeto genera
litzar-, penso que té el sentiment de pertànyer a una comunitat que, si bé té el 
mateix origen i alguns elements en comú amb la catalana, n'és totalment diferent. 
No es pot negar el pas de la història. 

Encara que instintivament l'andorrà en general penso que es deu sentir proper 
al català, d'altres raons el fan ser prudent a l'hora d'expressar el seu sentir. Les 
circumstàncies l'obliguen a fer-se l'andorrà. 

Quan Andorra demana a Napoleó que vulgui reprendre el paper que el titular 
del regne de França havia assumit fins a la revolució en l'organigrama institucio
nal andorrà, no ho fa perquè tot d'una els andorrans se senten més francesos; els 
andorrans es continuen sentint andorrans, i res més que andorrans. Si ho fa, és 
per preservar la seva independència i, indirectament, per preservar les seves pre
rrogatives, sobretot econòmiques. Fa uns dies, una andorrana em comentava el 
seu malestar per l'actuació del Govern; segons ella, aquest manté una relació 
massa estreta amb el govern de la Generalitat de Catalunya. Aquest greuge no el 
manifestava per un sentiment d'anticatalanitat, sinó per por de l'actitud que podia 
adoptar el govern de Madrid, amb les possibles conseqüències a la duana; és a 
dir, per motius econòmics. 

Els andorrans són, generalment, pràctics i pragmàtics. Quan passen pel Runer 
no es paren a pensar si seria bo o no que en lloc del rètol on diu España n'hi 
hagués un altre on digués Catalunya (i , si ho fessin , segur que les opinions serien 
distintes i sovint divergents); constaten que allà hi diu España i que cal que aque
lla porta estigui oberta, com més oberta millor. 

Una altra persona em feia una reflexió similar a la que he exposat fa un 
moment, ara fa un any, quan el cap de Govern feia esment de les particularitats 
de la llengua catalana en el discurs d'ingrés d'Andorra a l'ONU. Com veiem, sovint 
l'oposició dels andorrans a allò que pot representar la catalanitat és per motius 
pràctics, però també, penso, a causa del recel i el ressentiment, motivats o no, 
davant el discurs de certs sectors catalanistes que somien en una gran nació cata
lana, Andorra inclosa, amb capitalitat a Barcelona. La independència d'Andorra és 
sagrada, i més tenint en compte que aquesta independència significa avantatges 
econòmics! 
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Si em permeteu, posaré un altre exemple per tal d'il ·lustrar el que afirmo. Tots 
recordem que a finals de juny Lluís Llach va actuar a Andorra. Pocs dies després 
del seu concert es publicava un article d'opinió en una revista d'Andorra, l'autor del 
qual es lamentava de la manca de caliu (concretament, i entre d'altres coses, si 
no ho recordo malament, deia que les flames dels encenedors no van ser-hi pre
sents, i que el mateix Llach li havia dit que era el primer cop en molt de temps que 
cantava la totalitat de Silenci perquè el públic restava callat) . Comentant aquest 
article amb un bon amic (andorrà, és clar) , aquest em manifestava, indignat, que 
ell havia anat al concert, però que hi havia anat per veure i per escoltar el músic 
i el poeta, tal com havia assistit a d'altres concerts d'aquest artista o com ho havia 
fet en concerts de Jean Ferrat, Violeta Parra, Georges Brassens o Paco lbanez. I 
que si no havia sentit la necessitat de cantar Silenci era perquè, per sort, encara 
no l'havien fet callar i perquè no sentia la necessitat de participar en cap manifes
tació de catalanisme. En certs aspectes, l'autor de l'article potser tenia raó, perquè 
part del públic assistent no era el que se sol veure habitualment en els concerts 
d'en Llach (fins i tot gosaria dir: ni en concerts d'en Llach ni de ningú). Afegiré, 
però, que de la mateixa manera que entenc que un català senti la necessitat de 
cantar Silenci en un recital d'en Llach, ell també hauria d'entendre la postura del 
meu amic. El fet que el públic no cantés la cançó vol dir segurament que aquest 
era majoritàriament andorrà o, més ben dit, que no era català. Situacions i detalls 
insignificants com el que acabo d'exposar contribueixen , sens dubte, a afavorir 
aquell recel de què parlava. 

Malgrat les afirmacions que acabo de fer, no tots els andorrans pensen igual. 
Sovint -i aquesta és una qüestió no sempre ben entesa pels catalans- veuen la 
realitat catalana com un fet proper, molt més proper que qualsevol altre, però que 
no els concerneix d'una manera particular. Malgrat tenir unes arrels històriques i 
una llengua comunes, i també una cultura assimilable en gran part, l'evolució en 
el temps ha fet que siguin dues realitats diferenciades. Els intercanvis econòmics 
i socials d'Andorra al llarg dels segles s'han fet majoritàriament amb Catalunya, 
però essencialment, encara que no exclusivament, per raons geogràfiques. I el fet 
de tenir una llengua comuna ha afavorit també una relació més important amb 
Catalunya. Aquesta relació ha estat entesa com a privilegiada, pels motius que 
acabem de dir i, amb menys intensitat, per d'altres motius; però els fets han vol
gut que quan ha estat plantejada una qüestió important relacionada amb 
Catalunya, ha calgut resoldre-la a Madrid. El desig d'alguns andorrans, manifest o 
no, de veure una nació catalana independent ha estat sovint afavorit per la sen
sació que aquesta nova realitat podia ser beneficiosa per a Andorra des d'un caire 
sòcio-cultural , però també econòmic; no és tan segur que els hagi semblat opor
tú des d'un caire polític. No hem d'oblidar la petitesa d'Andorra (quan parlo de peti-
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tesa em refereixo, evidentment, a la seva superfície) , ni la seva situació geogràfi
ca. Aquest afany de supervivència manifestat sempre per Andorra, només ha estat 
possible a partir de l'existència d'un conjunt d'equilibris, tal com afirmaven Antoni 
Ubach i Josep Maria Beal ara fa dos anys en aquest mateix escenari, i des d'una 
marcada independència política. 

Els andorrans de temps pretèrits, és a dir, de fa més de dos segles, no crec 
que es qüestionessin sobre la diferència o la coincidència entre catalanitat i ando
rranitat, si no era pels motius apuntats per Antoni Fiter i Rossell. Altres maldecaps 
tenien. Tampoc no crec que els catalans ho fessin. Serà amb l'adveniment del 
romanticisme quan valors culturals com els costums o el folklore prenen una certa 
rellevància i fan que, en alguns sectors més o menys erudits, es comencin a bus
car arrels i que els nacionalismes prenguin una forta embranzida. Segurament és 
en aquell moment quan a la veïna Catalunya es formula la qüestió plantejada, i 
poc temps després quan Andorra afirma l'andorranitat com una cosa singular i ben 
diferenciada, tot i reconèixer, com he dit i com ha quedat de manifest en les dife
rents ponències d'avui, uns certs lligams culturals amb Catalunya. En aquests 
aspectes -els culturals-, els andorrans són potser encara una mica romàntics, 
però en d'altres saben establir molt bé les diferències entre catalanitat i andorra
nitat. 

Francesc Rodríguez Rossa és conseller general 
per l'Agrupament Nacional Democràtic. 
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El gran Carlemany 
• mon pare 1 

la sobirania 
Notes per a una 
histografia d'Andorra 

{El parany de la historiografia: cada generació aplica al passat els mots de 
la seva preocupació existencial. Cal malfiar-se davant de cada mot, però cada 
generació és un crit, un plany i una esperança. Va endavant mirant enrera. 
Aparell ideològic d'Estat, imaginació i història). 
Educat molts anys en l'escolàstica, en prenc ara l'esquema: 
1) Nexus: Andorra i la catalanitat , marc i també excusa de la present reflexió. 
2) Notiones: Historiografia = estudi bibliogràfic i crític dels escrits sobre la histò
ria d'Andorra i les seves fonts . Text-Context-Pretext. 
3) Tesi: Andorra, país català i Estat sobirà. 
4) Status quaestionis: 

- Reflexió sobre Andorra, avui , agost de 1994, amb Constitució i dins l'ONU. 
Davant certs dubtes, llegir altra vegada la història. Necessitat també ara, 
sobretot ara, de reconèixer-nos nosaltres mateixos. 
- Simultàniament ara, quan anem al futur, tornar al passat com a present i al 
record com a esperança. 
- Títol: El gran Carlemany mon pare i la sobirania. Millor seria, potser, dir: El 
Gran Carlemany mon pare o la sobirania. 

I. Rellegir la història 

A. Origen indistint (11 aC-VIII). Des de Polibi . L'estructura tribal pre-romana. 
(La parla bascoide, que ens diu Joan Coromines). La feble romanització i poca 
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llatinització: possessió col ·lectiva de la terra i dels ramats . Cristianització de les 
Valls (fundació del bisbat d'Urgell cap al s. V) . Dominació goda. La invasió 
sarraïna. Incorporació a l'Imperi carolingi (789}. (L'Andorra gòtica no seria pas 
gaire diferent de la sèrie fam-pestes-guerra-despoblament) . 

B. Origen comú (V/11-/X). "Pas difícil del monument al document i de l'ar
queologia a la història" (P. Vilar) . Andorra dins la Marca Hispànica (regne 
d'Aquitània: Carlemany i Lluís el Piadós). La zona inestable, entesa com a fron 
tera, després com a unitat político-administrativa. El fals diploma (fabricat al 
segle Xl) -carta de poblament- sobre els orígens d'Andorra. L'acta de consa
gració de la catedral d'Urgell (839): inclusió dins la diòcesi d'Urgell i divisió del 
territori en sis parròquies. Cessió de Carles el Calb (843} de les Valls d'Andorra, 
en propietat privada, al comte Seniofred, i passen a formar part d'aquest comtat 
sota la sobirania dels reis francs. 

C. "Marxa cap a la independència" (X-X/11): 
1) Abadal ha parlat en aquests termes en relació a Catalunya. N'ha dit també 

la pre-Catalunya (la tercera generació dels comtes , néts de Guifré) . Maduració 
de la consciència nacional: a l'alta edat mitjana es forja ja una nova entitat i al 
segle Xlii es pot dir que és ja una nació. Vilar diu que "aquesta unitat és un 
esbós precoç d'Estat-nació. L'estat català finalitzà amb els Reis Catòlics. La 
nació, no". 

2) A Andorra es dóna també aquesta marxa cap a la independència. És la 
història del lent procés de presa de consciència del col·lectiu andorrà: 

- A partir del segle X, donacions per part dels comtes d'Urgell a favor de 
l'Església d'Urgell de les possessions andorranes. Donacions d'alous, no en feu . 
Permuta de Borreii/Sal·la (988} de totes les propietats d'Andorra a canvi d'altres 
béns que l'Església tenia a Cerdanya i a Berga. Història de les donacions de la 
dinastia dels Ermengols, fins al 1133 (Ermengol VI) , de tots els drets i béns. En 
aquest moment (s. Xli) es pot parlar de senyoria episcopal. Base del fet nacio
nal. 

- Bonnassie creu que la resistència a la feudalització i a la pressió senyorial 
(dels comtes d'Urgell i dels bisbes) crea la unitat de les sis parròquies andorra
nes (s. X-XI). Origen de la marxa cap a la independència? Andorra organitzada 
com a poble . 

- La infeudació als senyors de les valls de Caboet (s. Xl) , Castellbò (Xli) i 
Foix (Xlii) . 

- Les Concòrdies del Xli: els andorrans com a protagonistes . Homes lliures, 
no remences (adscrits a la terra). 

- Els Pariatges del Xlii: els andorrans com a espectadors: la llarga crisi del 
Xlii : crisi albigesa, político-catalana; la cosenyoria: fixació del condomini judicial 
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i només d'aquest; evolució del condomini pol ític: equilibri de poders, base del 
sistema polític del Principat i la voluntat concordada; la Mitra d'Urgell i el celibat; 
el comte de Foix i els matrimonis; s. XIV-XV: amplitud i independència cada 
vegada més gran dels senyors (legislatiu i judicial) , ordinacions-edictes-privile
gis (1346=consciència de pertànyer a un país, diu C. Baraut) . 

- El reforç de la representació popular: el Consell de la Terra. L'entroncament 
amb el poder popular al s. XV fa perdurar el proindivís polític. La unitat en l'e
quilibri. 

- La dialèctica privilegi/jurament; osmosi entre òrgans populars i senyoria. Un 
sistema polític no tancat (Porcioles) . El costum, font també del dret públic i mani
festació de la voluntat social i de la consciència jurídica del poble andorrà. 

- El Manual Digest de Fiter i Rossell (s. XVIII) , el primer lector de la història 
moderna d'Andorra. La finalitat única del Manual Digest és afirmar la neutralitat 
irrenunciable d'Andorra. Amb paraules d'avui: la seva sobirania. 

- El decret de Napoleó del 1806 i la prèvia ruptura de l'equilibri. S'amaga el 
copríncep i entra l'Estat francès. 

- La Nova Reforma del 1866: la definitiva igualtat jurídica entre coprínceps i 
el reequilibri de poders populars. 

- El segle XX: Consell i parròquies . Copríncep francès: del Quai Orsay a 
I'Eiysée. Copríncep espiscopal : del nacionalisme a la sobirania. 

Il. La sobirania 

- Badin: "Summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas" (De 
Republica) . Aquí es conceptualitza tot un procés històric: trencament dels lli
gams de dependència del Sacre Imperi i del Papat+ recuperació dels drets, con
siderats imprescriptibles, que pertanyen al poder sobirà, però que eren detinguts 
pels senyors feudals . Representa la relació de qualsevol societat o poder supe
rior al del sobirà. 
• Zemanek: "Les institucions només es desenvolupen històricament .. . i solament 
i rarament satisfan les exigències de les categories teòriques ". 
• La qüestió essencial : Andorra té o no té sobirania?: 

- El senyoriu (la souzeraineté) com a exclusió de la sobirania: 
a) Ja sigui per legitimar la sobirania de França o d'Espanya sobre Andorra. 
En síntesi : l'origen històric d'Andorra com a senyoriu duu a estar sotmès a 
un poder superior i exterior a ella mateixa, que és el sobirà: Brutails - Bladé 
- Vilar; Font i Rius - Gubern. 
b) Ja sigui per aturar la història i estancar les institucions andorranes en les 
seves arrels feudals: Miret i Sans. 
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- La sobirania, però molt relativitzada: Bélinguier: sí, però no pot concloure 
tractats internacionals. Llisca cap a la sobirania de França. Duverger: Santa 
Seu i poble francès. Rousseau: poder temporal i poder espiritual. La juris
prudència i notes del Quai d'Orsay. La segona república espanyola: el sen
yoriu dins la sobirania superior d'Espanya. 

• Vessants de la sobirania: 
- Un poder preeminent en relació amb qualsevol altre poder a l'interior de la 
comunitat (poder sobirà) . 
- Un poder independent en relació amb la comunitat internacional. 

A. A l'interior 
1) Sobirania objectiva o jurídica: conjunt de poders d'ordenació normativa, de 

govern, d'administració de justíci, ... que s'exerceixen autònomament en el si 
d'una comunitat política independent. 

(Contra Bodin: la sobirania no és un poder o patrimoni personal del monar
ca, sinó un poder inherent a l'ordenament jurídic d'una comunitat independent, 
la qual és la titular de la sobirania. Així, l'escola salmantina del XVII, les revolu
cions americanes i francesa del XVIII, fins a la teoria del dret a l'autodetermina
ció dels pobles del XX. Suarez: "potestatem in hominum collectione existit') . 

2) Sobirania subjectiva o orgànica: que designa l'òrgan de la sobirania, que 
ocupa la cúspide en la jerarquia de les autoritats en el si de la comunitat. 

a) La sobirania d'Andorra com a poder jurídic. 
Poder jurídic com a constituent, en el sentit, molt ampli , de poder que la 

comunitat té de donar-se la seva organització política fonamental. I des d'aquí, 
el poder legislatiu ordena les diverses manifestacions de la vida comunitària. 
(Tocqueville: la sobirania és "el poder de fer la llei'}. El conjunt de poders exe
cutius i judicials que fan operativa la força de la llei. Aquests poders són sobi
rans, són la sobirania, si en el territori i en relació a les persones sobre les quals 
s'exerceixen assoleixen el rang de poder suprem i incondicionat, de poders no 
sotmesos a un altre poder. És originari, no dimana d'un ordenament jurídic supe
rior: s'estableix i es modifica per si mateix i obté per ell mateix la seva validesa 
i eficàcia. Capacitat d'autodeterminar-se, és a dir, d'establir els límits i les for
mes del seu propi exercici (la competència sobre la competència) . Si una comu
nitat assentada en un territori es dóna un ordenament jurídic propi i independent, 
provoca el neixement d'un poder sobirà, d'un Estat. 

Els poders públics andorrans han confirmat, amb tota independència de qual
sevol altra sobirania, les institucions bàsiques del Principat, tot donant a la 
comunitat andorrana la seva organització política fonamental. En aquest sentit 
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- ampli-, els poders públics andorrans són constituents. Així, les Concòrdies, els 
Pariatges, la creació del Consell de la Terra el 1419, la Reforma del 1866, la del 
1978, la del 1981 i la Constitució del 1993 són actes propis dels poders ando
rrans, independents de qualsevol altre poder aliè a Andorra. 

L'exercici legislatiu ampli, en totes les branques del dret (civil , penal , pro
cessal , social , polític, fiscal , administratiu , d'ordre públic) , sense cap tipus de 
limitació i sense cap sotmetiment a un poder superior. El poder jurídic s'imposa 
a tots: ciutadans i autoritats, i és l'únic capaç d'estatuir sobre la competència de 
la competència; és, doncs, un poder sobirà. 

Els clàssics andorrans del XVIII : el Manual Digest i el Po/itar Andorra, sobi-
rania d'Andorra com a poder jurídic i del seu caràcter originari. La neutralitat. 

El pensament de Porcioles (pròleg a l'edició del Manual Digest). 
La tesi doctoral de Nemesi Marquès. 
b) La sobirania d'Andorra com a òrgans de poder: la sobirania dels coprín

ceps. 
Els coprínceps , cúspide en la jerarquia d'òrgans (decret de 15 de gener de 

1981 ). 
La sobirania de la comunitat roman inalterada malgrat les modificacions que 

es puguin produir en la sobirania subjectiva o orgànica (autodeterminació) . 
Distinció entre sobirania dels poders i sobirania dels òrgans del poder. És 

sobirà el cap d'Estat i diem que ho és el rei o el president de la República, però 
aquest -com a òrgan- deriva del primer. A sensu contrario: si els òrgans tenen 
caràcters peculiars i contingents, no es poden transferir a la sobirania (personal, 
exclusiva, conjunta i indivisa) = peculiaritats contingents, és a dir, hi són mentre 
hi hagi coprínceps. En la hipòtesi d'una república ja no existirien. Per tant, la 
peculiaritat de l'òrgan no passa a la sobirania. 

B. A l'exterior 
En dret internacional és l'Estat. El reconeixement, element no constitutiu , 

sinó declaratiu , de constatació. Una comunitat sobirana -un Estat- esdevé 
automàticament subjecte de la comunitat internacional (doctrina comuna avui en 
la matèria) . 

El reconeixement formal dels altres Estats significa solament una constata
ció amb certesa i amb plenitud d'efectes. 

Joan Massa Sarrado és professor de filosofia 
i secretari general de la Mitra. 
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Per raons pràctiques de no simplificar la seva 
extensió i de respecte al contingut precís de les 
intervencions, en el present llibre no es repro
dueix el debat que hi va haver després de l'ex
posició de les ponències, el qual es pot con
sultar a través dels enregistraments existents, 
dipositats als Arxius nacionals. Exceptuant 
algunes preguntes sobre temes concrets que 
es van efectuar després de cada exposició, el 
debat final es va centrar en la influència del 
nucli familiar i escolar en el desenvolupament 
de la identitat dels andorrans i dels residents, 
tot remarcant que la integració dels immigrants 
a la llengua i la cultura andorranes és un pas 
important per enfortir l'andorran itat. 

Cloenda 

Després d'haver debatut una qüestió tan punyent com la que va centrar la 
sisena diada, les alternatives econòmiques per a Andorra, era difícil de tro

bar un tema que fos interessant per tractar en aquest fòrum de debat. El 
d'Andorra i la catalanitat, més filosòfic i eteri, ens ha conduït, però, a una dis
sertació amb opinions tan variades com la que ha tingut lloc avui. 

Un cop presentades les ponències que han abraçat tant punts en comú com 
trets diferencials entre Andorra i la catalanitat , des de vessants tan diversos com 
la història, la cultura, les tradicions, la llengua, la premsa, la pedagogia, la psi
cologia, la filosofia i la política, podríem arribar a la conclusió que si bé Andorra 
forma part d'una zona geogràfica que la lliga amb els països catalans, les seves 
peculiaritats com a país fan que tingui , de molts anys ençà, una identitat pròpia. 
Si , tal com ha quedat palès en la darrera intervenció del debat, un dels símbols 
que caracteritzen un país és la bandera, els andorrans no s'identifiquen com a 
catalans de Catalunya, en la mesura que no senten la senyera com a bandera 
pròpia, sinó la tricolor. 

La Societat andorrana de ciències agraeix molt especialment el treball , les 
exposicions i els aclariments dels ponents, la presència dels mitjans de comu
nicació i del públic assistent a aquesta diada, com també les seves interven
cions, i particularment la presència del ministre d'Afers Socials i Cultura, Sr. 
Ramon Serra. Cal remarcar que, mitjançant aquest ministeri , enguany el Govern 
d'Andorra ha donat suport econòmic al Patronat de la Universitat catalana d'es
tiu per primera vegada. 
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Abans de donar la paraula al senyor ministre per tal de concloure aquesta 
diada, us volem convidar a la diada de l'any vinent, amb la qual donarem conti
nuïtat a aquest fòrum de reflexions contrastades que ens proporciona aquest 
marc tan adient com és el de la Universitat catalana d'estiu. 
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Paraules finals 

En primer lloc, vull agrair a la Societat andorrana de ciències i a la Universitat 
catalana d'estiu que ens hagin convidat. No cal dir que la participació econòmi
ca d'aquest any ha estat un plaer, perquè jo crec que és suficientment interes
sant de cara al país que es facin aquestes ponències , és a dir, que es faci un 
dia d'Andorra en aquesta universitat. 

Després, com a responsable d'un ministeri que es diu d'Afers Socials i de 
Cultura, voldria demanar a tots els presents -ja que em sembla que tots els 
ponents estem força involucrats en el món social i cultural del nostre país- que 
fomentem, sobretot, i normalitzem la nostra llengua nacional , el català, que per 
a mi és l'instrument més important per a la integració en la societat. És a dir, 
perquè la nostra societat sigui tan equilibrada socialment com sigui possible i 
que sigui una societat amb el màxim benestar, que puguem integrar la gent, els 
immigrants que tenim al nostre país, molts dels quals tenen una parla diferent 
de la nostra, i que puguem fer-ho a través de la llengua i de la cultura. 

Solament una altra cosa per acabar. Aquí s'ha parlat d'escola andorrana, que 
també és molt important dins la cultura. M'ha fet la impressió que parlàvem de 
l'escola andorrana amb una mica de complex i amb una certa por davant la resta 
d'ensenyaments que hi ha al país . Només vull posar un exemple. Jo sóc bas
tant jove, només tinc 30 anys, i vaig fer la meva escolarització a l'escola espa
nyola d'Andorra. Llavors tot just despuntava l'etapa d'andorranització amb les 
assignatures d'institucions andorranes i català, que ni tan sols eren obligatòries, 
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i després vaig anar a estudiar a Barcelona. El meu sentiment d'identitat nacio
nal , que s'ha dit que es podia perdre si no hi havia aquesta escola andorrana, 
no l'he perdut mai. Amb això vull dir que no hem de tenir tants complexos ni 
tanta por. 

Res més, gràcies. 
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ANNEX 

Convocatòria 
i programa previst 

7a DIADA ANDORRANA A LA UCE 
XXVI Universitat Catalana d'Estiu - Prada de Conflent (Catalunya Nord) 

TEMA: ANDORRA I LA CATALANITAT 
Dissabte, dia 20 d'agost de 1994 
Organitza: SOCIETAT ANDORRANA DE CIÈNCIES 

Sessió del matí. De les 9.30 a les 13.30 h.: 

1. NOTES HISTÒRIQUES SOBRE LA CATALANITAT I ANDORRA Pere Cavero, 
professor, historiador i membre de la junta de la Societat Andorrana de Ciències 

2. LA IDENTITAT ANDORRANA Montserrat Palau, etnòloga 

3. ANDORRA I LA CULTURA DELS ÚLTIMS 25 ANYS Joan Burgués, fotògraf i 
president del Cercle de les Arts i de les Lletres 

4. ANDORRA EN EL COSTUMARI CATALÀ DE JOAN AMADES Pere Canturri, 
estudiós dels costums i les tradicions andorranes i funcionari del Patrimoni artístic 
nacional 
5. ELS ORÍGENS DE LA PARLA ANDORRANA Manuel Anglada, estudiós de la 
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llengua, traductor, professor d'idiomes i coordinador de la secció de Llengua cata
lana de la Societat andorrana de ciències 

6. L'EVOLUCIÓ DE LA PREMSA A ANDORRA I LA RELACIÓ AMB ELS PAÏSOS 
DE LLENGUA CATALANA Rosa Mari Sorribes, periodista 

7. RELACIONS COMERCIALS ENTRE CATALUNYA I ANDORRA A L'EDAT 
MODERNA David Mas, professor i historiador 

8. ANDORRANITAT I CATALANITAT: MATRIMONI O COSINATGE? Àlvar Valls, 
periodista 

9. ANDORRA ÉS ANDORRA Antoni Morell, advocat, escriptor i historiador 

-Debat general del matí. 
-Presentació de les publicacions recull de la 5a i la 6a Diades andorranes a la UCE 
(1992 i 1993) sobre Tendències polítiques a Andorra i Alternatives econòmiques 
per Andorra. 

Sessió de tarda. De les 15 a les 18 h.: 

10. L'ARREL PSICOSOCIAL D'UN POBLE Montserrat Carde/ús, psicòloga i presi
denta del Cof.fegi de Psicòlegs 

11 . LA POLíTICA CULTURAL DE L'ESTAT ANDORRÀ Ramon Serra, ministre 
d'Afers Socials i Cultura 

12. L'ESCOLA ANDORRANA, QUÈ TRANSMET? Enric Prats, pedagog 

13. ELS TRETS POLÍTICS DIFERENCIALS D'ANDORRA Manuel Mas, advocat, 
escriptor i conseller general per Coalició Nacional Andorrana 

14. CONTRIBUCIÓ A LA CATALANITAT DES DE L'ANDORRANITAT Jordi Cinca, 
diplomat en ciències empresarials i conseller general per Nova Democràcia 

15. ESTAT ANDORRÀ I NACIÓ CATALANA Antoni Martí, arquitecte i conseller 
general per Unió Liberal 
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16. APUNTS SOBRE ANDORRANITAT I CATALANISME Francesc Rodríguez 
Rossa, llicenciat en filosofia i lletres, crític d'art i conseller general per l'Agrupament 
Nacional Democràtic 

17. EL GRAN CARLEMANY MON PARE I LA SOBIRANIA Joan Massa, professor 
de filosofia i secretari general de la Mitra 

-Debat general de tarda. 
-Cloenda de la 7a Diada 

Coordinació: SOCIETAT ANDORRANA DE CIÈNCIES 
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Uista de participants a la Diada 

Antoni Pol Arquitecte Canillo 

Francesc Rodríguez Rossa Crític d'art Encamp 

Joan Burgués Presid. C. A. i LI. Andorra 

Joan Massa Professor Andorra 

Xurri Miñambres Professor Andorra 

Sergi Turiella Administratiu Barcelona 

Àngel Lombarte Tècnic electrònic Barcelona 

Marta Amigó Periodista D. d'A. Andorra 

Montserrat Cardelús Psicòloga Andorra 

Joan Lluch Cerdà Metge psiquiatre La Seu d'Urgell 

Alexis Estopiñan Pascual Universitari Andorra 

Rosa Casanovas Fotògrafa D. d'A. Andorra 

Jordi Pasques Canut Escriptor Oliana 

Àlvar Valls Periodista Encamp 

Toni Farrera Sarroca Periodista R. And. Andorra 

Montserrat Vernet Secretària En camp 

Miee Ogawa Estudiant Tòquio 

Jovoli Llop El Masnou 

Pere Canturri Historiador Andorra 

Lluís Morera Pascual Gravador En camp 

Blaia Morera En camp 

Alícia de Belén Changoo En camp 

Dolors Entor Pujol Administr. banca Canillo 
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David Mas Canalís Historiador San Julià deL. 

Martina Camiade Editora Esc. -Engordany 

Rosa Mari Sorribes Periodista Andorra 

Sergi Gigó Estudiant Andorra 

Manuel Anglada Lingüista Andorra 

Àngels Mach Buch Farmacèutica Canillo 

Juli Ausàs Coll Funcionari La Seu d'Urgell 

Miquel Pascual Ribes Estudiant Andorra la Vella 

Josep Celery Puigdemasa Administratiu La Seu d'Urgell 

Jordi Ausàs Coll Professor La Seu d'Urgell 

Montserrat Palau i Martí Etnòloga Sant Julià de L. 

Vicenç Mateu Zamora Professor Esc. -Engordany 

Antoni Morell Advocat i escriptor Andorra la Vella 

Manuel Aguilar Andorra la Vella 

Manuel Mas Advocat i escriptor Sant Julià de L. 

Antoni Martí Arquitecte Esc. -Engordany 

Joan Claret Professor univ. Tolosa. 

Montserrat Ronchera Dir. de màrqueting Encamp 

Montserrat Badia Professora Andorra la Vella 

Rosabel Ganyet Professora La Seu d'Urgell 

Jordi Cinca Andorra la Vella 

Neus Bons Sant Julià de L. 

Pere Moles Esc.-Engordany 

Roland Moles Esc.-Engordany 
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Recull de premsa 
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Poble Andorrà · · -- ---~- 60•000 ··· ·· ·--- ou;unt l dlma.u 

So.... 22123 d'efod de 1994 
ANY LX • Nova ~poca • Número 70 

PREU: 100 PT A 

Prada reafirma l'andorranitat 
per sobre de la catalanitat 
• Elo ponents de la VIl 

Diada andorrana a la 
Universitat Catalana 
d'Eotlu van dir que els 
andorrans tenen una 
ldentttat diferenciada 
dels catalans, tot I els 
lligams comuns. 

Aques ta Diada va conver
tir-se en un êxi t de part icipa
ció I de seguiment. segura 
ment pe l tema escoll it . Els po
nents van coincidir a assenya
lar que re slngull'r traj&ctòrla 
políti cil ha actuat com a ele 
ment diferenctador d 'Andorra 
envers altres països de parla 
catalana. En canvi. els vtncles 
comercia ls. Iii llengua comuna 
I la proximitat geopolitlca han 
ac tuat com a nexes d 'unió. 
Tot i que per a alguns l'an· 
dorranitat és quelcom encara 
per acabar de defln ir , el sent i
m ent d ' iden t ita t p ròpia pre 
val. • Pillg5. 2 I 3 

Riba• diu que no costefl11 
diners que Andorra sigui 

subseu oHmplca amb Jace 

Lli Festa de lattta eotómft 
acabe avui amb uni eremlda 
de rom I una fri)h tótttlltdli 
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h1Urlett6Ptmlel6 diMfl f 

di AMOtfll '*'1116 
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DILLUNS 22 d'~osl de 1994 

EN PORTADA Pohlr Andorra 

----------------------------------------

Andorrans i catalans: cultura 
comuna, identitat diferent 
la Diada Andorrana a Prada de Conflent va abordar la qüestió d'Andorra lla catalanitat 

('1 a VIl Diada Andorrana a la U ni-

• versi tat Catalana d'Estiu va 
po9ar sobre la taula el sempre 
polèmic grau de catalanitat 

d' Andorra. El• ponen\9 van co

Incidir que el• andorrans tenen, 
peral.lelament al• lligams 
comuns , una Identitat enfort~ 
da per l'esdevenir hl•tòrlc. 

JO A-N Ol tvA 

P1fAOA OE COHft EHT 

Original itat, neutralitat, sobirania, Inde

pendència. fins i tot solidaritat. són ;,lguns 
dels termes utilitzats dissabte passat pels 

ponents per definir un terme com el d' an
dorranitat , pres des del punt de vista polltlc 
en senti! contraposat. o si més no diferen
ciador, al de catalanita t. La història l et 
diferent esdeven ir pollt lc dels pobles que 
composen el que. segons un ponent. són 
"paisot de parle catalana, mh que Paisos 
Cate lan• ", ha separat e l que le s arrels 
comu nes unien. I els Intercanvi s comer 
ci als entre Andorra i Catalunya semblaven 

enfortir . 
Principalment inteUectuals, com Antoni 

Morell, I polltics. com Jordi Cinca. Manuel 
Mas 1 Antoni Mart!, es van atrevir a encapça

lar amb una frase un dels interrogants que 

aques ta jornada sobre Andorra l la catalani

tat plantejava: "El• ando"ans no som ut&
lltns" 

Tres e ixos més van Arti cu lar a11uest 
debal. La defensa de les seves prerrogati
ves econòmiques envers els veïns ha estat 
un element fomentat pels m<Helxos andor
rans com a factor de diferència, com bé van 
explicar ets ponents David Mas i Francesc 
Rodrfguez. 

El segon eix va ser sl l'entrada d'Andorra 
a les Nacions Unides ha de servir perquè 

Andorra aporti des d'una posició privilegia
da alguna cosa més a!;¡ cultura ctttalana, o 
bé ha de servir per tancar d'una vegada per 
totes el capital de comparacions . 

I en IP.rr:er llnc: , Andorra ha de conè ixe r 
quin és el veritable sentiment d'andorranl
tat dels seus habitants 11bans de pensar en 
altres aportacions . AQuesta rece rca de la 
pròpia Identitat va ser exposada a les Inter
vencions de Montserrat Palau, Jordi Cinca. 
i Joan Massa. 

txtt de pertlclpacl6 I seguiment 

La Diada Andanen¡:¡ va aglutinar. a més 
8 més de disset ponències que abordaven 
aquesta QÜestiO des de la l ingülstica a la 
psicologia, les aportacions lliures de pers~ 
ne s no assistents, les de persones enques· 
t<'~rles , i l e~ esporàd iques d'una nombrosa 
co ncurrència qu e es va personar a la 
Universitat de Prada: en to ta l a l'aula es 

des amb més èxll de partldpacl6. D'aquesta 

manera e s trenc ava " el tabú" sobre el 
tema escollit al qual al.ludia al secretari de 

la Societat Andorrana de Ciències , Antoni 
Pol , en la Introducció de les ponències. 

L'historiador Pere Cavero va ser absent, 
però la lectura de la seva ponència va apor
tar apunts histOries sobre ta catalan itat i 
Andorra, i l 'etnòloga Montserrat Palau va 
aixecar la primera pol seguera del dia en 
defmir la identitat andorrana, una Identitat 
amb un Harg substrat català . Joan Burgués. 
va fer un repàs del paper que ha tingut a la 
cu ltura d'Andorra dels darrers 25 anys el 
Cercle de les Arts I de les Lletres. aue pre
sideix. I Pere Canturri va concretar la seva 
aportació en parlar del paper d'Andorra en 
el costumari català dc Joan Am ades. 

L'i dioma basc alimenta molts dels topò
nims andorrans. segons va aportar l'estu

diós de la llengua Manuel Anglada a la seva 
ex posició sobre el origens dc la parla 
andorrana . Ai xl, el nom Andorra és una 
aglulinacló del basc I l'ibèric, " un nom utl· 
lltzat per referir-se a les aigües cnlentes" 

" TamBrro per e~eemple (un dels símbo ls de 
les Valls) en base vol dit Mama"o· an imal 
Imaginari per e totes les criatures", exp li

cava Man ue l Anglada . Aquest sub strat 
basc es nota en noms de lloc com Alxirivall 
o Bixessarrl. 

Les vcu letat s en el partar del cata là 
d'Andorra van formar part de la comunica
ció l liure de Udia Rabassa. Tot I reconèixer 

van aplegar més d'una quarantena de per- les mutacions que especificitats co m el 

sones que van fer d'aquesta una de les dia- possessiu "meua'' o l 'article " lo" pateixen. 
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~====================~-E~~N==~p O !R!_T!_A~~D~~~--~~~~~o'j~ju"isj''~'~'ig'j''j''~'i••~' 
una llengua comuna, una similitud antro-

Poble Andorrà 

pològica amb els catalans dels Pirineus, 
certes semblances cu lturals, i una h istòria 

" plena d ' apro ~e lmaclons estrat~g1ques" . 

L'advocat i conse ller general Manuel 
Mas va di r que els trets polítics di ferencien 
Andorra, i va comentar que " des de dintre 

d'Andorra es va criticar el discurs a~~:ces
s lv ~tment catalanistA del cap de Govem" 
del parlament d'ingrés a l'ONU, i va dir que 
"confi o que el deba t no es plategi més 
després d 'aquest reconeixement " . 

El conselle r Jordi Cinca va agafar el m 
de la qüestió en tant que persona que va 

ser a l'ONU er dia de l'Ingrés, i va expl icar 
que " alxi com vam rebre felicitacions per 
la lnternaclonalltzac16, hi havia també una 

certa enveJa en el sentit de dir que l 'a~ pi· 
ració ês de ser com vosaltres -indepen· 

dents- però no noultres -andorrans-" . 
Cinca es va mostrar partidari d"enfortir 

~ l'elx comú des de les di ferents aportacions 

~ del s pob les de parla ca talana . " Te nim 
f coses a aportar des de fa molts anys, 1 no 

~ solament des de ra un any.'' 
... Antoni Mart! va ser l' únic dels ponents 

si que ta diada va servir per consensuar que va convertir la seva aportació en la pro-

que no existeix com a tal la llengua ando- cla ma d'un part it. la Unió Liberal. Per al 

rrana. I sl una llengua catalana comuna. conselle r . la d i fer ència. com altre s van 

L'evolució de la premsa a Andorra i la apuntcH, és que els andorrans poden decl-

relnció amb els paisos de llengua catalana dir lndep~nden tment sobre el seu futur. 

va precedi r el tema sobre les re lacions l'ex -direc t or de Cultu ra , Francesc 

comercials entre Catalunya i Andorra a t'e- Rodr lgu ez va vertebrar ta dHerenclaciO 

dat moderna . Dav id Mas apuntava que andorrana en raons econOmlques 1 pragmà-

"aquest comerç ha determln11t le• rellll· t lques. I va dir tamhê que "moftt andohttnt 

clons cu lturals amb Catalunya però també veuen la reAlitat catalana molt més prope-

la politlca Interna a Andorra -per exemple. ra que qualsevol altra, però com una cota 

amb la creaciO del Consell de la Terra I la que no els concemeht" . 

figura del Sindic-" El secretar i genera l de la Mitra. Joan 

Per la seva banda, la presidenta del Massa . va tancar el plec d 'Intervencions 

CoLlegi de Psicòlegs d 'Andorra, Montserrat amb una capbussada històrica en l es 

Cardelús. va afegir a la seva tesi que " hi ha arrels carollngles dels andorrans 1 la recu-

un sentit de pertinença a una nació tan peració de l'interès per dibuixar la identitat 

bAste com el de l'alimentació", i que " els andorrana corn va ser el Manual Diggesl. • 
grup• es comparen amb el• que les dlferên· 
eles 5lguln màxlme5", però hi va have r un 
consens en el ret que la llengua ês el s im
bol més clar de la identitat nacional . 

Ant oni Mo re ll va tancar les intervcn· 
clons del mati defensant el dret d'Andorra 
a mantenil l ' existència d'una frontera fís ica 
í mental respecte als seus veins . -opinió en 
la qual va coincidir Enric Prats en parlar de 
l 'educaciO al pals·, l va aportar que " Andorra 
h Andorra dins d 'un m6n pirinenc, nlxò 
dóna unes connotac ions diferents" . L'únic 
Estat amb llengua ca talana ''té una plat• 
forma Important com ê1 el fet d 'entrar a 
formar part d 'una cuttura universal" . 

L'enquesta 

Er periodi s ta Àlvar Valls, a més a més 
d'una contribuc ió pròpi a (" 'el deb11t sobre 

Andorra I la catalanitat '' P"rt del debat , 
encara pendent , sobre Andorra I ella 
ma1.elu' '). va sumar al debat de Prada de 
Conflent les 23 contestes rebudes entre un 
tota! de 60 enquestats sobre vàries qües
tions al voltant d'aquest tema. les conclu
sions mostren unanimitat sobre que es té 
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Mal Canher diu Qll8 
l'aftdortaftltat tta 

ltbrtat satl.taeci6HI 
Et president de hi Unlvers it8t 

Catalana d 'Estiu de Prada (Je Conflent, 

Max Canher, va ass istir a té Sétenà 

bl ada Andorrana, aèompènyanl ~I 
miniStre de Cultura I MèrS SociAlS, 
Ramon Se rra, conv ldàt il pàrlêi êñ 
ilquest fòi\Jm sobrè ls i>Oirtlcll CtJ!itl~ 
da l'Estat andorrA. Ramòh S~tta vi 
anunciar les prlorllàts I tbt tiH U~ull 
de projades del sèu Depiírlàriièlit pér 
a àquesla leglslatúrà. 

Max Clinher va !gralr Íl cohirlbucl6 
econOmies del Go\lljm d'Ail~orrà p<ir' 
l'edició bibll~ric~ dé les ~nênc lbi , 
I va éxprê'har là sêva !ailslàccl6 per 
té con! tA ricla dé cèl'ebrBr &questa 
Diada Andorrana, "ljbe eomplèfi l'ii
porlt do cultura I trótiUI qu• 11 11 
UntveiiRêt". 

"l'iindorrilnlt61 ~o U ltilaílil~l 
una part del nootre món .rM Un1 ~·rt 
que ens ha aportat eaHstacctone", va 
dir Max Canher, referint-se a l'Ingrés e 

les Nacions Unides. •L•U,tt!l d8 
. • Predi NiiO;plltlllll.,.:i! 1M11 .. \li 
lii'JI;iiiEI .. II'tf lll&t!IJUf &Silili! 

et que altres catalans voldrien". 
"Ancloiíé ha aomoottill éòm U pot 

~itütr Pèr 11 vt' Piíèilléll';aal'"-
616 ~" na6v&nli 1~4ijlt1\dilñl ", v~ 
l:dm~ntat d<itie§l &x.&lltor ~ !lfém~a 1 
l!x·cdns li ll êr d~ eüi!Uro dé liÍ 
Genérall!at ije ce!òiuA~I. ~u~ va 
escoltar les dues Oltlmèi 6dntHcl .. . : 
qué v1Ïf1 ~iecêdlr la seYè I H!~M!i1êl8 . • 
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OlllU~S 22 Cl' fiiiOS! de 1994 

Poble Andorrà N A e o N A L 

L'Agrícol presenta un llibre 
sobre la Universitat de Prada 
la Societat Andorrana de Ciències edita ei llibre 'Alternatives econòmiques per Andorra' 

("::i Banc Agrícol I Comercial 
• d'Andorra va acollir divendres 

la presentació del llibre 
'Alternatives econòmiques per 
Andorra ' . l'obra é• un recul l 
de la Societat Andorrana de 
Ciències sobre les ponències 

de l 'any pa••at a la Universitat 
Catalana d'E•tlu , a Prada. 

RICAJ>O PO~ 

ANDORRA LA VElU 

Antoni Pol. pres ident de la Socie ta t 
Andorra na de Ciències (SAC). i Josep 
Montañès. director general de l Banc Agrícol 
i Comercial d'Andorra, van ser els encarre 
ga ts de presen t ar el llibre Al!ernafives 
Económiques per Andorra. L'obra és una 
recop il ac ió de r e~ t a ponè ncies sobre 
aquec; l tem e~ que es van exposar l'any pi'IS· 

sa t durant la diada d 'Andorra a la Universi tat 
Catalana d'Estiu, a Prada de Conflent . A 
l'ac te, !i'lmbé h i van i'l~sitl r alguns d el 
ponents com e l deg à de l Co l.l egl 
d'Economistes. Joan Armengol. 

Els treb rt lls que conté el llibre van ser 
recop il ats per la Socie t at Andorrana de 
Ciències mentre que el Banc Agrí col va 
aportar el suport econòmic per a la publi 
cació del llibre. En total s'han ed1tat 1 .000 
exemplars del volum. dels quals cinc-cents 
~er<tn per rtl Banc: Agríc;ot 1 els élltre ~ r.inc
cenls per a la Societat de Ciències. 

Segons Anton i Pot, " el llibre é!l un con
junt de reflexlonl!li !lobre la pluralitat del 
pttls I les altemaUve!l econOmlque!l . Calla 
una renexló tranquil . la !lobre le!l poulblll
tat!l econOmlque!l d 'Andorra en el futur" 
Po l va agrair tant als ponents com al Banc 
Ag ríco l que "hagin fet possible una nova 
edic ió de le!l Jornade!l !lobre Andorra" . 

Josep Montañès va felicitar la Societat 
Andorrana de Ciències pel desè aniversari i 
va fer bromr~ respecte que ' 'l ' any pas!lat 
em van fer se r ponent, després em van 
convèncer per ed itar el llibre I flnalment 
me n'han fet !Oci" . 

Et ll i bre so bre el te ma AlternRtrves 
económlaues per Andorra és el quart que 
pub l ic a la Socie tat de Ciències . 
Anteriorment ja havltt editat llibres amb les 
po n ències d e la Universit a t Catalana 
d' Estiu sobre Andorra. En concret . les dia
des sobre Andor ra recol!ldes són les del 
1988, Andorra. fs rar.lnsriruclons. Societat 
del 1 989. Els movimen ts mig rato ris a 
Andorra: del 1992. Tendéncies polftiques a 
AndorrA. i el presentat divendres . Les jor
narles del 1990 i el 1991 estan en fase de 
prenrtr<~r:ió per ¡:¡la seva publicació. 

Partlclpacl6 activa a let dllldet 

F. I lllhre nuhllc rn correspon a la sisen<~ 
diada andorr ana dins l a XXV Unlversl1at 
Ca talana d 'Estiu que es va ce lebrar de l 16 
al 26 d'agost a Prada de Conflent. Segons 
Antoni Pol, " fem aquel!litea renexlon! fora 
del pals perquè prenem part en el patro
natge de la Unlver!' ltat Catalana d 'Estiu I 
alxt podem tenir un e partlclpac16 més ecU-
va" 

El president de la Societat també va 
informar del projecte d'obertura d'una sec
ció de consulta a la Bibl ioteca Nacio nal 
d 'Andorra , en què es podran disposar dels 
volums de la bibli ografia que pose'elx la 
Soc i etat Ando11 ana de Ciè ncies. " Hem 
a co nseguit publl cr" entre cinc o !l is llibret 
anualment I hem aprontat el ded anlver

~ sart per revit alitzaria soclehrt . Actualment 

t!lllllllrll\lll!ll.lllll.~ Ja comptem runb més de 100 usoctats". li § va afegi r Pol. • 
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DILLUNS 22 er agost de 1994 

CULTURA ESPECTACLES Poble Andorril 

El Ministeri de Cultura revela 
les seves futures actuacions 
Enllesteix una campanya lingüística 1 una enqueata del ressò ~btlngut per actes eulturala 

(":1 I ministre de Cultura I Afers 
• Social~ , Ramon Serra, va triar 

la VIl diada andorrana a la Uni
versitat Catalana d'Estiu per 
desvelar les prioritats del seu 
Departament per al~ propers 
mesos. La ca!!!lcada d'acclon!!!l 
Invaliden, segons Serra , les 
acusacions que no es fa res. 

J.OUVA. 

PRAOA or Coi'IFlf'M' 

El Gove rn , a t ra vés del Min is ter i de 
Cu ltura , prioritzarà en aquesta legislatura 
el patrimoni cul tural, la política lingüíst ica 1 
la promoció artística nacional com a princi
pa ls llnles d 'ac tuació en aquest prope r 
t rem de IB legislatur-a . 

En aquest sentit. Ramon Serra va anun
ciar que el Departament min isterial que 
encapçala Ja promociona cinc talle rs de 
branques artístiques diverses, destinats a 
dife ren ts art istes del pafs -el nom de ls 
quals no va desvelar. 

La sessió de Govern de la setmana pas
sada va aprovar el Reglament de subven
cions d ' associ acions cul turals no lucrat i
ves, segon s va confi rmar e l m in ist re . 
L'aprovació, que no va ser anunciada en la 
roda de premsa de divendres passat, ser
virà per fl .:ar els criteris d'atorgament de 
subvencions a les entitats culturals . 

El Ministeri de Cu ltura I Afers Soc ia l s 
prepara també per aquesta tardor una cam
panya de sensibilització ciutadana sobre el 

català. La campanya es farà pel novembre 
I tindrà dues vessants, unà d1r1glda alS par
lants d'aquesta llengua, I una altr a pèr à 
les persones que s'han d'Integrar -s'entén 
per la via llngüfstlca -encara. En el primer 
cas, Serra va recordar el precedent d 'aque
lla alt ra campanya on, amb et lema No et 
ralfls. no es reflectia més que una situació 
encara vigent: la por dels catalanoparlants 
a adreçar-se en català en mo ltes situ a
clons que són quot idianes. 

Per a les properes setmanes està pre
vist també que es desenvolupi l'enquesta 
clutadanB sobre el s gustos cu ltu rals I _la 
valoració que la gent del pafs fa de molts 
dels actes cu lturals que s 'han promogut 

Polèmic Premi Internacional de Català 
El rn •nistrc d' A. fers Soc •<J is i Cul turll . 

Ramon Serra. ~·a apaivagar la polêmlca 
suscrtada on ambKtnts of.d als en ro-fcrtn
c i., t1 un1.1 pre$ umpt a i nge r~ncla d e 

I 'Ambaluda d'E.s.pan)'a a Andorra en el 
Prem~ lntomaclonal dc C~là que promou 
el Govern . VtJ COfifirmar. peró. d811ent de 
( ot s els present s l 'e ~ t s. t ènc l a de ce rt 
mal~sttH Ofitjnat DntJil d ' OQUcst ux:ldr.mt. 

Semo la Que des de l' AmbBh(ada a.'gú 
s·ha sontrt mok:'s\ po l fet que'" promoció 
d "aQues1 guardO rheguès consensuat el 
Co-•em d'Andorra amb es feres prOPCI"l:l $ .;1 

1 ~ Generalitat ce CatalunyB, paa5ant per 
alt el rang Que H ato~a la ~il coodtció 
c: 'Esti1t. 

Sen'il ' 'D quelifiCIH l'incident com una 
.. topada de protocol". 1 va tnpllcar que 
"Andorra, en tant que nou Estat, no pol 
aeW.ar OOfD ~ en ..... .,.. re&.dona 
amiJ Govema com el de .. o.,... .. ltM". 

Tol i qt.~e •n:t ~:xp l lca r que aque.st~ rets 
no van a1~tar prop. ame-nt el seu Minis ten . 
stnó al o ' Educ.at•ó , Jovent ut i Es po~ s . 
qu11n v"l'! ser requeut per l' a.u tonom1a Q-Je 

Andorr a tto per p romourG aquest Promi 
ln ter n tt c ionlll de Cata Ja , \ ".!! di r que 
"'Andon• ho pol r•r pertect•m•"l" . El 
mini:urc tl!mbl! ~·a hm-er de replic..ar la cri
t ica d 'una de I e !:. oonents. Montserrat 
Pa i<:Ju. ~obr e l ' n¡Jormim c nt dc Jtt po li t ica 
pUblica andorrafl..a en mB1l!r1a cultural. • 
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des de les es fe res públiques . El ressò 
obtingut servi rà al Govern com a lnd lcadot 
a teni r en compte en la seva prógremac16. 

l::n un alt re ordre de coses , el ministre, 
acompanyat també pel director de Culturà , 
Albe rt Llovera, va referir-sé al fet que l'ac
tual Ll ei de Patri moni Culturàl éStê obSóle
ta , I que se n 'haurà de fer un8 dè novè. 
Una Inici at iva l eg is lat iva podria sorgi r, 
doncs, en aquesta re obertura del pe r1ode 
de sessions. 

Muuua 

El ministre de Cultura I Afers social s va 
expllcar Igualment que moltes de les lns
tal.lac lons cultu rals que depenen del Go
vern -no pas les que depenen de les adml· 
nlstraclons comunals-, estan en un es tat 
que podria ser molt millor. A més a més , 
gairebè totes les dependències sOn de llo
guer. A!xl, va anunciar que la Junta de 
Museus es reunirà a partir de setémbre per 
definir quina actuac ió se segueix. 

Fi nalm en t , el ti tu lar d' aquesta àre a 
governamenta l va destacar la coord inació 
d'actuacions que es pretén posar en meD:B 
amb els comuns. Els set conse llers de cul
tura de les set parrOqules I els d l re~tors 
dels diferents departaments de Cultura de 
Govem es reuniran per actuar en comú en 
els objectius que es marquin. Com a resum 
de la fil osofia que pensa emprendre el 
Ministeri, Ramon Serra va dir que fins ara 
s'ha portat una polltica parroqulal ista. I nO 
una veritable polltlca cultu ral nacionaL • 

,. ..... 
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lli 11 rl rt ' A111tn rr11 

v El nscn l dt man n zoo 
anys Ini ah dr pre~ó per 
~ ~ ~cinC noi lr •l I/Oi.< Dt" U <~IS 

dc m~t~r un ~n c- i <>m\1 de 
I E•p.~" ) !>l 1 dt• fr rir nr un 
~ llr o:- l'~ny'll.jnquccl~con 

•itlcra ~urnr < d'un ~ ·~~·• i n~l 
c-on<ulll~l i d'11nllc fm~tr at , 

i no pn< d 'un hornir idi . ral 
e-nm h~• 1 a qn~lrfic- ar ,,¡ cn
ITI('nç ~•Mnt 

y' La cirrosi hrpiUir11 is 
In qu11r1a ca u~a d t mort 
1 I' F.~ta t o:- <penyn l. •egon~ 
dado:-< frt t< ptihl i qnc~ per 
lll ro<pitJ I d lnic dc Bartc· 
l o;w1~ Lr• •nabl! it) dc- I fct
ttc fliiWnqlM'n annaln~nr la 
mun tk I :! llOO pt~nt< 

y' Eu roctl snr~· h11 arrihat 
firurlm tn luun a\ordper 
aJ• •te<IIUC"IUI :'IC"ÍÓ fin•nc-c 
n rlrlp~rrt t'.11t llrC"I"Il'. (!"t 

pn t d~ nM j!. l t. u c ri<i L~ 

pr,...picl !l r ia prin ci paL IJ 
W ~lr Do< ncy (."nmpan ~·- la 
~oc rr rnt Etrrndi<nry i r ico
m i ! ~ del• l> anc• crc tli t0rs 
<ri n t!< < i~nBnl.< do:-1 cn-rwc
ntq U<' J'<' tmrl ràrt ll3nçarel 
pnrc 

y' U n~ JJOqullm; d ' hab:b: 
vnn~r crrnfi "«:M.<ahirab 

ce>< t•dc:MI\ I•ga:en ln m•· 
!CIU e>prr3C ifl ~ ~ pe>liCI ~ VI 

dr 1eni r fit< per~onc• que 
1r1n<pon1ven I• drog• en 
un,, Uant~ pnrnm~lic~ amt> 
m01or de ~I):) ca• all~ 

¡/ Mh d t lrtn ta pohln
clnn¡¡ polnnt(t~ del nord 
Cl'l de l p8i~ vHn qued~t o¡e n
"f' ~uhminll !tllmt nl t lk tric 
com ~ cno\tq Ol: n c' ~ rlt l ~ 

nr .1CAn s quc~frct~nlamm. 

~'"" •rot< ¡¡ue •upo:-rco el• 
IlO tpu l l'>meii C'~ po:- r he>u . 
411 e I" h;tn cau < ~l dony< i1n 
pm la''" · 

v {In cn n ~rl l n ntin rutl 
C"llnlra la ¡mhre~a r l'e , 
du'IÓ hft C"•Ial crca1¡'<'1~n

' ' t m franrl-~ an1h I~ r. n ~ 1 ir,, 

dcn>~•rthn :uwles lr• pu li 

ttquc•t¡ue r•,.cal rllcn ru 
~Q IIC' <I <Cili li 

_( )¿_______ 0 1\I -\ Rl'S. 1! Ot; \l AR(' OE ! OG.t 

SOCIETAT 

La Societat anciormna rie ciències manté contactes amb el patronat de la 
Unlverslla t ca talana d'es tiu i ja està organitzant la setena diada d'Andorra 
en aquest fòrum que tê lloc a Prada de Conflen t cada mes d'agost 

Andorra assistirà l'abril a les 
jornades de l'eix mediterrani 

• El turisme i el medi ambient són alguns 
dels temes que es tractaran al simposi, 
organitzat per la Universi tat catalana d'estiu 

MarJ• ,\migó 
ANili MUt ,\IA Vt;tl.o\ 

El rufi•mc . l'~ gdcultur~ . ri 
m edi aml> icnt i le ~ com un1ca 
r inn• <Ó n e l• qunrre te mc~ que 
ctntr~rnn lc< Jornftdn .<nlm.~ d 
fuwrrkl'ei ~ de!Mcditerraniqut 

ltndr~n IJ (>( a l'r rri n)· ~ e l< t l ie~ 
29i .lOrfnhril •Na l'mg~oit i:ICÍ"' 
del pa11 011~t dc I ~ Univcr<il :<l •·a 
ral~n3 d 'r ~ liu fUCE) . Rcprc~en 

tan1• dc lfl " els P~T~o< C~tol :m ~. 
1t ntrrrll< l amM ~ < pre •ht qur 
l1 i tignri Antlflrr:t, •c r ~n prc<enl \ 
al \ÍmpMi. que~nneuidel>~tre 

i aptflfund rr en eb 1crne~ prug r ~ · 
rna t.<, Rrnh un t ra c t ~ rnrnt r • pe · 
c i al de l'econom i3 de le< ce> nou 
n ital5 pcl ilr' 

Dim nmbir delt u ri , me . el 
rleb11 se centrar ' co el < Cln~ i s 
qua lirar itu que hi ha ha¡:ut al 
scclor eh t!Hnef\ deu anp l'd 
qurfaal'agricuhun . e, parbrl 
d 'aquesc sectota1'uc mcdlttr · 
rft ni nflld ·OCCidr nt nl en rd~nó 
amb la t:U IIIpt'l 1: ncia <l c l'À frica 
del Nflrd i l'Oli en! Mi1 j ~ Pn 

rnrd 1 ambicm.cl furur drl bosc 
medhcrnni i la seva prolccc ió 
~n~ el tema rrotr1l dt tes jnma 
dr' : f~n~ lmcnr.cn nuthildc co

rnun i r acir> n ~. r,\ deba tr~ rl s igni
fi c!\! sflcio-c:conòmic dc les 
rr> nne- ion~ dc l'ri~ mcdilerrani 
arni> la re ~r~ d 'Europa. 

AndllrrnllatA1DIAnllnt 

l a Sot· icl3 1 ~ndorr ana de 
ci ~n c ic • !SA C). que c~d~ any Of · 

gan itu la d iada ¡mdonana que 1~ 
lloc dins la Uni~c r sit~t catalana 
d 'e•! iu 1 l'r nrl1 de Conflent.j• 
"'"•lfebaii Jnt cnl'org•nilució 
dr lo:-d irió d 'rnguany, lll rom va 
r~pl ic ar el ' ec retari dc ta SAC. 
Antuni Pr>l El lt iTU c"«:oll il per 
a l • d iad:~ . que e s de •en"olupar) 

e l 20 ri' I JrH t. h ll11rlnrra i la 
n rwlmurm. 

D' alr rt t> anda . h Socielat 
andl>rTan:ttlct•tènc•es ,·aacordar 
~ n1b e l pal!onat dc la UCE 
cr> l lahe> rl r ~mb el Consorci 
d r'tudi• ca t ~ l a n s. en el qual h i 
h ~ integrade s diferent s cn tittu 
tir i< r~ïo;n• c~t • l•n • ¡ que ~~eh 

loc•h d ins el recinte dc la Uni· V ilanova -que Yl ser ru,euor 
vef'i tll de Perpiny~ per f' lrl •ndon1n1 rlcl tul cons

dtuciflnl l- parl1ri el22 d 'abri l 
Ltliconfc rtneles del,unv~S al mlpapolll ic euro· 

pt'U. A m~s d 'aquut con fe ren· 
Antoni Po l va c ~pli c ar en cianc, url conrum.d • el mes de 

nom dc: la Soci.,ut •nde>n101 de mai p: la p r e<~nel a tU M Uuh• 
c il:nc ics que ja es tan dcddidcs P110<, pre si denta de l'entillt 
algunes de lcscllf'lfe rt rKlc, quc U cngua nacion1l , que parlarA 
l'<':lltiral o rganitu•quc, tany per de lpreKnt i rllrurdelut•a. idc: 
ral de commemorar eh •cu ~ deu Jflrdi Jordana, prcddcnt del Tri
anys d 'e~i~tl:nci a . l 'e,pcci•li."a hun• l de batlles. que traclari l'e
en po lfti ca int c roacie>ntl Pere voloció de la ju, tlci l a Andorra 

Un centenar de vols uneixen des 
d'ahir diàriament Barcelona i Madrid 

Els drets humans, 
a la conferència 
quaresmal d'avui 

R«<acdó I A g~nclu 

0o\M Cfci.ONA 

L1 nunpany1:1 1t-11~ Sr:on:11 r 
r~ ,.~ :1 k !,!ir ahir a ll>eri3 i ~ Air 
Europ~ rrr ofe rir un IK'U '""'ci 
de poni <~riÍ rnlrc Rarcd oua 1 
Madrid. an1!-1 I ~ 11 11 ~1 CO" ~ j~ AlT! 

!-l~n n un ceorrnar e l ~ vfll< que 
tm ri , cn d ih iuncnr ~ mhduc< 
CHit~t< 

!'pana11pcr tnnyenun:'ilrrr 
r ~n1 a Via l¡;.r• Mar~nn .< i en un 
-1 0 a l'cmpr o:-<a tu r l~riu c..c •nd i 
nava S,\ S Lci <urc. La compa · 
nyb prcttn cnrrar ~nrrc el I :'i i o:1 

20 per cent del ~ Cf\' CÍ . O frr ri x 
vol< d' an~d 3 i tumada arnh rc · 
·•cn·a prhia pcr 17200rc•M" tc <, 
mcnlrc q ue el hitll t l tl'anat'h 
ne>nn~l CIX I ~ 10 fXlO JlC' '~~ I C.~ j el 
dc cl asse d'or.nom~s sricnu a 
1oc1r de la fine str• o de l p~U• · 
rl l< . rn••llll 2 t)O() 

E IJ r r iS IJ a nJ. ris drcu ¡,,, . 
mn".f i ri m6n d 'aq ¡¡ ~ s el tcml 
de la Se llona c,...nfert nc-ia r¡ uare~ 
mal que tmdr~ 11(1(' ~que st R nit 1 
les 10 • l'csgltsiadc:l Fcner ,qur 
ser.pronunciada pc:lpublici\11 
Jo•n Gomis S•nahuj•.presldcnt 
dr Ju, tlcia i P~u · 

l...a fmnn ia Xa ndri Oroñez. agrae ix 
les mostres de condol rebudes per 

la mort de l qui rou 

La familia ll n .jn M o ra, dav:~nc la impossibililat 
de fer -ho person <~ lm~n l , vo l agra ir les mostre s de 

condo l rebudes per la qui fou 

Pera 
anuncis 

en aquest 
Diari, 

truqueu 
al tel.: 
63 7 00 

Celestí Xandri Orrit Pilar Bazan Mora 

Andorra la Vella . 14 de març dc 1994 que va m o rir 11\~ 66 a nys 

Universitat Cata lan a d'Es tiu 1994 
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LA SECA, LA MECA 1. .. ----

El dietari del Ricardo 

On•>!T t"rf. /8,/rmrri¡: 
D1:11k la lín.d Uela C'np.1 Nuhe vol~ul 

1111111" I CII tt · lil :11 ha r. f'(' lfllll' el Cario< 
:\ll..: rtn n~ 'h 1 1 dnqu¡· <'I~ U< "t>l~ h:l\' i<'n fet 
nn:1o d lc1t:o 1"-'1 I'>H11f11ilr pt: tnnl< i enge
¡:.u ¡,.,¡,,¡ ,,¡ ¡:u:n•}a•ncl M i l :m -n~i~u i. i 

r irjm encar~. ~i l'l'nl i:• el Hmça. Ui u quc
h:l11 nrwple'-':r l :!( I()JJ(]q J'l'~ ~<'ll"'' Nn m·e_, _ 
tran ~· a . ,,_.. ¡ ~, h:~n :K·ahat tk !J.1ir. i la r~hi:~ i 
l"cu,cj:ll'il l·nm· rrrlc'''erl<' ~ Mhcque · 
t!ato r:l<nn l"<'ll l'l'l lu<rqunnhnenmcnçat 
el panot he h:u ~ n t :1 f10~ .1r l'nrclla :1 1 :~ porta 
tic b • ci"na. 11 l 'curi' <i re-n ia larrlr pn<i!da. 
o 1>t reo;çnl rn•3 l't'' la rMin Nn: e•cnlt n1•a 
mli , icarfll!Juc-Uadc-l'l'Qn("Crt <. ih..·u f,.,ta. 
Cl <¡ i~ni que- no:> tenia c :~p U ('U<il per tf!nvi
r\ar - 1 :~ 11 pu¡nr Menlrc nl'c<li!\'3 a ll~ omb 
l'nrd lnc ng :tn\t~daha pujnlnque ll talhdc-

LA FOTO 
El Parc centrrtl d 'Andorra 
lA Vella pols er és un 
dels més rtccesslbles 
del món. lfl confiança 
en ~I bon nlv~ll d~ 
segu relrtt ciutadana de 
què gaudim els qui 
vivim ac pals ajuda 
perquè :o~lg ul sempre 
obert. fins I tot les hores 
o ~ls d ies e n què 
tanquen les seves 
portes. Perquè, 
tancades o no, sempre 
queda aquest forat entre 
les tanques de filfe rro , 
que hi fa cilito l' nccés. 

le~ nlkrt"> :1111h CJIIi l:1 I ~i~ I l'IU!: r:1h 1~· tli:1 . 
aflrdin, _ f)u i.,nn :o mnpnll;~ ¡k, i . rn nn 

flli~<;U f'CT fl~l hi<.. hc fet ICUfl' \jUI: I:III ltn'l
~:1\ 'J eh cr,rd"n' 1k l c ~ l•aml•r'. nrnllcl c~p 
rccnl7:1 l n 1:~ pnrta. (,)n¡•d:1•a una mica for
ç~t rl(:rild p:ti<> nn lm 'i(' fllhl:~t adnnar-(C'n. 
i ~-h;1 c~pcr:tl 1111 1: ; ¡c;ti!C ~ l"npcr:u:-1(1. Mentre 
~·c'l pc r ;¡v :. a I;¡ f"• rt:t. li he rre'l un ~n t-rc 
f!IICdui:~ ;t lahuluCillk-1":UT1t'tk~n3 ln••i
tad,\ l'CI n 1111:1 rt:, t:l ~ ('ahlei!. l nr erC~~an t 
J)cl p~r1i1, millnr ,., , p:ular-u<' 1\.,!1 f! "(' nn 
h:m ll:~nçm k' :!flll .! ll~l¡w/o l'A pcrard.~. 
que ~i ho :~nit>cu :1 rcr l •:~iw i ri' c ~IO'<~ino 
a ! !'l i~ l <i ('m l :~ n c a• cn n la prc.'lÓ, m'rr-a 
i~ u;¡ I· !01 vida conlCrt\'3 il no lcnir ~ cnt11 

[)ij'"'-' - I'IJ,• <mu.~ 
\kUcdlli l fer -~~r..- ir!a invi t.lt'ió i anara 

Cnklcn. rcr fer -mc pn ~<n r c-1 di<gu~l. Pol~cr 
la •·cïna tamht' rn 1enb una. ien~ Jl"ldrlcm 
uuhar ca~u;tlmrnt all:'\ A mt''. cm fci ~ g~
c i~ veure nllo\ 1:m ntt> ~l nr<Í._< r rom «cmt>ln dc 
fora. Era un~ rr-~ tn tiC nn .<oi qu~ d'un dinri 
que- ~un n cnlnr • fn any~ . 1/c ' uru~nt que-

7a diada d'Andorra 1994: Andorra i la catalanitat 

m'havi:tdc mudnr unamica. i m'ht pn'l:~t 
unacnrhata J 'a4ucl k ., d'm1 fl-1111.1:oll .olk' i 
ilmhun:l:lf!UllclJ amhun:~pcrl:l . (Jnc que 
'kn IBn bé. Ll~~lim ;¡ que 11!'11tc tmt>al ~Jh~ 
te ~ i hi he nool amhll.1rnht:(. però era igu:1l 
No hi ~ lmhat 1 :~ vern:~ , ren~ lc< lcny(ltes 
feien un munr dc goig. t lc-ganlí<>~ ime ~. per 
mcnj~r- o;c- le ~ INC< Feia rnnha t :tklf . però 
m'h:~n .\~l ur1n t u n:~ pila dc mini\trc~ i gent 
ini~!I\Uot : polsc r <;'hM ,-.eMnl qut' eru un 
rnl·h1homdor. M'han don.11 un d i ~ li . en 
color. nurnernt. El p;uard:~ré i ci f~n! 'ICfl'ir 
per emhulic;~r el ~ cntlepao~ i ft r morir 
d'en•·cja er~ compon)'.(. M'he :11 ip.11 dt •a
lent. i tenit:n unc\ gc m: < :uuh un i ÒCt<' l ho
u h~i ru. i ¡:airché me'n f:dg hai\ar un dc 
<;cuccrpna mi sol. Unnltre dia pujnrén 
bnnyllf- m'hl. Afora.~vistc l deles ullc 
rc~. cli.o;cn tinl ~mt> :ll¡tú que no el vnlia dci
urenrr.u l'nhre . 

DIMARTS. l i DEMAIOOE 1994 

s 
ANDORRA I LA CAtALANITAT 

Si ct KI.~ulleu l.a Gran Enciclo
ptU ia Catalana , veureu que 
l"cntradaArrdor-rn hi comença 
ai,I: 'Taritnri cmnlil sr•ror-1 
rxldr-r indi<·fs dtl bfJbt d'Ur
gt/I i tM P" ·1idrnr Je fo lk 
p1ihlirn Fmtl t t'JO -- t , e,idcm 
quelaprnpcr.ttdició dcl'obn. 
h~urA de c nnviM ~quesla in 
lll>duteió , perqut ~ i lïM ra 
rne tnt.J c-spcçuiiiCió podia 'Cr 
una hip l\ te ~ i . d'cnçl dtl rc
r onei :c. ern(·nl intel naci{'lnal 
d'Andunu una Unk a fónnula 
defin idora é\ admi~<¡ihlc to 
una cm: i clo~dia sensara.la 
que comenc i: E.Hlf / d'Euro 
po . .. É' fo ra de lot dublc- , 
dunc!l, que AndOTTa no haC\ 
1.:11 mai. no~<avui . un tumori 
rmnltlenelsentild"cstruciUra 

~lani~: i en d'i'fi~i"~ cnti t s? 
Fins on arriben.l'nl!s enl1l Ue 
I,, llengua d' ú~ i nom tomó, . 
la rcladó i la id cntifï t..ac iA 
d'Andona. dc la societat an
dronnna , amb aquesta enli la1 
de cultura. civi liuació I pcn
umenl. ric: éOñTciri\S I CMf1t-' 
guts no uni,·el'almcnl deli 
nit' i accc-p!:tt<>. que se'n pol 

4~:~,: !~- ic;Jf:."f~~~;~~~~~ .' 
nrtalanirar. la Socie-t at an : 
dormna de ci~ncies ha con
•· nc ot la diada andorrana 
d 'tn~; uany a la Uniucr~i t al eA
t:t lana d ' c ~ riu de Prada Una 
octiMI •·akni:t,ladelaSAC 
pc r qu~ d tema ~ ' un rema 
cumpromb. un tcneny amb 
SOTTC-~ movedisses. i pcrqu~ . 
en definiliva. el debat sobrt 
Andorra i 13 êe lahri itat i !i 
part < U b (un~ i al del debll. 
encnrn no fel . sobre- AMiurra 
cllarnalei'a 
A ra~""'' · al liceu Rcnou1 ier. 
en el sanrrn JOtoclnrmn de la 
ealalani tal acad~mica . po!<er 
e.' lañuna mica de llum so
bTequ~ hi pinta el nostre pafs. 
si é~ que hi pinta •lgun~ C(l< ~ . 
cnclmapatle la ea!Rianhat 
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SOC I ETAT Ulnrld 1Aillfòfn 5 

La Trohocl• cie I• 
joventut homenaljíln\ 
Pere Colclcrs i 
•Judan\ Ruanda 

Les ONG andorranes faran 
una campanya SOS Ruanda 

"' El Govei1t lA \in& 
aportació econòtnlcn 
per primer cop a la 
Unlversllat de ~dn 

L~ cnmt~~tó inl t'm:tnM.11 
•k I~ J~''!!n l ul/1\ndm r ~ 91 e~ 
~~reuni r nllir l'l'' dcddtr In 

~ll!ull~ r~t11 i~ en ri flHl~r~ma 
rlt I¡¡ Trnl'>¡¡ol,11lc !:1 JHI'Ctlllll . 

qnr !"• f"•lt :u:'• ~ lrrmr :.1 •r 
lnnt>r~ 

• Ahir van decidir crear una plalaforma conjunta d'acció El Govern, n travl!s de l 
ministeri d"Afer5 Soci11l• i 
Cultun.contribuei~ pcr pri 
mer copnlfinançarncntde la 
Univ r r• ttat clltalanad"c•l!u . 
des que. h cmc any• r• ' ' :I 
introdui r ia di11da d"Andona 
dinJelpfl"lgnmadelaUni 
ver; itac.Estractad"unapetita 
apor1ació dr 150.000 pesse· 
tes respecte d"un prcs~upo• t 

total dc treni ~ milions 

F.n b n•uruñr~ van tlrci 
,ru . aiti. uc• ¡•unh dtula 
l>:1nda . rtl t "~"' ;¡J mhmtla 
f'-111iCif':ICIIi :nulmr¡¡n¡¡ !"11 
at¡ur~ r n twh:ul :1. t! ' nn~ :1l!r:t, 
p:.<<:u :1 I at·cui , .,¡ ;,t;.r in 1. 
finalrnrnl.l'Clrllrnrunhnm!" · 
nnlg<' a f'rre Cnld~r~ 

f'd quc fanlprimt'rpunt . 
In n>mt<<u'• hn nc¡w r nrorni 
:tnlnt lntun:l cnmp:m)!t<Oia 
d lrrnn f.n ""lonrl111H t'/1/111 , 
queCfln<11Hr3rnunnmtnn 

c ll'rnrl .lnpnriR(l(ll'~t rl nr 

nmh el ~ jn"r~ dd f'lll~ !'('f !t'li 

t¡ut•Ïn> t>lucrinct•mamnm
tnr•vt>lunl.trt<cnl'c<rlr>cn• · 
ment . 

Ant oni Pol. president de 
la Socieu t omhmano de 
ci~ncie'i membre, de, dc fa 
~et anys, del Patronat de la 
Univer \it~t que aplega tr 
prr,entant\dels ParsosCatl· 
lan' c.da e\tl u a P11da d~ 
Cnnnent. ha dit ¡¡ue aquuta 
con trit>uc ió au la la nova 
situRc ió tl"J\ndorra des pr~ ' 

de la Con\ti tutió i la sev~ 
p re~èndnuterim. 

L " ~por t ació del Govern 
d"J\ndurné•t~mn.! ta prunc · 
ra que hi fn una in~t itució del 
pal•. 

DiadA d'Andctrra 

!'e! qu~ fa a 1" :1rr ió ~nlirl ll · 

I t~. nh11 C~ \ J liCI id1r C"I III YI~I 

ta drrwmin.1CIÓ olc l m~c r o · 

C"("IOCcrt (rHor dl"" In .n/irlmi· 

rut pel nnm "''''"'u-m·ui f'"' 
/¡¡w/ulmnm a¡urlcm Rwrll· 

tltt. 1 dcdt r 1ll ct enr>ec r1 .eom 
lf"IIH lajnrnatla . n rrrolllr ~JU · 

dr~ m~trnn l• i c-rtrlll'lllm¡ue~ 
re• al pal• :ofrid J\r ¡uc- ~1 e ~ 

pecuelc. que eon ~i,tirtl en 
""', mM~!~ rk m ck Jnrlnrr~ i 
nnimarinn~ 1\c I'JIIa ~~,... •en· 
•r fr nntere•. ~r l" rld• r nr~ el 
rl1:1 lO ric 'e1rmhre . cnrn e~ · 

1 ,1\':ljll<'~l· t 

Ln sllu!lcló ats cnr11ps de reluglal s rultoduo!l h molt greu I requerel~ aludll 1mb urgêncla. 

Pelque faalalliadadAn· 
douadm s el•actesdela 
Univcr~ltDt. que ~er A el 20 
d'ago,t,csran previstes unrs 
divui t pon~neh~' I 18 prcsco
tut"lóllcllllbre querecull !es 
dl' lncinquenndiDdaiclde 
ln'i'cnn.!"nny91,5obrral · 
te mat h·eseconò111ique s per 
ni Principat . 

Pn reur hnmen~t¡:r al 
reCI'"ntmC'rr1 dc-~~puetn t u 
c rrptornh l ~ Pe re Calctr", 
la com•••iri va dec idir ahir 
("lrgan11111r unjnc rlr rolamh 
ri titol Amm·umtt . }'~ dr ,.,¡ 
mtl.r:irr11•"i11 

~t:..I.uenl~ __, 
ANtl! l~~A I. " V t·l LA 

Tote ~ k • or¡;.1nlt73Cinn' nn 
¡!.OI'Ctn~me fll~l ~ d' Amlo rra 
(ONG) - Creu Rn¡A . (~ri t a~ i 
l *NICEF J\odnn~- amh d ~~~

purt de M!!.n~ UnidC" ~ d"J\ndorra 
~· an decidir ahi r rc unir - ~c ro una 
p1~t~forma conjunr~ rfaccu'i 
hu m~nit àrin per l"omoure un3 
ca mp:~nyn tl"ajttiiH ur11en t ~ 

'
~.~~~~'~!ll,oloe'"'"P"S' 
........ -._ .,........,., Mi'l<ce! lederCQ. tècnic en 
...... " • , ... ...._.. cremadors I ewper1 en 

combustió 
, Desptaçamt!f'lt ·GRATUi r · 

Tel. : 32 B B 1 per !ot el P11ncipat 
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Ru .l!l•l:l 1 a •ko:hr,; ,· tu, pre ~ 

"rl:lVunt l:r tn'r~ka slttmcló que 
C'' t an \"h •lnt : r c tu ~ lm c nt ri~ 

ca m p.\ d t rdugla tses tsrblrr ls 
al ~ paï~n~ front erer~ nnrb 
Ruanri:~ " , <C@On\ v~n uprc~sor 

h.'' Of[!.llllitnrcion\CO uncnmu
nic~ t conjunt fet~lhl ic ahir. 

La c~mp~nya \Crlt prc~cntRda 
ptih licamrnt molr a•· i~ r i comis
r i r~ en un SOS a Ruand~. h 11 

dir.~ rrCofllllr ajude~ mp:ents per 

poder ser tran,por1mle~ a aqu"'' ' 
ca mp' al mt' ~ r~p lri Am~rH pn•
~ihle 

Situació dramàticA 
La situació dels refug int s 

ruande•n•a l•camp,tronterers 
amt> ~que\t p~ls é~ moh drarTI~ I Í· 

nj~ que patc-i:a.rn la f alt~ d"ali
ments. aigua i medicament~ i 
són vfctimc• lle mablrie~conta
gio•e~comelc(lle ... . 

Aquest any, en qu~ s eS· 
cau lavmt -i-siscnaedició de 
la Unio·ersi tat ca talan a. el 
contingut de Iu pon~nc ies 

de la diad~ del nosue pals 
gira al voltan t del tema All · 
dnrra i la rma/o ,irar. 
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Disset ponents intervindran 
en la diada dl Andorra a la UCE 

v I .' audl~nrlA d e Glrnnn 
h a d c m una t al jutge 
ri 'O iot qucmOOifiqui l" oc
IC de procc .<~nmc nt dictat 
cor11m Xavic• Ba~.~ i Jr•on 
C."l.<~ l sper l ~~-tvaprc:sump

ta irnpl ic a~·ró en el segre sl 
dc la farm ndurica d'Olot. 
Mnriu Àng~l ~ Fe liu La 
decisió dc raudi~ncia dc 
Giron3 e ~ produciK de~pr6 
del rccur< ljllt' v~ ser p1e 
~cn t 31 per 13 fi ~ca l i a , que 
reclama al liiUI:u-deljutjJI 
dÏns iNeriómimcm I dQ. 
lot que modifiqui l'acre dc 
proc cs~amen t i l"aj u~ri a la 
re:• litot. ja quce n cldocu
ment consta que la famn · 
C'èuticacontinuadcnpa~ 
guda: 

Di«e! ponent<. enrre eh 
qu~ l ~ hi h:~urà el mim ~lre d! 
Cul lurn i A fe r~ Soci~ ! ~. !(~mon 

Sena. i el ~ pad~nu: n r ari~ Ma
nuel M ~< . Jordi Cinr~. Anroni 
Marrri Frunrc-c Rtw.lriJ!u(;7,pnr
ri cipt~r~n en In ·~ ten~ d iad 3 
d'Andnrr~ ~ l:r lJnivu~ir:~t c ar:~ 
lana d'c<! ÏI I \U C"E) que ~q ue~l 
art)' <'ha dcllira l al km3 <l 'All · 
rlnr•nrlnl"<~rnlwllltll . llr!mnitra 
d~ per la 5.-.crc!:ll .1nrlorrana dc 
c i ~ n ric:~ (S1\CI i r¡ uc: \C: ccle
""' ri• a P~:u!;!,tc- Cnnnrm c-1 dia 
.?nd·aF•"t•·int•n! 

Ent re AQliC<I< Ui••el ponent~ 
p:~d~ran taml'<; pçr.on :dit~l< cn
ncgmlc < rklnuin .:uluual rkl 
nr"li<'PIIf'l"tullaraAulnniMn· 
rdl, JoAn Btrr~rtt'•. Pere l"Bnlllr· 
ri. David Ma.< o Jf"la n Mn~<a . 

l .a tli a1b !I"Aucl<ltrn c• n•p:~~ - Lf!!l Jornl!ldea d"AndOITI!ll!l In UCE lornl!lr lln 11 comp!Br 11qoê1t any 11mb lmportanlt pertonBIIIBill . 

v Un Iol a ide 2S.OOOra.ros 
dr s ida ~-h~n rcgi <h at a 
E'panya fin• al me~ de jun~ 
J':l"n l. 1. 700 Ue h qu~l < 
decl arat ~ en el rrimcr ~c 
mc~tre dei9J Latran<mi5-
si6 dc I ~ infecció ha e <r~l 

produTdu ene16Jpcr ce["!t 
Uelsca<O< perla tUil iuació 
de drogues per ~ i n parc:nle
n. l. el I ~ pet cent per pràr· 
tiqun homo~uuals. 1 per 
ctniperc:o!IU.Cie.~ hertm<:e · 

ltr l'llS i un du~ per «"ni h11n 
n rattr.Jim"l'lt'.sol dcmatf:a 
fill . 

ciril e-n duc< <C"<~i on~. uuu ni matí 
i una a1H3 ~ 1~ tarda. amh dchat$ 
gene-ral.< al fi nal dc cada<cun~. 
Tami-l!e< prc:<enl :~~anle.<puhl i 
c:tO;" inn< •¡"r rr t·u11tn lr-<rirll¡ne
ru•< i lr ~ <o<ene~ jnrnr11 t ,.~ a ta 
UC"E 1 ljll r \"Un lrat·la r ~11h rc 

Trmfhu·i,..• pnlrtiqur • n A'ldnrro 
t Airrrnnrit•otcnnllmiqllupu 
rr A mf<~rm.:u¡rr c:< l allllimaJmh 
el pntr r•l.'ini de l Ran '" 1\grlcol 

La primer3 d ~ Ic s ct•nfc rèn 
de~. ~e~ons va comun,("ar ah ir 
la SAr. \1'1.\ ~ rlo~ qunrt( dc- 10 
del m~IÍ i nnir~ adnt"O: oh! Pere 
C"J\trn. profe<•or. hL<IMi~df"lr i 
n1emhrc dc- 1~ hrniJ dc b <ncic
lat, tl q~<~lnf'!"'o3dN"''' '''II•'• 
11qnr< , ,.,. ,., . In <tlllllmllflll 1 

Amlmr11. Scgu id:rm~nt p11r l;~r:, 

l"etnNoga Mont~è'rra1 PA1Du 3rnh 
el tcma l.11 irlt.rHila/a'ldnrrmra . 
Joan Rurgui ' IJ \egu i r~ amh 
Andnrn• illl r ulmmtlrl.• ,;¡,;,,., 
}~,.., ,.,i. <k <¡•rt' P.:u: (muuni 
l' l!>Q~arll Afldmcn rn l'I rn.llumn
ricarnMtJio)NmAmtllit'.< 

Flr nrf~rnrdrln(l'lrlnnnrfnr· 
rnnn h~ e<lal c lrcmJ Hin t pn 
Mnnu~l Anp.IJda. t<ludió<1k 1~ 
Jkn~u n. lrutluclnr i prufc~~m tfi · 
diome<. a mi~ dc CONdiMdOI de 
la <ccd óde llcnguacarJIJnJflc 
lo SAC Lu pcñrl(li<tn Ru<o ~lari 

Sorr ihc < fnr~ un;¡ tl' nfcr~nda 

que pnn ar!\ per llifll f."r •o/¡¡d.i 
dr/nprri•IJIIIIAml•••lnt/11 ,,.,.n 
r.-lmit;m,hrl.>f'<>l<oJrrlrl/,.,.,t "" 
•·mnlml(l 

ebs 

LE S MATRIC ULES CONTI NUEN 
OBERTES 

Per a més lnlormac i ó 

Iols . 32 5 58 · 32 6 37 

OurHn \ el mat( t am~ p~~-Cn 

taranles.<eve~coofcri:ndr<l'hi.<· 

tori :wlm l'>~ viri M~ts . que trxrañ 
! .... < rrlnrinn< rnmcrl"inl.< rnnr 
Andnn-,¡ ' C"nwlun,l'rJ ,c t rcri odi ~ 
ta i cun cc!oc de CRIIIU ÀlVIr 
Vall ~. que parlar;\ d'A11dorrnni1111 
/ cnrfflnnlrnr. l A n!nfl i Ml"l rell. 
qut ¡m:.<l'n!:lr!l una ponl:ncin .~ora 
el l fini A,rf,,m I< Amlr>rm 

Jau larurr.! a. laprirncraconfc
rc nci~ nt ~t>:r à la pr~ ~id c nla del 
C"ol - le~i ck- p:'<ir i'l lcg\, Monto:rrr:ll 
(OJnlclrí•. qut p:~rlar.\r.le I'Arrrl 
p•irnwnnl rl "rrnpohlr i , HCI C: 

<c_çu il. el mi n i ~lrc Ramon Serra 
hnrar.r ..-.bre r ffliliracu/rrunldr 

T Animada 
guerra d'ous 
a la festa major 
de Ransal 

7a diada d 'Andorra 1994: Andorra i la catalanitat 

eltemadtLnlrau.lmr".lirirultura/ 
dr /"F.nnlnnrrdnr rona. menlfe 
quccl con<eller gcneni MIInliCI 
Masuposn1 ~ F.:l.<trrls poUtirs 
rlf{rrrnriffl< d 'A"dllrrfl . El també 
r:on~e l k r gencn l Jordi Cinr:l 
pvlañ ala scssió dc la lardark 
1-lt i'll·,,,., .,ur/oitl /nriririlrinltnr 
de.< drl"rmdnrrnni/(11 , itl .~gui rll 

d parl~mc nl~,.; de la UL, Anloni 
Ma rtf. amh el rema F.stnron 
dorrà i norióto toltJr~n l. 'ah rc: 
p11rlamcnt.vi en aqut<l c~jorna 

de ~. Francesc Roclrl¡prc1.. fa rà 
un~ Apunti .<tWrr l'nnrlr>rrnnitnr i 
ri cotaltmilnrt i dnur~ l c .~ 'c<
\ÓOn~ Joan Mana amb la con -

v L 'ln cenrfl t4 parc Mtu
ra1 d 'Aic:o r nocalts , e 
Cad is, continuav3 ah ir al 
ves~ ror1. dc control amb 
mtsde 24 hores seguides 
actiu. Dcmnmcnts"h3Mcrc
mat en aquc~la r.ona 120 
hcr:tàrcc.< dal7.in~s~urtre1 i 
dcboo;cmtdirc"anr 

Ln gucrrn tt'ou ~ vn 'er un l'al tre <implcmc nt udafant 
del~ netes que v~n .1 1rcurc ous. Corrc:clnrncn l ~q uipJ !S 
més ptihlic ~hil durant la fc:~ta amh C~\C i ull cre<. e l• nois i lc$ 
majm (le R.1n<nl. El~ i nfanl~ i noi~ van qucd~• ben empa~ l i 
el' jove< ~an poder di vcrllr-<c lars però ar~ò nn el • ~a rrc:urc 
ambaqueM original joc cnqu~ dc la divef5ÍÓ r\••uiconr inuarll 
un equip ha vi a d't mlcrrncar la fc~1:1 
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Els turistes espanyols van fer 
ahir fins a 20 quilòmetres de cua 

,.. Es presênta êl 
llibre de la Sa diada 
d'Andorra a la UCE 

L• Socitt ll anrlnrrJ.oa de 
ci~ncics (SAC) prc ,t niiTi ri 

dia 19 d'agost el lllhn:A/IfT· 
natirr.1 rromlmiqut.l ptrAII· 
rlmra,cllitat il01ac:lpatrocini 

de l BarlC Agrlcol i que Tt t ul\ 
les pon~ncies dc la <l.<en• dia · 
da d'Andorra 1 la Universitat 
nt ~ lana d'estiu de P1ad~ de 
ConOcnt.celd)fada\'agost de 

l'anypass." . 

• A la tarda també hi va haver retencions al Pas de la Casa, de sortida cap a França 

i\1 . Furnl ts i F . Ribó 

Lt~ cut~ J"('T ~e cedit ~h ir ~I 

l'''¡'''"' d E' •r~n y:o \',,oamb~ra 
I~ una del mir-di~ finq ~ls \'ÏJU 

qtul flmcut·~. olc~ de l l' la dc s.,nt 
T ir< fiu< a ladu~na . i rin< al< \CI 

•¡u ilòm etrc<dt< lld lrci\CIIntque 
cnlbça la Seu t.l UT(!I' II ilmh I~ 
cancrcrarlt" Pu igrr rd:'l 

Lr< n:t c ncinn~ u l'intc ril>l tlcl 
l' •l l< t:Jm~ nn"frfntçn impn! 

t ~ nt < rimant¡.,¡ e l m:uf¡l'¡¡hir i 
p rimrTI'< horC'< de la t:Jrd~. ">Ot>ft' 

In i ¡¡ AnrltlfTa In Vdl to. nn ~ ni · 

h:J\COriO< ill't"TiiÏIÓdtlaMc r• 

'kl'-""' ' ':•n•nnuHtn t lndn:J 
11:1 nmiPn:J Tl~ 1lt" S1111! Inh~. ahu 

h iv¡¡h,IH' I CIII' < IIllfX ' li :UII < tk < 

d t· 111 Sru.t t l,rc·ll fit"am¡tw<t 
p.!< ftHIIII'ICI <h11 :1111 h•l CI tll:Jifi 
h'lt' ntT t> n• per •nTI H fora de l 
r~l· <lc<tlt' la!III:Jilil Ïon< a Santa 
('" IOmil,tiiiC\':J Ti dUT:JifiTl<:TIC< 

~ dr b t:lfdJ . A rar1iT tiiHludl :• 
lwrn. el mo;w imr o11 dt• 'rl•i c l l· ~ 

,,,:11\:lf ,!,.mi uu inll<ln r:Jntl.1 

t:or!b no hT vahaverretcnc mns 

r"n•i•l•·•:~l-1-~ 

l. ':actedepr esentaciót in· 
d1i lloc~ do~ quaru d ' I d el 

nt i gd i ~ als l oca l~ lle i marti x 
hMIC patrociudor. 

o ·altr t b:and t. ltrnMtin 
socict atjahatrctalcMTrt el 
butlletl corruponcn1al rnn 
d 'agost.que recullun edi to 
riu I <obre informac i ~. gen ~ li · 
uiecolog•aadrrecdrPcrt 
Postiu s, pre~nta e lpin dcla 

S1•citUt andou•n.l dc n~n· 

cie\ i el ll iurament fet ra pocs 
die <dcls premisal< trcball< 
c<colar< in fnT nl~t lc~ cmrt<· 
[l(lnC nl< ~ b COnVOCIItÒIIJ de l 
11}9,, 

Participació del OOYcrn 

Cues tBmbl! ni Pns 
l es co~ són Important s hmt e 11nlerlor del pals com e les duanes de• que 111 començar l'agost. 

Euaquc•t t>u tlll't lc< desta
cJ t amhéiJ rantci r<~ctóins ti · 

IUCI(lnaldtlmini,tcrit.!Afer< 

Sntiab 1 Cultun a 13 Uni"t:l 
sit~ l caml~na d't~hu , amb una 
A[IOIIntió d c I 50.000 pe•~r· 
t e~. At¡uc sta és la primer~ 
veJI.ftÒ~ qut t!f'o<Ntm pirtltJ. 
p.1cnrna t~ l ro :¡quc)ta mam· 
fc, t:u· iúru ltura lqueenllaça 
el~ terr itoris dc llengua r.: ala 
l ~nn . 
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Pcl l¡toe b n if'¡¡~ llr l.1 Ca<~. 
:< h il l.l lll~t' In \ ~ h:l\'Cr t CI<' Il · 
e u• n <. ~nhrc tf't a I¡¡ l :~rrl11 . d t l~ 

'~'~ "'l'·'quc <nrtiC!l <lcll'rmd · 
,,,, , c <p ~ fr :~ nç~ /1. t ln~ r¡u~n~ 

•lr 7, 1.1 cu:t mr¡h:ll'l< r1n ~ ~ I e:•!' 

rlclpnrtt.l'En"a lim 
nur~n t d m.u l t:.ml>t' h1 •11 

h,, ~t'r pth\C~ rC'I CTI\'1!10~ 1k ~du 

dt·~ t¡uc Hl licn accrd ir ~ l'i n it · 
,;,,. <l'A ndnrr.1 . ~~'!l:n" ~ han e o· 

rmm•t"' r,., ,~ ,tr I~' ' """:' ,!,·1 
l'~~ <h• I:! { '~~1. ltt!C h:ll\ 111:1t11h' •· 
1 ~ 1 que. 11•1 i qu i.' el 11 ~ ~~ ~~~ rr ;t 
tkn<. IC< CIU' < HII<'f('!lCfl!ll (e~ tk 
1~ I:J1d,1 

Olspostlos especials 

Pd 'l"" f.l al~ tlr<f11"''"'' 
f<pf'nn l< rc r ng•litn• li• cirt·ul :•· 
ció, CAl d ir qut ~~irf'hé lrll ~ l'I< 

El concert per Ruanda ha 
recaptat 438.784 pessetes 
M .t-·. 
ANilORRA lli VFi t ,l\ 

El macnxu<tl' f'TI cclcbrnt di 
~('T!!Iot< r~<~ill l'O hfnrrid 1le 
Rt~anda he1 aron<t<gnlt r«":!l'l~r un 
t nt~l rle 4)1!.7R4 pc~~ctr~ arnb 
ctnn111iu~ din.:"T: tc~ tll(l!•<itn t ~ a l'm · 
Tll<.cC<litlApcrl'tmprf<.1tle<eg u. 

Tf' I:JI Vall<r~'"· que e~ v~ col lo· 
r~ r ~ l'cn11~ 11 11 t ic l'r <pe t' I:Jd l' i 
<jllt "''' nhri r nhio el nt>mri M~11r~ 
Aid~ . 

1.11 <;end~~~~ >k I~ Tmlmrla tk 
1.1 jo'rnrut. or~~ nill,"'k>ra dr l'ac · 
1f',\it!nd1Clll llhuqut" Htl(l rll 

rum u po<i tiul itm JIIIBmrnlu· 
p~nmçn!lor l'nr le rlr M•Iidurital 
ntnh Ru nmln" I n fcgt'i.~ llll f' 
"s' hnll rn mpl rrt ri ~ ohjtr liu 
qur l'nrga nil 7.;uló•'hllvi• mll r · 
u. mal~otral qu e 111 ¡;un~ •' h:~n 

IIC'O il'òl'1/:Uitnlnbnlu". 
Altlll'<ts ohju11u~ eren pro¡¡i · 

ciar una moh1li1ucit'i f1V~ entorn 
<.l 'un tema dt <oliclari ra t. fer un 

~rte r<)h tic dc pres A dc P'"idñ 
col ·leC'II VIt tll' 1' /\Ttdon:J .<nli <l.~ria 

Jrnh Runnd .1. prnpiciar una C'fl l · 
lt-eta amh eh a~ < i<te o t • ~I p:~~ellci 

i tt(lha r patrocin lldors pl¡h\lc<i 

privat< ¡tel ci ... uga• lt < rit ~pt<r~. 
fi t" I que b ~I.\ pre~~ !lc pMiC'it'i 
CfiHectl u !lrl~ ciutarlam mul1•r · 
r~M . llljl.IC~ I ohjl'r t iu. lt'@O!l< la 
nr¡tanill nció.fhac<~mrl rn:~ ln 

hah a j.1 qur . ~i ht ~an ra ~._, , pn 
1'.11:1c 1.2110 f ll'f<O II C~. " h n l'~ ! ni 

Ïn~nfirirn t '' , I ho a T[!IIOlC'nl~ rcr 

la rah ll dr " "" 't:il· tn aqu~< t a 
lll('nadr~pC"Ctar ln 

Pt lquclnall',dnnfll'l " "'· 
" l'nnt:anir"urdt'i prr•·t l!l una 
domtclt'i jn vr,#l 11 !llr. dt \·nio<' 
hnl~ t'O cada apurlnd•; i. df'('ll· 
•ament. n In ~um:IIO!fll s'hi ha 
11rrihnt • pnr llrdc nomhrOliO.I 
d o na llu!l dt l'l! lor et:unñmlc 
pel il . rnlt(' ~00 i 1(1.000 pr~~~· 
Ics". LI'\ rl t<pt~e~ del CNICeTI 
seran a <.<umldr~ per pau ocin~· 

dorspOhhCSip!IVaiS. 

.lJ!<' nt ~ tld~ n•~·•·~ , ¡ ~ riTcul~cir. 

dc¡,., difc•ent< fl.\rr hl¡ni r<. <O· 

h•r1 1•1 lc~ de .S ~nt Jnlr!l 1\c Uni~ . 

1\llll <~rrn I:¡ Vl, ll:1 i E'cnld e~. e' 
''"'" " 'l'll iThi rrl<llanllnlcl mall i 
hnn ~ pali !le la Utd a r cpart i l~ 

j'ICI• pum~ ;ut'~ .nnn Ktiu~. com 
:n¡¡ l'cnur!lamcll l okSanlnf'f'lo 
tn~. d rie la rr>l Oncl~ I eh prioci· 
p:1 l \ c ancr< cnml'•ci a l ~ . l'Oi rt" 

<f~l trc< 

Oc, que •au•m••nç a1 el¡nc\ 
d 'o gost. les ruc~ pe r tntra~ ft 

Amlf'rrn , t\~cnrin l n1cn1 flCT pm! 
dc t~vch ic i c< qucprnHIICn<rl;., 

pan)'J.hJnc<Utun~tñnir.\l r•n,. 

t:lo t Am h tnt . el' 1UII<1e< que 
CM•lSIICnoo fanr,t ;¡¡lr,lluT 

gucs ol pal\ i ,(In sohr r tnt rnm · 
prMior. .t 'un(nl dia 

Al hur lltti t~ mt>t! e< publi· 
Ci ti pfO!,! ramadc lc! sttencs 
jornadcs tl'Ant.lo rnn laUni · 
\' c t si t~l catnla tu tl't ~llll qut 
nrganit 7a la SAC I l 'agenda 

d ~c li vi tal s per ah muo~ 
d oct ublt i no"cmbrt , qut 
commcmNcn el des~ aniver· 
.<a li dc l ac~•cló tic l a~octt: 
t l!t cicnrifica 

Pere PUIGSUBIRÀ TARRIDAS 

Va morir ahir, dia 9 d'agost de I 994, 

a l'edat de 80 anys . L'enterrament tindrà ll oc 

av ui , dimecres I O d'agost, a les li del matí a 

l'església de Sta. Eu làlia d'Encamp. 

Universitat Cata lana d'Estiu 1994 



CuLTURA 
"Cançons dc hrcssol i dc f<1lda" és l' tíltim cnrcgistmmcnt d'una par1 de les cançons 
populars recopilades durant mé~ dc .~ cix:mt !l :mys per l'historiador E~tcve Albert . 
i :l les qu11ls Mariona Comel1 11s. !ocur om i present :~dora de TV3, ha posar ia veu , 

Esteve Albert: "Es trist, avui 
als nens no se'ls canta res" 

• Per a l'escriptor, l'enregistrament "és el millor que m'ha pogut passar enguany' 
U .julift 

J. IJi,llHIIIIInr 1 ~-'l:ri ph ll E~•~-

1"<' "'"~" ~,·nt ljll<' 1:1 nm•n vcr~ió 
dd ~c:u recull .lc c:wçon~ dc 
hi<.""' ' '"~~ el millnr que m'hil 
rn~~· · ""~" " " ~- . I ho hf' rl 'A
ernl t :1 l A \hu· innB Cnmrll :l~. 

q t l<' t'fi n in <rn<l' ntnmpnn)' ll· 
me nt i h n htll !ll h u m!f,!t ll cin 
rrn l rn t nrrnhu ln•n·· 

Dc lr\ l'll nçon~ d<' h rt"~ ~nl rr 
t' t ' l"l i uk ~ pet 1\ lt•ert ia ~e n' h~ 
' i a l o· t u nc ~ ~ l lrr ~ ¡p avndnn< 
que ltt: lunln1l' nt c~l n•·c n c dmuri 

dr' .. . ·aml¡!nny, lnt-brlfln n 
~' hi ,., iut t r t .. nr". Cflnltnt~ ~ ~ 

I)!! ' A F. • tnc o\ l t>crr . "I •·nlg 
~ ~ 1 11r ~nrn nt n t 11 11~ rll :1 ho 
p n~ n f' f~ r . ¡\ l:t \I Rrlon n li 
h :~l~ !i 'n ~nli r quf ·'' ln 1 Hl'~~4~ 
r r r tHIII f'• l ~~ rno~on•. Fila r m 
•·n dlrno diu : ~ niquc jR nnl'n 

lrolu mtls,d '•qull's lescançons 
rt r hfr , ,n l :' ~ I I t' ni¡: !ilr fl llr 
n n, • Pnnco np:~ ,m 'ngr:. tt a r l n 

rnnlnr- lf'~ D m i>''-
F I pmn!• d'rdic it't dr la c~ '

'ette f"niiÇflll ,< rlr l..-r.unl idr 
(fOllin vn <r r •erti~i"•'•<: e" tln ~ 
me•n•. C'nmclla~ 1:1 :~çnn.<q!uir 
t olit ,, l , , ,lr < J"~ ~ CJ IIl' J3 r.entr:l 
li t:ol dc C':t t a h rn .~ J ~ï ntn~~·<!• 

l' l: riud• nnc cl¡>rPJII'C tc nl p!l'<· 
~ut•"" ,¡,.¡ 1 9')~ . ".In on s~ rom 
s 'hn•n fl'r. l .fl\hrinnR•·ndi r 
qucjnmi rur lndl'rl'snlttre-h n, 
¡.o r n ¡u i- r i <jUl.' m~~ en< ln ~ l e 
r r oo:H' n r r~ !JIIf' 111 rn•~ n nf' 
tlfl tln • nnt .Jn rr<'r pili rcr un:~ 
J,:rr<n r n r rt·rnnmhnl¡n c <IC'< 
rrr nç un \. fJU I' fiC n <n rJU c flnl 
l' nnt :or " 1'rslr•tnll l' r , ~ ~ ~ nt" 

l 'e scriptor continu• 11mb 111 recercA d! cançons perqu6 61 un Investigador Inesgotable. 

l'c t alc<cni'IPr . amh imcin tt 
I'C' ' '" nt h:~tlc la M.ninm•. i tnl 
('nnt ha llllt'd ,!l r ,• u rt• çi .. u~mem . 

" ~ i , /> r nrhor!'1 riC' 1l t'hi1 ' l llf In 

gtnl hrtf'(fOI! I.I ho a p rconJ!ul : 
fll'rlftt l> ~~ ctrll!<!ilm lflll' ~- ~ n t;¡r 
un n <"nn~O <! e hrr~~ ~~ l 11 111111 

e ri nlur~ t~ In co•n t¡ue mf.~ 11 
n~r11dn . !.11 prn•·11 f~ qur cnlln 
dr .~l'~uirh¡ ll't<;fo lr n ". 

r cri\ lbcl1,"k tri" l lflll'R IIIÍ 
~¡ , nf' n• nin~ú tl ( r:mll tro: tl • 
ft•m ~tlnrm l r corn ~ ~ ~n il no en ~ 
hi nnmïnrm . Toth om ~nr qll c 
un11rrint11nl.nmh nnn• é~1· l fel 
de ~l·otir la mare n l 'il•l:• r¡u t• ll 
c: 11nt~. ~ r •eni J: nint mn
r nlmrnt, p.<ic:nlò~lcnmcnl I 
~Jtlri lu H imcnf ' 

t\ ¡¡11(' .. 1C\ (':tllÇOlll~ (l ;!<lkt ••· 

[I ~!~ ?" .. ; ' ;:~;".- ?,; (" 
---- +- Af>.OCIO'lAIAVfll" 

I· I \ lli t ttlt ."i I·. li\ FI I'FR ,\ I " ." I·. l '~ I 'I .II .N l !'. 
l 'n .Fr. .\ I I'F.n ,\I . I'RI NCir ·\ T ll ' \ NillliOt \ ll i'.: 

• g?!o. • 

n~l ~. co m mnlte~ altre~ . pr rq u~ és. f i m~u enr lltct~r" 1\ fonu na -
,\lhr rt 1 ~ e dit M ole ~ allru ei ntl' .<, tla!Hent JH: I A lhc rl . " Iol ehò de 
lc!<,.,. recollir "all~ nn ~hla que la tradició Nl1111'11 calent, per -
hi h..-la unn prr~one , on ros, qu ~ la ¡:eni 'olla nol'etat, però 
qut cnnhn·11 c A n~ ~:~ n !< populAr<;. ArA ·''Mill r l"rlific11nl. l 'trò qut>-
.l n hi n n& ••n . S l aro nlg ti cm drn moll e~ cttnçon!< ¡xr edl lnr ; 
tli¡tu ~'!l jo .~f u nM r Ao\·t't !HriO!il- per el!CIIIf'l r tl ' 1\ ntlur r H Jo ~ n 
n~ 11 l 'lll ~ n tiA nn o lle i RM~fllñ, tinc atgunu qttt no ('h ~ urltn 

Jn nnlrln:. r ecollir -In . pt rCJ ll~ d e debnt pcn1rr". 

Madona Comelles ve dedlc..- t'enregis tramen t a Es teve Alber1. 

7a diada d 'Andorra 1994: Andorra i la catalanitat 

OlSSABrE. I} DAOOST DE 199-1 

"' El SAC publica le~ 
convocatòrlès de la 
7a diada andorrana a 
la UniverSitat d'é~tlu 

F. l hui I !ell rul tu1a l El Snr. 
edi t:H per la Soci~ tal andor
ran adec it ncics,p ub liu cn 
cl ~dt dl'lrrC'I'n ti me rod'ngm t 
lc~ con\ on tòries tic la 7 a 
tl iad a andor ran a a la XXV I 
Un i\'Ct~ i ta l catal ana d 'es! iu 
tle Prada dc Con n enl. que se 
(tlebr;u~ dt~ubte dia 20 d'a
go~ t . joro::tda en la q ual e~ 
tr.u:t~r~ el tema Andorra i lo 
Ctlloltmitol , sota la coordina
r ifi d 'nque~t8 soc•ctct. 

La matein publicació 
pre~~ nl a una a~endJ d~ Ic s 
p• indpa l~act i vi tat(quect>l c · 

btartl la ~ocicta t d 'a¡w5t a 
nn•·emhrc d'enguany. l..A pn
mcra ll ' aque~tes convocatò 
rie~. dc•pr~~ de la Uni•cr~1tat 
d'estiu a Prada. ~eril la con· 
rcrtnri::t q uepronu nciarà e l 
pre ~ i dc nt dt> IJ hatll ia d 'An 
doun . Jord i Jorda na i Ros· 
q: \1 . ~ob r e Dttl <In \'.I rk j u .tt(
cin i ¡/,.~¡ (I lludorrn i que 
timh h I\11C a la ~a la d'acte s dc 
Govctn, a Prada Casadct. 1'11 
d'ocrubJc . 

El mntci .,mud'oclllbre. 
13 Si\C ba pro gramat dues 
~err arle~ m~s El dia 20 la 
C(lnfe rt ne ia nt serà In pro fe~ 

•nrndo: la Unhet ~it3t autò no
mntlc 83rcelona. PilarAiuja. 
que par l ar ~ de D~u anys dt> 
&rnnin+ l,.·nluri;{, i t l di11 
2 7 ho far~ I e nginyer indu s· 
lri~l i •QC,t l de la junta de la 
societat cientCfica, D a niel 
8 3stida. ~mb el tem i Dt w 
onpinformt'Jtics imultiml· 
dio . D' mquc ., tcs d ucs con
fcr~ nci e s encara no 1c 'ha 
tlc tem1inal el tloc . 

La darre ra dc l c~ con· 
fe r~ nties. que sc re ltbrar~ e l 
dia 1 1 d c nove mbre . ani rà a 
drrc c del p rofesso r dc la 
Univl'I\Ït3 l de 83 rccl o na 
Ra mnn C a na l< i tr ac t ar ~ e l 
tcmaDtun>rnd'rm/n•rs 

r A I'Aiguèr hi ha 
40.000 persones 
que conserven 
l'idioma català 

S··~"" ~ I inf1•nnt> I. E•m•r o 
d1 /ro "''"'"lr< puhi Kal ¡ld 
mini , tcri i tal i~ dc I lntcnnt . 
-IU .UIIr}po:r~unr< cun<cnen 
l11ltnm:o caralà a I'Al¡! ucr . a 
l'l ll :o<kS:t!!lcn)a. 

1 '.:~ tud i ~ itu a I arr t l• :~ tl ;. 

Jet ~ a• nntpaHat ~ d ~quc•ta 
lntROIII J :1 mitj~n ~I'¡! I C :( I\ t 

:"'<' "' )-d J•l"C"t>lsra tala ns 
~•in un ~ru p d 'a nt ic IS~tnl ll· 
m ~ ul : c i L'~J. dr ftt , una 
~ua rn lc ló m ilita r ca t ahl nA 
v11 uiAhllr -~l' 11 ~ardnnyn . l 
c n n r rd a m c nl R f' ,\ t gu ~ r. 
no In p nhl:od<i rft !iCOjlUA 
rn t a l:wa l' tll':tra e .~l.< l çh I 
cnmpl n nmh40.000mrm 
hnf' . 

L'i nhurnc, u n "" lum tlc 
f\r(l p.~ ~ior< n:c nptla l~ si tu/I
cid dt> lc~ minories en aquc<t 
p:o i~ i en ~~ pal~ n~ rne.'~ i la 
lrv • ~l /l c i n que el~ prnre~rn 
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40 Dl•rld 'Andorra 

LA SECA, LA MECA 1... -------- - --, 

Jr>nN r~ ,, .. .,¡c,,,H, 

Un: r tlt lr ~ ~i t u acino • m6 ~ocaot~ en 
qut ch miljnm dc cnn•\lrricació drlant en 
lanlo:n<in•IJHcnc •rmduci ,cnmnrTK: inr 
un acrcquun K<ptO:\Ijn <'llfr ~clch:u . Si lrrr 
lrn.~ r· lr .whttl. M llflurirl mrnr. t~ el p<'O.<;O · 

mcnl<¡uc en< \'1'.: ni cnpqunn nrm un pioc 
hatl1>e r!nh d'un perer- t'~~ ~ atocnte• rJ'nll fl 
•tuc f~ llar i t>cn61 t nn ~~ que no c11 pmlin 
mni :rt-;m.~ eh 1li :ui~. rcrU s f qnt p~~~n dit'~ 
rnlre et qur ~u rt b nn1k ia cic l' ~clc: i el elia 
qu i'.: (e ccltl'fll . Utgci•c ~ a fi nal dc juliol 
qnr a rinal d'ag(l~t hi hnurà talco<a 1 <i no 
re ta lle• I ~ nnlkrl'l i la guarde< hcn ''i<il>le.rl 
rc mcnnmc111 dc dinri•. qunn .\ \M:o,ta el dia 
qur tt o;r.mhln qut ja TOCA. é• intvilahle Jo 
no em qnr iw rf:tqrU::\1 proccdirtl el ~ mit 
jau ~ ric cmmmic,,cift, ahrnmcnt ben ~t cnt~ i 
r'rl til • ;unb ta ~I'Ccit'l<k l'agenda i els brcu•: 
nl w nt rari. retmhar la nntfc ia tru.'IC:lda t ntre 

LA FOTO 
la g lmcHnn p er e lot 
Upus de ve hic le s de 
motor, C(!lc brada dilluns 
e Encamp , vn tenir tocs 
humorls llcs per p&r1 
d'organltr:adors I 

par1lclpRnl s, com 
acostum e a ~ssor en 
aquestes proves 
d 'engin y , re flexos I 

lac lltlnl de recursos . I 
flhrl, e ls porUclpnnls van 
haver d'ullllt znr com 8 
b<~ rrels e ls con s 
scnyolltz odors de 
trèn sh . 

Diada d'Andorra a Prada 

fl11irc.~ ck parec J!f!illlt ~ l nml~rr ele t u aster o 
ni fu ll dc lc ~ t11:uJurc ' dc In l'crdura t~ un 
joc entretingui i c li ~l rc t d'~ntmpolog1n clo
tOC,Iica. L1 t.catilucl dc l'('liquirol que remc
na nl c:ntbllf'\lil"a"d laoa. 

Di ~~;'i l>l <" vinent hi h~u r:'l a l'roda dc 
Cc•nncnt un d';oqur<t• ACIU drl~ t¡ual< <' I< 
IO!erc~<:-ot<:-o¡:.mtm tcni r-n<' m•tfcio rnnlunl 
obnn < i dc•pn!< 1lc cclchrnr "~ Lo ~<' I ena 
l)indn d 1\ndPrrn . d r n ~ li<' lo U n i vu~i l o l 

cMnlanatfc~ti u !lc Prada <lc Cur1fk n1,jo tt 
un ~ ~~ ,.., om pl e CI! el ca lendari ~ndorr à . 

l'r('ll11('l8Jrdn r actrv:ldn per la Soci~ tat ~ndOI 

rnoa dc ciènc ir~. ck la m~ del preclar Anto
ni l'ol. la ~"t" l chració tk: In Diada d'Anr:lorrn 
en la progrnnriiC'il\dc In Un i vc r~ i tat c:uala
no d 'r~ t iu f'("mtel rrtrmr n l'entorn d'un t~mn 
gent clclpal~ amtr prou coneixements i ~pt i 

t ud < pcrfnmir vi~ io rr < i idtt:<l'oCltlre l n viU1G 

da. gcncrma 1 moll complun rTIIIil~t r<:o· 
ntlmk~. ~ocial i cultund del l'ril)('ipal. 

El tema d 'll(¡ u t~tl\ecli ci ó t' Aflflnm1r/n 
wmfmr itm i emuplnrr'l ~mb fi ¡wrr::~ rri('¡Ut '· 
rinnatr lc~ dc l';uç intcl·lcctunt i pr>111ic del 
11:1f~ . Di ~sc t ponen t ~ d' ed il! ~ n l luoyndc~. 

d'r scudis i dedicncion .~ divcf1óes. dc vi r.l<" s 
gcn$ p1Uallcles.són m6queuna cxcusa 
per ngnri\J' el c0111e i ~ n :1r :.p 11&~w el con de 
In Pcn11 dccidiK A mt~ de lo l oul~ de po
ncnb. llUC desErMaran Bmh pa.rl amcnt~ dc 
durada monahle. e.~bm.~ del• l'CU\ c~ludis. 
impn:.~sioM i vi~·~ocio:"~ . In liiocif' tal nndnr 
n:rna dc ci~ncico prr:: ~c ntar~ el recull imr' rt~ 

dc lc ~ in tcr~•encions de 11'.:~ Dbde~ de l~ do~ 

úll im~ Ull)'~. !eme; d'uno runcual re:rlnal en 
cl~cu rrromc nc i t ncar:r am. per b lraM
ccrdncia i 11ponuni1a1: Tr11dlm: if'J ¡'Cifll · 
qut .\ n Andorrn i Altt>mnri'''·' r-cnni,.rlqrrl" l 
prrnAndorra . 

I ht!, poca cosa m6; podem di r. Nomé.~ 

e sperar que de Parada sc n'aprnlil i moh, 
que el Canigó ens rr::gnli 3mh saba nova I 
que el dimu· de la Univr rsi cat poni la rnció 
de~l~idevi~nd.1sufici<'nti prr::~nt ahle. 

DIMECRES, 17 D'AGOST Ol: 19'9-4 

ÀCCFS<;Illll .rTAf 

A l'R\'inguda ~! criuell , en un 
loc&l ~lm\.ltfa poc:s mcsosi 

dedic11 !l les pi ua I al mtnjar 
r~pld, nlOh S()vint s'hi vtucn, 
de clicnu, prn:oM s que van 
amb c.dir-.~ de nxb. & ca.~U J · 
lil:l t., o ~~ que ab rtlinus,·l lids 
d s ll~cn m& Iu pi u..c~ qrx 
a In m.la dcb ciutadans' Ni 
l'una 1.-ma ni l'altn Al k-..::al Uc 
\' a~inguda Mr:ri t\ell hi .mlcn 
ha•·t r udii'I'.Stle rudes pt:lljtlè 
hi prll.lcn cnt u r i ~nt1ir amb 
f~~ri li tal, gr/lcics a l'c: l i\ t~ncia 

d'unammpapruuamp!a ramb 
una incl in;u iñ arlrquadA 
Aquc~ t t•. d01>es, un lloc on 
el ~ reprul'.:nlan ls d'Amida 
-I"A S.KJC'i~ió tkminu~•· ll it.b i 
d isminul\s d'Anr.hrro~- haui'Wl 
d'arïur 1'1dhesiu ind icador 
d accts correc:tt: dotan t lacam
pa11ya sc nsibi litu don que: 
prr::purcn. Poc~ rnttresmts en 
11h, n la p l ~ça Rcb~s. en un 
rdi rici rdet i mndc:mitl.ll l ra 
no m~E d'un 1ny, una ra mpa 
per octrdit:ti•'I'.:S!Jbu!d'cntnr
da. t<tKI!uima i amb Ull pcñ
r.ktneuo~cnr t , bc:nsep fnc
rdurll 'ndhcsi ud'!ICcés lll · 
COTTCCIC A mo]l!; ~ ~~~~ llUC\ 
de l"rntramac mb.lr, l'adhcsirt,- -

.~~·~~~~,t;---
~.: ~ pt:!'l!l!l"' ·"'' " rmblemc:s 
rk 1111dril i1111 MHI:urr!lC!n!lrr:tt l, 
nqucs! 'en\, nmt> n'to ltJr di fc
~ncia.clc¡uc nr6<. e•,·c:ur.\. La 
tki de l'.ccc:••ibil il31 , que ~ I ~ 

P.o~tlan~nl lt!j~ fa ntt 'O"i !>Obrt 
lataula, hndc vcnirapol luu 
¡u¡ ut\1~ d~rïcr t •, comc: nçanl 
per rrgl~mentM dc mAneu 
estricta Itt noves con.c ruc
cion.ç i donAnl un tem1ini m,._ 
n:rhl.- ]'<"f RrbpiRr "'-~ j R c'i ~
tc: nl\ l.'nrc:nció rlel drét ~ no 
~er d i ~criminn l ph rdoM dt • 
mnhtli t:'lt - ([nc nfccln no '<018· 
men th mmu" ~ hd•. <in6 b 
toc~l iut del< ciu1Mian• en dc
tc:rrnlnadcs cll\'vm5'1/W'ic~- ll 

una neceuit111 tlcmcntill que 
una socie t ~t nio\lem1 no pòt 
tenir com un probicma pcn
tk:rudr:rc.~ldrc: ' 

Jl/lartinez SQria 
JO UIN s·· 
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Consell de ministres 
maratonià a Sispony 

Un momenl de 111 r~nló de treball que el Gov1u n "'" comcnç11r 11hlr 11 Sl!!pony. 

La Universitat 
catalana d'estiu 
s'obre avui a Prada 
• Dissabte serà la Diada d'Andorra, 
dedicada al nostre pa is i la calalanitat 

!.a X.'l( \' 1 cdicirí <lc l;r 11111\'(T· lrnk ld a ll ll < V('r~ i r i'l! i ~ llUC rn dr 

~i t~r ç :H at~n:• ,r,· ~ r in cnrnc nç:o l'""' cnrrr 1:1 •·nlw ra c ~t;r b n~ i 

11' 11 1 ni n ri~ tlur n 11<mlu ,lc Cnn b u <•pll . <'<IM~ detl ic ;\CI~ <h<~~H~ 

llcnr. ~mh u r1 h11mrn:u¡;t" :1 l'e•· H ""''"'"' i In,.,,,,¡,,.,;,,,, ;nu l-o 

n•r'"' mlllt rcr rntmrm l'r~ C~ l- rm rural 1tr ¡1 i ~·r·r t"mi'm iL.., ¡nt· 
Ocr<. que :uu r.t ~ t"!lrrt'C dt· I ~mror ~C"n r ~dc~ per rn•fc~•nr .... f"'Ht it·• 
l'crr Vt·u l:!¡;twr. <lc la("<Jtnl uny¡¡ c~riptor~iJl"C'rwrt is r r•.cm•n l t 

t.-orct l .n O irrti:td'A ndnrrn.ç"n<O· n;¡tsrcr la Strc i cl<~l an(torran;¡dc 

ltd a\J;Jftin•t•l pon¡tr.:mtatl'>•quo:-qa o:-iè ncic-o. crlrf,!. -llrdltnrinl \ 

El!! comuns s'cncarrcgn. 
nm d r INI nutnrlf7Acil'lll!l 
P' 'rfc r fuc ftl 't;lrttu 

- - "f . .i--

txl t dr-~hltr-IIM A 

rAittlr"!tr•ll ~tmhlcstev~ 

"Fnl'!'f'ft mNIIevll l!l" 

·· ~-~ - Ptg. t ---

Bori!l lell, tn dcmmda 
onrt"pllln .~mi!IIM!I["I('TII 

IUl ("Uf' ri'F.IIta! 11 R óN<ill 

-. PIIg. 10 - -

.Jo."'U!VIn ye5 Dnbndél! 
con viri Al d'honor en unA 
prova a F11lomqutn 

_ _:_ I5J0. 1f~-

CRÈDIT ANOCIRRÀ 
al vostre servei i al servei del pais 

7a diada d 'Andorra 1994: Andorra i la catalanitat 

• El Govern es 
tanca tres dies 
per elaborar el 
pressupost del 95 

• ,.,;!,ot;:: 
¡: 1 vitnl pnlll \cn 

" : .. dc.~plf.~ de le~ 

\'a.c:aoce~ dc la 
' primcrnmcirnr 
d 'nj;()!;! amh un~ <e.~~ió rnn r~ 

roniQn:a n Si~rmny. que vn cn
n~e: nça r ahir i m:~ t> ~r:\ dem~ . 

ambclrrimcr ohjccti udcla
boror un esborrany de p n:!i.~u -

~~~~- ::t~f,:Jc~eJT~~-1nr1i~~~~: 
el mes vinent nmh el~ gru ps 
polfria; del CoMeU Genero~! dc 
caraaacoo~guirelmúamp li 

con~ens po!'Sible per a J;¡ <eva 
11ptnvacló. l; eaecutiu r:. un 
repb del~ pri oc iril ~ objectius 
dc: cada min~teri. petfi\arlu 
prioriut~ i l e,ink:iati\'~ p:v1a

menl~rle!'lque taldrtpos:.r cn 
rr~. J 1 

T Sergi Mas 

acaba el mosaic 
per a Natzaret 

Augmenten les 
vendes al comerç 
i l'ocupació ala 
hotels és del 85% 

EJq gnn s m~zu11crm han 
conslntal unn lh:ugcrft revifa
da tle H:nd es ftqne~ t mu en 
rd JtCió ~rnh l'estiu cmncrdal
rncnt liln dnlcn! d e l'~ny r.l~'l.<ll 
i \alnren nrnh ron~itl\amcnt 
l':~mpliJció de riW'Iran d"nht: r
hlra rin~' lc,\Q rlr l.r nit Pd 
qrrr fa ah hntch. l'uc upaóó 
prcvi)t~ po:! al ;r •c¡mr :~ quin· 
t e na d'ago~l ~~del 85 per cent 
d e la cap:oci taltutul. ~mb un 
furi iflCI( IOC'III IC5 pt c tr: Jr:l 
julit rl. cN~. !il 

Xavi Pérez té per 
objectiu acabat la 
cursa al Mundial 
de ciclisme 

El , . .,,crim dd l't .\! in;~ Lo
rus X:ni Pércr ~età el rr:p rr:
.\cn1ant andnrrà al Ci!mpion;rl 

rl cl rnño rlccicl i.\ mccn cam::· 
!cr.l ¡re:r a prnfcs• ional\, que e~ 
J i~pu ra P Agrigcnro {Sicni ,. ) 
d d in2Rvincnt F.ndec la n · 
cium al Od 'A. X;ni Péru C\ 

m;rrcacom a nhjcctiuac ahn 
laprnu,mal gratladu~•a a 
ca ... •~ .-lc lr-• ahr-• rcmpcnru
~\rrcvi.~Cl' . (rlli: . 12) 

l.'e~r;uh"r Sergi MilS acaba 
d'cnlko;t ir bimaogrd!: IH •·crgc 

d., M~<ilu:llfr:t••mh<."Cr.\mica 

pera labD~ninde l'Anuncia
c~ . nNalfa rct (Pà~ I J) 
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4 OIArlti 'Andorn SociETAT 
Pradn 1le ConOent acull a part ir d'avui fi ns al dia 261a XXVI edició de la Universilat 
cru :~ lana d'c~liu . nrnh pcrspce!ivcs dc superar la xifra de participants dcl9l que va anihar 
a l~ 1.600. Joan Onl. Xavier Rubcrt dt Ven tós i Pilar Rahola figuren entre el.~ p6ncnts 

DIJOUS, II D'Aoo5r~ ~~ 

La Universitat catalana d•estiu comença 
amb un homenatge a Pere Calders 

• La diada dedicada al nostre pais tindrà lloc dissabte amb disset conferències sobre "Andorra i la catalanitat" 

l ~ XXVI t d idó o,h- b Unt · 
VCI~Í ! ~ ! l'IUtiltt n~ d 'e~tiu 1!/Cf-! 
~·rnnugur:l ~vui ~ le< 12 tlclruif: 
di ;t ~ Pr.ul:t<lr CunOcnt ;uuh un 
hro mc ll~l,llt n reJ>nipl"r l 'ert 
(3lricr< :•dtnec.Jr l'c<nt p lm 
t ir la ('~l~hm~' ll Nord l't•rc Vc1 
t] , ,~ ucr. ~1 qu~ l ~~<i<l ir~n el prc
~idc nr tk I;¡ I ICE. M~' ('nhr<rr. 
i l :tk;ohk:<lt• l0i.wb. l'nul lli:HOl . 
' ' ll' ' .\tkl:t t.nlb •r r d cl'>r<tn' 
uodd•:.l '"h re l.fl lll'<<'t<tirin 
m·tio ulm iol,/,•lt•t l/ ll it ·rnitlll< 
dr l• f'ffl'm.• C~t~lllflor , nmhl a 
p.~l1<cip;,c i ñ ,¡e rerrc•~nt anl\ d c 
tl <vc r~e~ t ' n1 vt r<itol< cn t n i:'!Me~ 

La Unher• ital Ú1lln r~ nr l'l 
liti' al 2f.d'~¡.:nq, i laclimla de· 
thr:td a n Andurr:c. q ue ~e cele · 
h r:t p~ r ~e t ~ ~ny cnn~~ruhu, 
1indr~ llor di•~~ 1'1 1 ~ d1a lll "'ll:t 
c l lrm:t ,\ntlno·"'rilnt·fllllfllm/111 , 
:nnh la p.H IICt p:ld<i d.: di•~e t 
¡>Hnrnt• F. l ~ matricu lm ~ a In 
XXVI cdici<l tle b U('F. Jl•ldran 
:1"i<lll :t nH~t<~ 1an dtlucnls 
r nm el <1lr frorruacitlru hmal 
-1nic•~crñ .11:1 ll engun i .1 In lill' · 
r ~ IIHM-. <rminnris denlfOn 
q•h rr l :c ll u m ie l eolm<> u n;~; 
in trn.lu¡;çh\ 3 IJ (/~ IC3 O ~ ]p h iO· 

lrog1 a Din(nt~Ad'hu nmnit 3 1' 
c< lract~rnntemr<cnnr lnidrnti 

1n1 i d "'e'm~.~¡:c . t e~ <ecte.<. la 
cri~i i rcernenciO del<i<lrmn 
drmncriltlc. l'Europa Ue ! e .~ lC· 
p. ir>n( n tu prc•~nci~ cat :c l n n~ ni 
mtm. Tnmh~ ~e celehrarn n 11 
llcr~ mo•lt do vrt<<": <te t';t n~ó. 
,r,·'r '"''tl':l'·rn tut :l.cl' ntt. de 
n nuuntl·nri<'<neicnt ffk< 

F. n t t( lr• , . ,.,. r,· r ~ncir~ ' Itt 
cnmmcmouao inn< rk~ta¡¡uc r< 
l' hcmll'n<tlg.-• l•c•cr i¡>U•r< l·er
ran Snldc•·i la 1 Pr 1e V,·nbgucr. 

El 
Cmulekr 
Borda Restaumnt 

Cuinn cosolnm• 

Obtn cnda nit 
de d 1 mnrt~ 

;')~\:::~;<:S 1 
obert al mtgcha r 
RtMIH< (>9 7 117 
l'oble SnotaColo ma 

oci ce ntennri tl t J c-nn S:1h·at· 
l'~f13<<CII ll i h~u r ~ rii•·erw• rle 
hat< <nhre tcmc,j;'l tmdlcmnak 
rnmla\l<tfitlcCntal unyndt' 
d'E~pony:~. u nil re' dc m~' ac · 
hl n l.. cmnlurl'l:lciñcnucê l k~ i 
¡,ten~ltr~. 1 l''- fi•'C' I ~de~ t1 ur :ml 
te>tn ¡,, c!urOO~ d~ IJ lllli•-cr•iiJI 

l: ntrc el< nnml>•n ~n' pome nl< 
dnqut-.t nny dc~t aq ucn el delit i· 
f 1•· J nun Orr>. l';¡,h•rot· ~• l ; t Ma~, ¡ ,, 
Ornn •d •. ta dcuiÒ>j! <.t f~ •\nnJ 
{ ' nl•< ~. t'l thl\"l-h'l ddthatr .1ttu . 
Vrrcnc Vd l<t tnrn. la d i r u l:~tl~ 
l'tl:u llHhnl•• ,, el hli>~11f i c~crip · 

tn r Xo•·ie r Ru hcn t1c Vcnl<l~ 
L'UrtJ UC~Im ii Dr lnnll l tleram · 

br11 d'Anrlorr~ t~ unJ dc lc~ ftu · 
mncte> lltqucac t u :~ rnn din,cl• 
ocre~ d'nuim.1ciñ prc1·i•tn• en d 
p r flgmmn.i lmn~hn f~r.mJo>nn 
IJ¡hi1!1111 i Lo Vdl:1 IJi , idand . 
Jouh So •·oll nfclir~ una lliçó 
tnll¡li~H~I i un cronc:crl dc vin ln 
de J!Amhn 111 mnne~r i r tic \ui\.~ . 

MAtpnrt lc lpants 
L n :.l (r:t dc pnrtlc1pnn 1 ~ t .• 

[lrt:••eu qur <u r er:lrà cn¡;u:m~ In 
tiC l 'ony J' tl~<lll. QIIC Yll •t•r dC 
I liO(}I'er~<>uc• entn•u lumnc< . 
prn ft~<OT < I ponen l<, Jll que lc ~ 
in~np::iHnt hnnou¡;mcnt nt ll eu 

ger:ttne nt El grur d':•lun1nc• 
d 'e n tr e I ~ i 25 Or<)~ t~ d que 
tlpelimen lnunamnjnrprr•èn· 
cin re ~rectc dc l'nny ra«nl 
F.nt re r i• inscnl< hi hacuu: rc r· 
~one ~ dc 7.nne< no cnlal llnc.< dc 
I ' E~ t a t e~ ronyo l i u n a l en~nny 

Un mo ment de I• celebració de 11 Oll!ld& d' Andorrn de l' en~ puut, en el muc de le UCE. 

¡;~tumnr mt!< ¡,trlln l:t un hnmc 
dc 8~ any\ , dt Jbn:dnna, i el 
mt!• jt<vc •e dc V~ lènd<t i t;m 
•ni< tl 1 any• t l'~:tl~ l 

l .a l111iver•i tat catal a ll~ d'es
t iu •a nti•rr l'n r< )' 1969 i <'ha 
cnavcrt il e n 1111 ¡>1 1111 d c lml•~d~ 
imrn•tant e"' '" .-h c:• t udiu~u~ 
del\ 1l iv( 1 ~n~ i nd not.~ deb l'oísos 
Cnlnhtnc. l.'nn y 7J ja va ~!Ti ha r 

1!\ milln•crit<. L11. 1113~>ti:t drl ~ 
r~ rticiphnl~ p!O••rnendc l'à l ta 
<.k Co l ahmy~ : ~:n l'<."didó tic l'any 
p~sut. que YllCili ncidi r ¡unb el 
2.~è anivcr~a rl , aque~ta proror
cióanibavaal68prrcent,m~:n · 
trequcunllpc r ccnl••enitndel 
Paf.c Valcnd~ . un 9 dc Ics to 
marques dc \a (3talunya Nord. 
un 7 prrcent dc lc.~ llte~.¡!ni rd><' 

un do~ pet reni d'Ando!Ta i u na 
mi no rin <.l 'a lt res z.ontscflm la 
FrJtiJD de PoncnL l'A lguer o 
altres pnlso~ 

El prcs•uro~r dc l'any 9.3 va 
ser dc sc l:t!l.nta milions dc pc.S.~I' · 
te.< Aquestlnyelgo1·cmd·An · 
dorro pnrricipa p<t !'rimcr tor 
e n el ti nnncament nmb 150.000 
pe~<t i C<. 

Programa de la Diada d'Andorra 
MATI DE 9.30A 13.30 

• n".''".., l'l · ~~onq,¡,n 5<.'-b!~ ,·.,. ' "' lli'I'IDJl\ . :rit <!U ~IUI i crO"n~::ro1 
•".fLi '.:~ • ~:.1 t tAn:io.Yr.'l d tr1aii'I<I ~-
Pere CAYHO. pra lc~~OI I I'H-;1.0 

• L"e ou.'~-c•o Oil 1,¡ p•e ~ ·S d .1 

Andau.- 1 /..t ta! :rtlo:l ,,mo tJf! 
• r.,,n.*'r.:.'.'éll .rl\lklrran<J !ldkJ.M dt! 1~•19u.:J colt.ll.lflo'l 
Mofllilrr l l PI llU , l'lll0/ò<IJ3 Rou ,._,t1 Sorrlbla, pc~nod~ IOl 

• " f')(}OI; iJ ¡ a cull~on doll ~)~tom' • Ro l.3 t:JINI.S CO trnJ tCi itiS ~ ~~ ~~~ 
~'S ¡:¡ nys: Ct!lll/Ufl~· ;r i A n óotrll d fBd•t 
Jol>n eurguH. totOçtal 1 prui· rn.::JOemd 
dent ck-i Cetdo ~ M .ram I dtl O.'ltd Ma-.. Pf'Ol.e'-601 t hl,tori.lo · 
let llelt61 

o "ndcml en 9l CC.t/~J.~Uti • A~tl., i CII~I 
u~li Ori JoMt Ñ'flóiOM Atv., Vltll , l)tof i UOr do CI · 
Pe,.. C •ntu"l· 1111\ld<O' do le t:.U I pet\0(\" t• 

CtQoflan dni Pat11rno n i ~ r11sloc • Andorrlt 0$ Al~ 
Antoni Morell. • liYoclill. lliiiC(\)-

TAAOA OE IS A 18 HORES ctr.~::<.1/,1,,.,_,,,,~.,,,., 

Jord i CinGli 11{li;ITI,li~C',;, 

o ld r~l ¡J~;~·:t~.".1 ( d 'tl.TI p(')(lli! CI,:¡$ 1!t1>p<t~;:U ( .l l~ 'Ct)r•'>•'lt'!' 
Mont~~nl CIW'cteiUs. p-..:cob !)>'r,¡¡ r!\J Pt' NO 
9~' rJn~l óant.J oet Co-' lt-?1 t:c 
~ootc-gs • Esr;,t ;¡r.odOfrd 1 'ltJC-.> C"""!-31::1 '~ 

Antoni M1rti. ol iQUitC~fr I CQII · 

• t a pa(tfiç;r C1J1Mròt l n-B ff611lf s.e l\t:l (1Cf1e<:t.l fiO! ·.1 Vl 

"""""' A.mon S.rno. m'nl"lln! d'Al~ o Apunl t SObtt' ltrttlOtt:> tH/;,1 • 
Sor:111!~ l Cul tura I (ll!oM!'r'I)'IUkit ~I.AI;;rn!Sir\f' 
lnOu-Jirutl Franc,...;Aod~. IIC«<t'i.il 

81ln~filllo!Je. al:cd•n• 
o l 'lli 5COia lnd<JUanA. qwí tonnll ~r gene-ra l per I' ANO ,.,..,.,.,, 
Etwic:PrWt .~ •OfJfat1Car»o"Nnr l'flOI'I PB~ ' 

"""""'~ • EM 1re11 poJit.Jc~ ridorMOfl~ J~ U.ML proloJ' f)f Oi nk)-
f!AnOon'l ¡ Oll<a I I IICHitari g.ene•:tt l dl:! I,¡ 
........... l<lYOCI L HOipiiOI' l Ut~ 
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6 lM• rl d ' Andorr111 ÜPINIÓ 

Editorial 

Andorra a la Universitat catalana de Prada 
Prada de Con ne n! és una altra vegada. des d'a

vui , punt de trobada d~ la c nlt nrt~ cn l<ll an a 

d'n rreu de l món. a la seva Uni versi tat d 'estiu . 

Des que va començar. l'any 69 - ara compleix 

la XX VI edició- aquests dies d'estiu han ser

vil per rcnex ionor sobre els fe ts de la ca talan i
tal i . sobretot en leJ; primeres edicionJ;, pe r re i

vindicar la identita t i les realit ats d ' :~ques t a 

cttl!ura comu na a tants territoris . si més no a 
part o a la to talit at de q uatre Estats europeus 

constituïts. 
Com tola ins tituc ió viva. i aquesta ho és. ha 

ex pe rimen ta l untt infantesa hreu . un ràp id 

c re ixe ment. que l':m y 74 va desbordar to tes 

Ics pre visiom; de l.c; o rga nit r.adorJ; , am b .~ i s mil 

nlmnnes inscrit s. i un pcrfode d'cst<lh ili tzació i 
millora. nmh especialit zacions i elevac ió de l 

n ive ll dels d ive rsos cursos, conferènc ies i 

temes. 
L';my passa t. un conveni ent re e l pa tronat. la 

Generalit at de Catalunya. l'ajuntnment local i 

Diari d ndorra 

e l conse ll regional dc Llenguadoc-Rosse lló va 

permetre Ja con!\titució d'una comissió que en

forte i,-; Ja qualit at de lloc de reunió de le~ Uni 

versi tats en ll engua catalana i de pont entre el 

món cultural català i Europa. 

A la Univers itat de Prada s'ha consolidat tam

bé b. Diada d'Andorra. únic Estat on e l català 

és llengua ofic ial i semp~ motiu d'atracc ió de 

tots els interessats en l'un ivers del catalonisme. 

Enguany, el tema escolli t per a aquesta diada 

és punye nt : Andorra i lo catalanirat . Un as

sumpte sempre debatut i sempre d 'ac tualitat, 

en un p:l(s que a més del s andorrans acull tants 

res idents de molt d ive rses procedències i llen

gües. 
Aques t de bat . entre espec iali s tes de primera 

magnitud . haurà de se r enriquidor, sense des

('art :l r In polèmica. Potser quan s'acahi cadas

cú pensarà el mateix que pensava abans. però 

tots ti ndre m més elements dc judici i a Eu ropa 

es coneixerà una mica més la nostra realitat . 

Què ~ pot rcr rn un cotxe 

L'lln ul:nc i ~ mn~,h· a o.l c luri•· 
lcs al\nllmradunml l'e•t iuil'hi· 
vem r rowJta re¡ ulariTJtnt llar · 
gue~ cue~ de coue~. les qu a l ~ 

eusperen eh cond uctors i hln 
arribar tardD mohs trcbatlatJono . 

Les hore ~ mortes que e~ pa~ 
~ e n d i n ~ d'un co 1 ~ e r-oden ~ er 

uti li1.ades de fonn a product iva 
~; $ 'h i po!~ hona volu nla t i una 
mit a d ï ma p:i naciñ . f: n primer 
lloc, ~empre e ~ pol 1enir un lli
bre o un diari a m~ per lnrurmar 
nos $Obre el! esde veniment.• 
que pu~e n al nu ~ !l e vuU~n t . Si 
din ~ el •cl•idl' hi va n o.lh·cr•c.• 
p!' I'Wne ~ . e l ronduc to1 pol con· 
veo ir.seenmoderadnriorganir -
7 ~ r un >~n im~ l dd••r ' " hre qn• · 
~c··ol tem a. Si el ~ t-cupanb o.lcl 
vehicle no ~ón mmanl~ o.le Ics ter-
1\il ic~ . es pot rep;a~~ ~ el cltnço· 
nc r pupula1 i recordur eh no i
tres a nys tc no.lrt'l', mqutll ~ 1';11 <¡ 11 ~ 

p a~5 !1Vem el di ~ can t~nt i j trg:rnt. 

~-.... ,..,,.,r...., ~-- .. ,....,.,.-. 

Siun va~l.en c ~rnvi.~mpre 

li quctla d n:cun~ dc compondre 
poe mes o ~scriu r e ca ll e ~ a h 
.o;eu~ f~tm ili')r ~ i 11 miu. un hiiN t 
que ~· h :. f'e rdut i f} UC podria re 
no!i ~ er ~¡ e~ difon aque.<la inici• · 
t i v~ . f inahncnt. propo•o que d~ 
me .• propcn<n< • nh c t /11 - ~ t in 
vertciAi n cli c rn r ~ que pcr o.l c n 
dins dd cotll t a pmctica r tlioga 
i ~ lt rtl\ t tcn i que~ de rela u ció. 
amb la q ual cosa .'l'c:vilaran un 
grap¡¡t de nervi ~ i allargann la 
Mvavida . 

1- · ,,__.. , _·•·~ • ,.. .... ,..""""""' "" .. , r .• ....., .. ... , .. ,.,_._. 
''" I "'" " l "rM~ I ''"'' ' ... ..... 0 1~ .... \1 Il o,.¡. I 1 10~0 .. , ~, .. , · · ··-

r r..~oool t rol'"' ''" -'"'· ho•al •~" '"'l llto A,_llo- l<"'"lto~ l .... 

~::;..:'; .. '.:._~·..::=:"""' ............ ,_ --:.'. 
......... -.. ~ ------ ""' ' · -· ..- ·~-.. .. -... .. 
~ .. - - ·- ... - · .. - - .. .. -#--..~ .. ~---
~· ....... .. ~-~ ........... ~ ....... · · ~--- ·-#·----. _ .. _ .... _ .._. .. -. ............ ~ ......... ......-... -

~~•• '•"' '-" ........., , , , ,wloll¡,., pu- . r .... ,., ~&.o~ooo .....,n.,.., 

ro-..w. No r . .¡~ ''"' ... .,r ... l'ri•~• l ~,~. ro~ • ..., ¡ ......_~...,. 11 .... 1-1 • 
~:" 10 .. -t .... l'o ... 1 ....... 1~•"•"""•' ""'- j '.,.,....,_ ' r.ln 

AIITOOT7Xiñ '1 ,_. ll\l_M'f .. l~"' ""'Jt l t!Oii'Osi1 LfG.\JIIL 

~"' ' " '.' '-"" •-•woto plfo'n O ---.ló'omJ,... II 
Trlllllllho~llln.A-*""'""' III ', If i'Ot 

7a diada d'Andorra 1994: Andorra i la catalanitat 

Hruno 8 a r1 ok>mf 

OIIOUS. 11 D"ACOST De t~. 

11After hour-s" a Andorra 
AqiJCSia cana é~ 11 ral1 de la po

lèm ica HIScitada a Cat11lunya 

per cau~a dcb loca l s afltrhmm . 

Si hi i.• cert que aquest tir us de 

local , a ml, panicularment. em 

repugn a. re~pecto l a cent que, 

.so ta la sevapròpia volune.t, (ad 

el que . mai mo!s bendit. e ls doni 

la ¡ an1. i<i volenba.J i ar m~ui

na fi n.~ a le.~ tantes del matf-tir

da, prnblema dccadasetl . 

Aquf a Andornjo pcnsava que 

ahbnoeraproblema. ja q ueno 

c• lst la . Perb sr que u h teb , 1 

pitj nr encall , p!'n:¡u~ 1 C a ta lu . 

nyaaaqucsttipusde local hi u 

el qui vo l. i aquf a Andorn te'ls 

imposa el coml'l, e l Govern , o 1 

qu l compc:teit i adjudicar (' lter

reny per a les fe.<te.< major<. i d 

qui hu hu viscu l juupdequ~ 

parlo. l t'fl ... unaalrrobirid tla!, 

i m ú ~ i c a m~qui ua d ilriam ent 

durnnt cinc dics. dc6de latarda 

a lc.< 5dd mlllf. Onu : horesse-

Si j a h impo~s i ble d'aguantar 

per al qui e ! tAde re.~tlt , imagineu 

peÍ'al q ui tre ball a l'erldem•. 

Un •·c- f d 'F.nram p 

ACU.It!MENT 

r cruna ctrndack lru scripció.cs 

n n puhli c.,ahlr altnour¡ 

tl~ ~ i ~a <1c la •co·ció Pirineu IIIIC-'I 

cl~ .. jficacinn• d .. , co ... rionat 

II 'F. •panyadeparur<: nte o:¡ uc n() 

ti i"'O'te•po>11i t n amhle• aurtn ti-

l...a cb ! ~ i fic adó lin ~ ! . en e ll l i' 

pri mer¡ llor~ . "'~' la •cg!lcnr 

t .• Borj aRodrf&uu (Cunlàbria) 

2 · luanAnrn CIJ.<iajot ) 

J .. Miqu.t J>~ nc dn( Darcc t ona ) 

.t . T u hi Rn .... t l ~b~) 

~-· Catlo.• h quicnlt• (CI IItl hr ia ) 

6. · Lu i~ Moralc ! (A lt Urgell) . 

D'altra hando, l'mgan iu..ació cG n· 

firmaqlte dtr•~ntel campio~ alnto 

u •apmdairup acddcntc!c 

con•idc .. c ió cnltc eh pa rtici 

.-nu. 
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El Govern desenvolupa les lleis 
d'ordenament de l'economia 

I Quatre dècr~ts fixeM 
ets reglaments de les llei~ 
d'otdenament i coeficients 

• Remodelació ministêrial l 
nomenament dê quatfll ñOu§ 
directors de departal1'Tm1t·· 

• 

F.IGo··~mhaaproval cfu'atu: 
d~ t ets que desenvolupen en 
rcglnmciu~fd llêhd'ordc:IB::"' ..
menl dU !lilH~a finaricef I de •. 

_ ~'!H\cft~m «'~I«<' t!Mitf¡n r- .-

El up de Govern emb el nou portAve u cie ruocutlu , Ft11neesc Pulgdèmll!l'l, durant 111 roda de prem~ d'ahir. 

ment per 11 les entt131E fm~nccrc~ dd pafs. 

du~ntdconscUde ministnad'dquestaJtl fl\1\. 

nn. En la confer~ncif ¡]f pnmd d' ~hlt t1 vlft 
fet ofici al ~ d~ nl"nltnalt\ellG llt 0110tiel fJAfit'! 
re ~ ~:om a mlnlslre de la Prtsidt;ncia. tl de 
r'f"llnce.o;c l'uiRdtmiUII com • porbveu dc reu:
<:ullu i els de Peré R'*'lt , l!ftifft f!ttany, LMI 
Mont anyft i Jonp Marii ~~ c61H I dlt ~dl:tn . 
rupectivament, dt medi ambient , óhfcnamtRI 

leni l ori.~ l. ndmln i~ tr4ci6 stñeral i linl'nces. 
<..:a~tmir Ari;olva ser nomcn11 cap de pm1doo1 
1ld mini~ ttri ci"Extetion. f~Rf. j l 

La Universitat d'estiu 
de Prada celebra avui 
la Diada d'Andorra 

1.1\ Uru~t'f \ ÏI~I C3l~lrma <l'l""<· C' l t'CUIJton le• ptiii ~ IICII.'< tjUC, 

tiu. ~ r rall11 tic Cunnenr, rrlrhr:t :unh mmm ~e la m~IC:Í~a 1ha•la. 

'"ni In l)rnd~ ¡I Anrlorr.1. ~o hrl"" van ~~ rre ~en l ~d c~ I :1!1)' ¡r:l<"-11 

el ltmn )!:CII~fit: II" Atrrlnnu ; Iu en lll¡ue•I M llnh· cr~i1 :U L"r rllci~ 

Crlllllmrrtm. dclllil-re. amb unn 1imda rle ~I 

Ahi r. la Sol""!l'!ln r n nd orr~r"l:l c~emp l 11r~. h11 c."~ l rn 1 r n.-in~da 

dc l ii-nc il"" S, CoordlnDdora dc la r el A~nc J\ grfco l 1 Come rcial 

jnrnnda . v~ f'I"Cl'l"" lll ill r lll il>rl': n n rl'Andnrrn. (Pilg.4) 

Especoals de festa major de 
SANTA COLOMA I ARINSAL 

CRÈDIT ANI:'IORRÀ 
al vostre servei i al servei del pais 

T El Festlna 
Andorra derrota 
el Pau-Orthez a 
porta tancada 

El r-otin~ Antlo na va der 
rotn •hir ptr 90-8) el f"' au 
Ort~:z.l':n u11 mau a porta LM· 

c:.dadi•pulal nl: nn mp Tol i 
<ocr r i ~~u primer panit,l'cquip 
andorrt.,.a caps:u-ullaimpre.t · 
~ió moll hnn11 (N~ .. l t) 

Universitat Cata lana d'Es ti u 1994 



4 lli l!r iri ' Anrtr>rra SociETAT 
Coincid int 3mh la rclrPració de la XXVI edició de la Universitat catalana d'estiu. ha 
sortit al carre r el recu ll de la diada andorrana de l'any passat en aquest fò rum. Avui té 
lloc a Prada l::t diada d'enguany. <1 mb disset xerrades sobre Andorra i Ja catalanitat 

tUS SA. BTE, :!ODAOOSTDE l\19-1 

Es publica el recull de ponències 
sobre Andorra de l'any passat a Prada 
• La Societat andorrana de ciències va presentar ahir el ll ibre, que tracta de les alternatives econòmiques 

J\hrla Ami¡;ó 

F.l r r:c ull de l e~ pon~ncie~ 

q u ~ ~ou d lema Alur.,r•tirrs 
r·r,rmlmrr¡ rr r• r ¡trl ' f1 i\ f1rlm·m t' ~ 

\"~ 11 r lr••~t1\'!>h t Jl.11 J'~ny p.1~~~~ A 

b l)i ~rb ,f ,\urlor~:r <k lli Uni · 
vr"il,\1 CAinl;m:. rl'~••iu , 11 Pr~ · 

rl~ . r·n •n prc•rnl~ l " hir pn la 
Sl'c ir11113ndm ran.1de cit-nl'ie' 
tSAC I. entitat n rgani17.ndnr;<~rlr 

lu jr•m;u la . 
La pnhl ir ntió. p~ trn c i n arh 

pd lhnc A¡n kt• l i C"m .. rci a l. 
f:< laqu;orl artuc <'ed il:r<rrlrrt: lcr 
r;-tonfcr~nçk~ rdt•renls ~ Af11h>1 · 
r ~ a Pr:ub . que <e t:d d•ten de • 
<lr f" ' d :.n~· s. i l:r SA (' ' '' pt t' · 
r· i~l t' li <"I < I""I'<'IS mr~'" r:n lle ~
lir k • dnr~ puhlic~t:ion~ quo: 
cnc:u~ la lr r ot . lr' tleh ,,np9fl i 
Ql, 131 cnm " ~ r:> p lkRr ri ~rere 
wd . Ant .. ni r,.J 

Amhun tirarpedt ."HIIIe~tm · 
p l:.r ~. d lliht<' <e r,\ tli,¡ritrul't ~ 
rl"•et<e.< in~ r i t ndnl1 < i en! tUl < 
tkl r~h; c ' t:.r.. ~ dispc."idó dc:! 
plitlli r;- ~ l t~ ll itlrnies. l ..il puhli · 
cació •kh recn ll_< re<pnn ~ I~ 

,·nlun iPi divul¡!nl ivn d~ I! Sncic · 
1~1 anriNran~ tl ~ ci~ n c ie<, que 
IIQH rSI aoy t'o~ inr;-rem c nt~t ]e.< 
<<:ve< adÍYi tnl< ~mtli 'Ofl!anÍ I 7.a · 

ció d 'un cicle 1k confc r~nc ic.< 

<l't'orc r evn luc i!l d' Andorra en 

T Un grup de 
turistes russos 
fan una visita 
cultural al país 

Els reprnentants de l t SAC I del Banc Agtlcol van p resentar e111lbN!. 

e l ~ t'rll ims deu ~tny< . En ~quc < ta 

m.• t ei'~ líni a dc difnndr~ cnnd 
.<emenl.<, la .'ii\C harkcidit cOOir 
e l ~ ~cu~ au iu ~ al C.o~ e rn . per ml 
que puguin ser r;-11n su l! ~1~ ah scr
vr:i~ ptíhli c5 per lc> ! ~ d~ dut~ 
dan.<. ~egon .< v ~ a < ~r:nplar ahir 
Antoni Pnl. 

1 . ~ S AC. çnm a m ~rnbre de l l' u i va indkn r que el tem a 
p3trmat dr lalln iver<itar tatala- ~ ·tu e<coltit. cum .•e mprr. ~ e 

na d 'e• ti n, ~< l'nrganitnrlo ra de gu int c rit cd < d 'actul itlll , i va 
la Diari~ rt 'Andnrra n Pr Rda. que cons t ~Ur qu e el d 'aquest any 
tf lloc [lr r:ci•amenl aYuÍ amh tl ~s un enunc i~t que int e re~n
tem ~ AnJr>tro i In rarn lan i lllf, r ~ rm>ll e~ r~cialm~n l ~ ~ ~o i e nt s 

amb di~ .< r:l pnn~ncic~ ft l l larg dd.• ~ lt rr: .• i ru l te l< cic cu lt urR 
dddi ~ . cat~ 1 nna . 

~ Un conductor 
resulta ferit lleu en un 

Conferència 
de Joan Oró 
i debat sobre 
Catalunya 

" 1:1• rnrn.-t t"\ lutn p<tr1.d 
lu•idllsla T rrrii.S<onrr.o. · 
l"'""' hi~~- de J'¡¡p~rido d~ 
rho:trnr" . . \.¡un/ot C' l,r ,-,:~t 
,·]u.,,>;r ll o.jUJI 'J a:: th!.! ..: 1 
['fn:,·--nr ....... r.n~ l " • ntu.• >lr 

IJ l '"'"r'"' ·" . 1~ 1 / ,•t. •to~l' 1 

" '•''"' r d~ \~ , , \ S,\ J,.~, 
Onò. cn I~ rnr.le~~:),_IJ "'hn: 
H llf ,l' •'•r.J,·¡,,,;,/,¡ ¡,',f'o,• •." ·, 
ro~.r n o!r-1 -'!iiT "< oJ> r. !,,r.n· 

kbrJdJ duuu~ ]J ~t ¿t•n .o 

J•""~o.la J~ I ~ lur ••·• •t lJ l 
~· ~\J l~na ,J' n lr •J 

En l.o J" "'.IU... J'Jltll, l.uu 
t'' ,., ' J ,c k N.r: d ,· r~• - • 1 • · 
o.JUC p.:>nJ\'JflOiil l•I C. IIoJ • 

t""''' '' ·':,,,,,.,,J'F•r'•' "'"· 
.. n el '-lu~l •;~" p;~n• ~ • rlr 
ú i •r:r~c• [l<"t "<cm~ht~11 dn 
,·cnh o.lc 1~ UrU~o:-nib.l,\ utú· 

num~ o I~ Cutnplu t ~n >c o.lc 
M.-.lu tl. EioJct\uu )l.·r U1lr 
de r-11 pe-l J,r,· ~· wr dd t:hlrr 
.·h~•. \' j,;cnç\' ill.lt • ....-•• 

'" El pàrquing 
de Soldeu tlcull 

espectacular accident diumenge una 

Un ¡!.IU[l dc vi nt luri, lc< \'Í<ilcn c ll'rirrdp~LI" •r1n t ~ pcr 
rtt « <" van ~rr i h.1t t! ijt'l" ~ on:o a¡:~nci~ nndorranl. i ro· 
1\nrlnn~ f'(' r ftt un~ vil t l~ cul netxn~ n rlur.lnl la.~ ... ,.~ e~l~d~ 
rur:ll ¡1._, dn ~ <lies r '-' r k • V~ lk 1:~ CJ•n ric In VJ II, En¡tf'b • 
E~ t rac i ~ d'to n <I ri < pri mer ~ ter ~. e l mu<cu d ' Arcn ~ · PIJ n · 

grup~ M dur:~d:111• ri'~IJII<" < I tlf'lir. \kr ilxc ll i Calde·~. entre 
p~ í< dc IT.rt1 npa !lc f F. •I que al!r~~ mdrcr• . 

a Santa Coloma sardlnada I havànères 

Un home va re•otlar fenr Un~ urdrn~da po pula r i uu 
lleument nhir ni morf en un c~nr~da d'havan e rc~ ti ndran lloc 
espcctBc ul ar ~ cr;-idc nt que •·a 
tcn1r lloc a In rec la d~ In Mar¡:i
n~d a. a Santa Co loma. L'acd· 
den t va lr:nir ll oc ç ~p a le.• 7 
qunn do.< vetlle lo:~ dc matricula 
an clnrrana.un L3nci3 Delta i una 
furgonela Ni<~;on. ~an ra1ir un 
~oc l u l cr~ l quMn ' " ' 'dos dec
tu n\lcn un ava nçarncnL La fur 
gonr: la. sr:gons va eJ pliear d 
.<crvr:i dc ci teu laciñ dc I~ pol i· 
ci~.drcu]a,.ae ndircr;-dó a Sant 
Julrll de LòriA i e~t~~~" avançant 
un "chiclc. Q Lt ~n per datrcra e~ 
va acf'SIAr cl UnciaDclta,tam · 
b~ n•· nnçnn! , E l ~ do ~ ~'C hi clcs 

v.,n~ocllrdccmlut i cnmucon
~eq{l~nda rlc lïmpaclc e l con !.' 
v~ ~or1ir di ~ p arnt enp ni mur dc 
cf'n lenció eo;querrc dc la c ~rrete · 

ra i va ft ttre< vo ll r:§ d ~ campa· 
11~ pr:r tomar n quednr ti n~ l menl 

3obre la çnnr:tern. El c<:>ntiuctf' r 
va pati r dr vn~e s conhr. ron!, 
mentre que l'l)cupnnl dc ta fur · 
gon~1n vn re~ tohn r il lè•. 

diumcnger·incntal'apan:amenr 
d~ Sn ldcn . Of g .•ll t l1 ~t per la 
Unió Pro·turi!mr: dc la parrò
quia d o: Can illo. La fc<l ~ en· 
mr:nçar} a la I dd migdia tes 
prepararan p¡:r a l'oca~ió un 101111 
de l.'iO qui l o~ d~ sard ine• . 4 5 
pan ~ rodon.• . tlt: u litre ~ d'all ioli I 
c inquanla d~ ~~ n gti3 

S 't:~ fli" I B qu~ ~ 1 dina r hi a~~Í<· 
t~i~in foni ~1. r i lt t ~dan< fi~ h 
pnròquia comtambé un gran 
nombre dc turis t c~ Un r;-o p ac a · 
bada la s ardin~d 3, trndrl ltoc un 
çoner:rt d 'h~·· ~ n crr:~ ~ mb e l grup 
Xaloc 

La Unió Pro-luri ~mc organit · 
LB tl ur anr l'r:~ tiu di vr:r•o< ar:t r: s 
pupul:~ r.<, q ue ~lleue n un gt !In 
nombre dc tu n ~tc~. segons ''1111 
cxpl ir;-ar d s rcsponsab ln de l'o· 
ti c ina. De cua al mes dc s~ t cm · 

brc, s'es tà prcp ~<an l una c ~po! i · 

c tó ~ l lha ~- D1~da de M eri \~~11 . 

al ~& nlUirt, 1 el d ta !1\ ur,. •e Hui 
detentrc nll'nlnudegel 
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Els ponents de Prada coincideixen 
a reafirmar la identitat andorrana 

Es va analitzar 
la relació entre 
Andorra i els 
Països Catalans 

La selena diada 
va ser seguida 
per més de 
50 persones 

Eb p11rti ci p:~nt~ en la sete
na Oiada d'Andorfl 1 ta Uni
vn•it~! ~'c•Íiu dc Prnrfn, IJUe 
tract;wnd'Anrlonniln r nrnln 
nil ll/, va n mo~lt ar un:t ferma 
vr>lunt!\t d'afirmació de l;t 
rdcntttar pri'lpia. S t ¡OM van 
expre•'lllr. totiehllil,! lm•qne 
hr hacntrcAndnrrn r rl • r,.>. 
• f>'t Cnt ~ h•n•. I~ 'lnhirnnia pn
lltit·a l~ di fucu ci :ootc In resta , 
Mé~ c1c c r n q u:~nt11 fH' r~nnu 

\' 1111 •q:o11r !.:' ~unfcr~nctc.• . 
ti'A.t~- 4. 5 1 flf ltnrlall Els p11rtlelpenh en lfl diada conversen nbans de donru pet lltllbllt el progr.m1 de conter6nclel del m.tl'. 

~~-~·~'lr.l··~lï='·~ I [Iu I • ANDORSEX 

r~~~·· 
l::l •·'l"·p· o . E , . 'I 

lli~;;¡; 

Al -"'l'kmcnl domimc ¡ l d'a
quc ~l n ,;"tman~ hi ttf' l'>,,rc.u un 
rcpNWig~ dc l'Oriol M~ ll (l •o· 
hre Ini el ij~¡ Wtlrcu ~•hcr I no 
u~ "'"'"~" ~ prt'~nol :u •"'"" ('I 
~-'(' p i nu-<~ re r~r,. Piu~ l'uja.tk-'
cnll" "i,;la Dan iel Areny, un 
Hp:l~~ lnn:¡l dc la m1idc:'l. L"arti· 
dc dïm cm~clnna l a n:'llh t~ les 
e lcC'Ck>n ~ • Mbk, i Àlcll Uile· 
u• en' uplic a el • l' •:uiment~ 
d'unemrcnlldordcfulbol. 

Especial 
SANtA COLOMA 
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U. <li!O<IJf!•m::lfl de Gahrle l 
Onllere. b un tdi(T'Ie m& 
dc la dehllllttt del r>m~m. 

.!lle!ilon!ll'opol'lr\6 

pt;. 3 

El numldpl1le Vtlllll tle Vlll~ 
""~ conlm etc 111 ('IUTI!lf\" 
lt )"lltllrf:<ifklllf'IC fl"W"OII 

l 'tlfunmm~n t de 111 St.•u 

pjjfj. ~~ 

S'amplia el termini per a i Joan Vinyes Dabàd 
• i està força satisfet les donac1ons a Ruanda I delsentrenaméntS 

fins al 30 de setembre ¡ a~,~~~:~ .... 
El 

La rla1Morn1~ e~ph C:lt J~~p Seeum \ ICe ,.re mottru ffli'Ça , al1 t rcl <lo:l ~ ~su i 

~~!:nu ~:~·Q~u~ ;:n~~:V1:!":c~\o1~,',":9111~~ ~~ I ~~~~~c~; '~~;~;a:!' s ~~,': ddc 
nadonJl ~. l'I dec\- pes~etes COtrt'~poneol~ 1 !t's l' r:1uo pe.11 de munlan ya S11n t 
dir m ~nlc n ir e l ~ nport oc::ioM dent~ ' de lllll do- {h'IJiliiC I .e Rangler:s 

:~n:~~~:~c~,' ~~~~~fld~~~~~::,~~~ nan;: lo matma rt"umó que es I qu:;~ ~~ :~~~/',"cd:~~~ : 2-~c; ;~ 
dc< pr~ s dc comrrc•var que del Yll celebrat dwcndru p•~~a l , es I V¡lan l~u, pl"! Ò va rn~unc\ar a fer 
lO :11 IR d'a que ' ! me s es va \I decul1r lrnmetre 3 S!lldòlaro; la tcrccr'l !Ñifl('g:t absolularnent 
rcc~r•n• gairebé un milió i mig a I O l &anii~3CIÓ Metge' scn'e COO\t;t'ÇUI dr:l s rc¡lalgtlli que ha 
d~ rcs.ttlc~ . " lhm con•Jtn~\·at frootcre~ que sl n"crflfllll n con v¡ a d llll lntlu•r 81 ~c u vchu: k 1 
q11t' In a eni , en tnrnar d e diCIOMt les ll"l.'lfll lacton\ rics! I !am b~ " pu no mofi rar l&tH 
ucnnctll , IICtHffi:c rl t ~li mutu ah nens 01 fc.~ que supc lf:'l ._ves cartes abant d hon 
ap~~rla r ht !lPI'II ajudn" . rcneldOOO CPllp; 7) ekrl"11k" (rAl J9) 

CRÈDIT ANDORRÀ 
al vostre servei i al servei del piJis 

Universitat Catalana d'Estiu 1994 



4 Dt~rld 'i\ ndo~n SociETAT DI\JMENOE. l l D'A@ O! ¡;jk 

~~ 
La setena Diada d'Andorra, que es va celebrar ahir a Prada dc Conflent dins del marc 

de Ja Universiti!l catill ilna d'estiu . va comptar amb la presència de di\'ersos estudiosos 

d'arreu dds Països Catalans i d'unil cinquantena de persones que van assistir als actes 

La reafirmació de la identitat andorrana 
va ser l'eix de les ponències de Prada 

b Unive r ~il ~l cttl nlana d'c~
ciu {Uf'[ I, .• Kolli r 11hir di~!~b
lr I~ ~r l rnn Diada d'A ndc-rn 
qoc ~e celehcn d i n~ cfn.quc.<;t fro
mm dc tkhtu . qnen¡lle¡!D ea<la 
ntiu a Prarla de Cnn rlenc e ~hl · 

tli m•·~ 1f nrreu lteh rnhu~ dc 
pariJ r3 tn l nn~ 

Uo;~ ferm~ "fllunt31 d'nfinn3· 
dti<.k:l;.tdrnt•l<~ t pri•ttinantlot 

'3"·' "'~ro- d component ct•mtl 
tir lc~ cli•sr t pontnctc' que dc~ 

•k k• 9!klmnl(1'3n lcnir ltoca 
\r\¡,u le\ tld lit:eu Renfl\ti'Írr. a 
dt rrrc· ok rlire~nt\t\pc<"iMii.,tc~ 

oid Prillrip;l! Tnr.rl.,er~nfen-n 

.-ianl' . ;ol j!t111' umh rr~~ ~ cntu · 
,¡¡,~ ntc <pte ~ltte <. "'" n-rnn(-i
u ·r rl;tr:lll ll:lll •· • ~ fHft<' iouk\· 
n ial>lc< llor;•nn<IJUt' hi hntnlle 
r\n rl ••rra i d' pl'lhtn ental3n~ 
que tenen \111:\\'U it u r~ cnmunn.i 

l:unhC nm t' t>i ou-~th r :o rr111:1rr~ r 
l'e•·itlt ncllt d' ~ll i• 411c f11 d 'An 
dmrn un tcrmun ,Jder~nt de~~ 
rc~r n: In ~cvn h i.~ t òrica ~nbirnn ia 

ruliticn. 
Mf' tll' c•nqunnln pr r ~nnes 

vañ ~r pre•r nt < ~ b otinoln per 
c~cni!RI l c~ intr rvr ncinn< del~ 
rnnfcrenct:'lnt<i rocJeruprc~~:~r 
le< ~r,.r .< upiniun ' en tl olct>:~t 

que c.<,.¡-¡ nhrir ni fin:~l tir I~ .<e~

~ •ó i que vn dmar un< lrt< qu~rB 
d'hnr:l . Vnn ser posnt~ <nhre la 
lnu la nnmbro~n.~ in terrogant< i 
temc~ dc rrne~ ió •ol'>re el futur 
f>nper d',\n¡lnrrn Cf'lll I pnf~ in
dcpent_kn!pn <;..<e'!<Jnr d'unt cul 
!Ur3 i unn llengua minori!~ries 

don~ d'Europa. V;~r.¡ued•r ciR! 

que el pri•·ilegi de ~ er un f:~ta t 

reconegut inlrrrmciou~lmenl é~ 
UMI!onannnareraloprumolCió 
tle la cu ltur ~ cal alnnn din~ de la 
~va gl(lhnlit:~l,flt!'Òii!mlx'e<va 

runlu3lit7:u que Andnrr:~ no ha 
de ~er el pnrta••en d'~quc~l~ l'I· 

!flfl:. La llrnpra l'~ •er refenn:Mb 
rnmun deb prineipal<eleiTl<'nL< 
dcllnidm ~ de la i dl'ntit~t d'un 
pnhle. 

F.n nque<l ~cn l it. 1:~ f'-1rlicnlar 
t(l nfigllrJ ci<~ <n<:Ínl d 'Andmra. 
amhun:tll p¡:rcl'ntnl¡!.rdïrumi 
rr:~nl~ que [l(ltkn nllrc<llen¡:Ocs. 
t~l·ncnn•idcmrunelcmcnl rnnlt 
im,..rlf!ant nlcnircncnmptecnel 
fuwr del pn f< . r eri• 11uc ~ l hnr3 

[X'<Iria ~menaç~r el m:notrnunrnl 
dc 1~ idcnti L~L nndnm1n~. 1111 rnm 
vnrn~nrk•\arcl omni>Lrt: tkt .ul · 
rurn i Afer< Sot:il!l~ . lhntllll Ser 
rn.que•·arcm~rrm que ' 1 ~t 11en

¡;u• h "dt !ltrur~elemrnt l n· 

ltRrndnr dins de IR ~l'lrlt l111' ' . 

L~ p~ rtidp:t.-ió tle q\o.,rrc t'll rl«'· 
llcr~ ~cncrJl~ i del onini<tn· ·· ~ 
pusar Ue rnanife~t I~ impon~nd:1 

de la fe ina rl e lc~ lnsLit ucinn.• e o1 
e l refnrçnmrnl d~ Iu itlen tit~l cul
lurnl. prri• 11>1 i al~f el dct>:ol no 
"a trnir en ¡:encnl un cnr ~clrr 
polftic. 

Andorr11ll• eahllanlt111 
Anloni 1"(\1 ,-"tt:rel~ri de b Su

cieLat and<trnn• rle ei~neic~ 
(SAC). l'lrgunitudnra de la di~ 

da. va inuoduir l 11 ·'"·'~Ió 101 re 
conei~ent que el rema. A11do~m I 
la caralm•itnl , ~(un n~<urnpt c 

"que u podrl11 condden~ rnm 
untllbtÍAAndorn , snhrelnl 
pnlfll rflmrnf ' ié(que. enm 1·~ 

Monts.ernot Card11tUs con,.ersanl amb Jo•n Musa. 

t¡unbr rc ncrti t •lll~tgck IJjnr
natl~ . butal•nit•ronocatalloi

l,ll de l~ 11ndnrf'lln ~ l.~ un dilema 
que ;ohet·~ pul~ntir11 i en el qual 
hi ha P"~idnn~ hcn t!ivcr~c~ . 

1-<~ .~r•siódo:l n>llll v 11 cnmen
ÇM amh la [C(' tura dt l rc\umd~ 
la p<.>n~n dft de l'hiMnriMinr P~re 
Cavcru, que nu va poder fina l
meni ~e • present 1 Pr11rl~ . i que 
••n CllMi~ri r en un~ hreu.' npunt.' 
h i ~tòrlu sohrc la cat•ltni tat a 
Anñon~ Seguid•rncnt, l'rrnblo
!mMnni.!-CIT1ItPalau vaparlarde 
b ltfnllilaltJntlnrrona. Lt po
nen! v~ fer ur~ rcph hi~Lbric •1 
11m~ dd• M'~lc'. que "" ~,, rlc
m!nire~r lc< rlifcrent~ Cll!flt'~ po
Hrique~ d'Anrlorr• . i va criticer 
el rt:huig que ~· ha fet de I~ CILI· 
lani la l d'Andmtarn rnolts mo
m~nl~. rebuig que - va dir- s'ha 
rcOecrit fin~i tot "en fnues tan 
pu Er il ~ com rllr; 'Jo pnlo 
• nd or rll! ' . LR ldtnlll • l ri'An 
dornrom tnçRrles d .- I R~ev• 
p rlmen hl~tñ~hll, ln"frpar•hle 
dr ht de I~ n'~nn"f Ytinu". •· ~ 

rem;ncu Milllt.<uutPalau. 
J,~n Aurgu~·'· pre~idcnL del 

Cerdr cic le~ 11rH i dc lc~ lletres. 
v;r ha~~ · la ~eva con fe r~ncia . 

A•,/nrrailn r ulrura.Jrl$tlllirn.t 
]~ •m.•·•. en l'nolució d'aque~t 
n•11 ·1ni<me, de~ de 1~ <e~n crea
do\ . l'any 19riR. VaremMear el 
.;cu impno1ant paper al ll~tg del ~ 

;on )~ ~ ~~ b ¡>rnnmció de 1~ culru
rd l~Jt~bn;> , i •:ock•rMirla prcu
li ~ oi l : ot 1k I:• ctolturJ d'Amlnrra, 

l'net'~nrurd••J«rrl fl<•ntnl 

7a diada d 'Andorra 1994: Andorra i la catalanitat 

~eglknl. amh l'enunciat llmln~ra 
tllti Co.twmarirma/it.Jr l nan 
A.madrJ.en qu~"•uplicarquc 

l'nbra - que va con.,iderar un~ 
~rortarió úniu per • la r ultura 
arlduruna-iroclnu untoralde6J 
r e f~r~nc in a l e~ tradicions del 
Princi p~l . Canturri va criticar el 
fet que el Coslumari hagi e~ut 
citat con~Un t menl per altres 
au L or~. com an Ri card Fiter, 
scn~c rnendunar· lo i dc forma 
errònia. ja que ~ovint s'han in · 
cn\l)Ont com a cfl.~ t um~ de les 
VallsfeiSquesónpropisd'ahres 
eiintradUdel, PaTws C"•l•n·~-

P.I \ CIC r~ .: ~ !U th n• tk 1:. llrn
guu Monuel Angluda vorepn~3r 
en 13 seva pon~ro<:Í3. Els orlg~11s 

de /oparltt ttnrfnrrttna. la topo
nlmiadcl pafs. i v~dcMncnr Ics 
nombrose~ apor tac ions dc la 
l!engu~ iberobaJC&. Re5pette dc 
la diferenci~c i ó lingllfscica de la 
p!rlaandorrana,vaquanlificor 
en un 46 pet ce nt els termes que 
csdiferencicndelaparla tn tola
nacn gener•l i que ~ónespec l 

fic s de les Valls i en un S4 per 
cc111 el~ m(ll~concordanrs,' lam
b~ l'! des tacar les nnmbroses 
d i fet~rocie ~ l~lique.s enrrc la pnr 
laautòelonadeles diferents 
p~rròquit~ ~. VK t Kp li cnr que el 
nom Andonn pm•·t 11m~ dc l'i · 
bcmba!'tiqueetinu•lò@icamcnl 
vnldir,mnfunl, 

La prems a n Andorra 
Laprrm<aandnrr.mot~.,•crl 3 

pt lll:'ij!flni•tn tk- In """"·' f'""~n· 

eia dc la d! 3d~ . L• perlod i ~t l 

Rosa MariSonibesvarepasur 
ehdifcrenUmiljans de camuni
ct~tió que hi hil hagut al p~fs fins 
a.-ui. Snrrihe~ •·• upl icar que 
clsorrgcnsdela premu andor
rana •·anscriniciativesdcbart:e· 
l oni n ~ que ha,.icn cmlgtl l al 
rrincipuivarcm.,carel paper 
fonamcnt!lqueelsmiiJansde 
mft,se s andornnshanl tngutcn 
la difusió dc 1~ cultura catal ana. 

D•vidMu . prores50tibisto
riador, \'I c*plitll en la Se v~ 
pon~ncia la i nnu~nrta delco
tilerçen l'ap rofundimcn tdele$ 
rdacinn• tnlrc tl.ndon1 I t•u
lunya. Segon~ aque ~ r e<pecialfs
u, històricament els mtc rc~nvi J 

comcn::ial.<ent~ ~mbdós territo-
risbancstnt"elprlndpllll·ehl · 
de de relacló" . M u Lambi ,. ~ 

dirquc:mti~amcnt " l' argumt nl 
d c la nlllanll•l d 'Andorra 
s'h,.tautllllutpermanlcnl r 
ds prhtleat ' eomrrcl~ls 11mb 
dpal5vd". 

El si gnificat psicològi c del 
sentimentdelaidenlit•rqucu! 
qualsevolindlvidudinsuna•o
eietotvaseranalit7,3tper l.t 
pskòl(lga Montsemu Cardehls. 
sola el titol L lu-rtlp$icosocial 
.J'urrpoblf . Cardcllh •·adir que 
la con~co~nda que tenim de fo r
matpartd 'ungrup"fs un ln s
lln l hblcromelm t njaroel 
dormlr"iqur"l'homevastr 
aban s grup qu e lndhldtf ' . 
L'c ~pccia l i<L3 •·a afirrn;tt que],¡ 
llcnguat s un \t n)aldïdenlil31 

215 



216 

lli UMF.I"GF., li ll "GO~T 1>1'. 10l4 

f(llli'lmcntald'ullpoblc. 
l.a pnn~nci! •k l' advoca t 

Antoni More ll va (Jncu la ~~~i6 
dc rrcballdclmarl.quc va durar 
dc~ dc lc ~ lO fi n~ ~ qunru dc 2 
del mi¡!dia Mnrc ll, ;'l mb l'cnun
CIItl Atttfnrrn I! Amlnrrn, 111 
1·nkr dc ~ racar I~ difcrt nci~ del 
Princi pnt rc<rcctc dc I ;'I rc~ t;'l 

dch lcrr itori~ dc cultura catal:l· 
, ,," r n l•c rpntr<r"nòa ll l>nr 
_ , ~ ~ lrr nonr - p crñ u11.< 11lh' t ~ 

•nmRnrln r r lln<l n n .<n m cn i•
IRn<" F. l pone nt c.\ 1'11 m;mifc< 
rnr pa rt r•l ~ri r1r lc~ lrnu tcre.<, e n 
1111 nll'l ntcn t crr qu~ aquc ~t < Hmit.< 
a< l mini~tr;tti u .< rcntkilcn a la 
de<npa•icir\, i eh VR cnn ~idcrn r 
una g:mwtin dd m:tntcn imcn t 
d'AndnM"Jcoma E.< rnt indcpc n· 
¡kntrvarct>u tjMnplfc itamcnl 
<¡unl•evol in tcntunncxi n norlnr 
re• p~rt d 'al!;! llll niue paf.< . 

A In l;'l rdn va ~er el pJnfc <<~>r 

dc e l!!~ I ~ i prrindi<t;o Àh·ar Va ll ~ 
l ' rnr~ncga l d'c ncc lno !;'I _,c<<i<'~. i 
amh l'enunciar A11olurmntl rll i 
r'n/11/n ,iln/ mnl rinrnrli i <fllillrll · 

¡;:r\ hn ' ';'I kr nmf. unc~ r~nc~i1•n < 

:r ran irdc lt:<tkdaraóon< fe tes 
flC I 23 andr>rl'ftn< cn li03rllQuc<
l~ rt~ li11ad~ per ell nomd~ i que 
•·nrc<rrrnir¡~~: r al<n ••i• tenl < 

l.'rnqut<ln,t¡uerncnuntcrnn 
qror V all, qqro.1li fo r~ r <k-"rnm
proun i'~ " i ric '' l<·rrc n}' 111n h 
\Uf'nr.lll1Un•r ll "c''din••lr ln 
dn,•e polillc3 !lc! p~f<. f'<"a tiC 
mnnife,l qnc hi h ~ npioinn< mol t 
olii<'"C< r n l:o s<..:ic rnl 3tKiorran~ . 

I• m:tiuto" ok '''''lunl' l'n.Jror u 
<n h•rrnue l'3 ft rumc rrl quc "An· 
d n rr11 f.• un ~~~ 1111 però no 11n n 
nudri,il 'utu lu n•n í"" ' lll :llll11'i<i 
pcrhnnun E.,~;oi" 

Polí t ica ll ngüis t lc ll 
F. l rmnr<t r ~ d 'A il'l< S•..:o:•l•; 

('ultu ra. Rnrmrn ~cn :r. l:ll'.\ f'lo 
1.~ 1 Cll ~~ <C\'\1 intrf\CIK I<.I C] • 

f''"l<'l' tr•rnlrr,..,,l,·lq·nm•l1i< 
ICII . IfliCI;o ,h iHI!fcn lrC<hlnc< 

f••ua rncnral< ¡•Mrr •ur •n i t:ultu ral . 
nccmcnltufll l i ['f' ll tkn lingil l<l! · 
<a Vatle<tnr·nrla !lrcc<<olnl rt'u 
na ll er dc polfrica ling.iHslrcil. dc 
ln rc:. l ot rncofi oJ' e nqu e<te< IR' I 
cr•llè• ~ cr I~ rcnlillll •oci ol tld 
pn f~ • dc fe r cnmp~nye.< dt :<co<~ 
h olr tlocióencnrn in :w;le <" In pro 
tccc ró de I~ cu ltur~ d 'And o rr a 

D~<pré < dr la pon~ncia del 

rcpr c~cnto nt ¡;ovcrn~mcnrnl. la 
Socktnl ~ndorrana dc crl:: nci c~ 
\'I p re~~nt ~r ~~ ~ B~<i• l c·nr ~ Ics 
~c~c:o; U ltime~ puhl i c~çi ort .<. que 
rccullcnlopnotncic<dc lr••din· 
d~~ d 'n llrc• 3 n y~ 3 r•rnch i In 
d~rrcrn dc lc~ qua l~. 13 dc \'n ny 
pa -.nt. ja l' A ~ er f'IC ~C iltllrl~ rli 
~endrCS a AodnrrJ !~V e ll a . El 
prc ~ i d cnt dc! p3trnn.l l de b 
IJC'f!. Ma, ('~ hncr. v 3 parl idp~ r 

e rt la prc<fn t ~ ciO i vn ~drc~ 11 1 

u ne. pnmulc ~ al ptihlic. en què 
~• fel ici l~r Andorra ["CI la ~ rva 
.~ohirnni~ P" lft h-a rer:nneguoJ;r i 
\'~ pronu111;Íllf un ~ mot ~ d'ànim< i 
dc " ' • 1t nliR" ~lc < in<ti nodnn<. 
concret arne lli a\rn i n i~l rr ·"e na . 
en aque~ r n nrw a clapa pnll tica 

E l pedal!-"& Enri c l'ral< va 
pular rklrnrcrdc l'ncnlnan
d CtrTnnncn c l fn mcnt dc locultoi 
rn de l pMs i molt c~pccinhncnr 
de la l kn~u¡ [_,, nccc<,i t:rt d'nr 
ticuiM un ~is tcmn ~M id d 'cn~e 

ny;uuc nl prnri " ~ ~er u n dd~ 
!t'mc.< m ~s ci lnt< pcl1 pnrttet· 
panl ~ Al lln r@ dc tnt a 1;'1 jnrn.1da 
cnnj unl 3mc ut nmhrl M,.,..,¡ 
fJr}: r .<t o el <li•curs en \<Ha l ~ 

d"<:hcar Ribc ' n l'ONU. l'r~l.' ' '3 

~:,~: ~-~~~;~i~('{;:';~,~~~.~~~~~~·,~: : 
Quatre cnn~el l cr< gcne r;r l( 

v~n r ~rl ;u ~quest ~ n y a In Diml~ 
d 'Andru t a. ¡..hnd M:11. d e l 
CNt\. JordiC'rnca.rlc ND.t\ntco · 
ni/lhn i. d'IJL.iforaocc<cRflllrí
guc7. dc l'A ND. que ,. ~n r~rln r 

pc: r aqucMnnhcctnno lòglc 
/lhne l Ma.< ' ':1 r c ntlnn~r lc < 

pnmulc, que htll'in pmnunr inr ~ I 

"'"" Auluuo 1\·lnrc ll •111~· " t·l ~ 
nmlorrn n~ nn .<nm c ntn lnn~" . i 
l'O cr t ~r I~ snhor ~nr;r pnlotr c:1 com 
cl pr inc ir;d rrctdifcrcoc i:oll nr. t.11 
cnn• ho 1an f~ 1 r~mhC b •c•r~ dc 
t:t•n~dl~r~ /Ib ~ •·~ dor ljlll.' d di< 
t:t l r~ clc l · · ~r <lc c;r ,•,•rn ;'I l c~ N:r· 
rin n ~ l l noll c~ h~1· i:1 rinrco t " nn 
cn nlln¡:u t cuMsivllmcnlraln· 
]lnlsln" iva rrhu tjmln itkaquc 
un F. <lnt corn ,\ ndnnu " pll~ nl 
rolT nmrpnrld'unnnnrlfl.' ca
l ~l nna 

l'er I~ scvn ¡mn. Jnrd1 Cinc:t 
l'n tk~lllc~r c<pccr n\ro1Cnl lc< 
~ rrc l s conwne• e ntre Andnrrn i 
('atnluny" ; "" dir que aqnc<lc ~ 
"~' h :m d'f nrnrtlr 1 q ue e n 
a q uts i R l liSta A ndorr 11 té un 

SO CIETAT 

pA per ImportAn t" . Ci nca va 
mostnr-~ pRrtidmick l conccpt c 
dc Paï~•>s Catn\am e ni~J oom un 
"cnnjuntdc pnhns q utcom 
ll" r ll'iHn lrctsnrltrrn ls lun 
t~peril pr11 p l q11 e ens h mol t 
~cmbl ~t n l s c l s u Mals altru" , 

~ o defcn~nr per a Andorra " un 
n aclnnn ll ~m~ in rcg r •dor " i va 
rcmnn.':lr queclrcpteC()mri hcl 
,r"rnfnrtir l'rlxrllllunr·. 

Antoni Mnrlf va ba.~ar la .~e 

va pon~nciA a dc , lacar la im
l"lff~ nd~ dc I~ nova clapa pol!ti
t:lt(/UC hn inic iat AndOITti CO IIl a 
E~ tal ~concg.ut i "~ e:r;p lknr els 
nhjeerin,delgnrrl itreral.cnunl 
que r~rrc~cn r ont d 'UL. L'úl!i ma 
pontncia tlcls con<e ll c r~ va 5cr 
1 ~ r rnncc .o;c Rodrfgucz. que va 
tr nic un mnrcat to irònic 

El confn enciunt vanpuntar 
e ntre d 'atrc< la neceHitat dc 
rcn c ~i l' n~r sohrc cl .~ig nificot del 
w nccplc dc c~ t n la ni t at i lu ~eva 
rlifcr t nco a amh e l cala lon i~ me 

1 •a pnrlor en rdació arn b el 
conc~rtc dc r aï•os Cataln n' 
rl'" nq n ~ ll , r¡uc ~n rnl~n r n una 
j:!r ~tnn nclóca l nhmaamh npl 
tnla llarcrlona" . 

FI ••Trc ta ri gcocrul dc In 
/llitr n r prnfc ,.<or de fi lo5ofin 
Joan Ma<~.1 v~ ~er un del ~ tll tims 
confc¡cnciil nt ~ 1lc la d iada omò 
l' c n unci 3t f/ Rrtr" Cn rlwrnny 
"'''"!~'"'i Iu <ohil'fm in; l amb~ 
mult iritnrc. •·a fer broma ~(l h rc 

In mit rficR ció q ue el.' andnrrnn ~ 
f:Uo<k lu li ¡!Ur:lib omportbncin 
hr<ro'lric~ dc Carkmony. "Quan 
srn tcn nqu e~ t nom, es p nsen 
dre t ~". l'i\ dir . v~ rtnlnrch t mol t 
la ""P"Il:onc·•u ,r., I ~ "'h u :rnin 
r"liticadel Principat i 1a3fionm 
•p•e "la cn lnhml u t ~~ 11n p pfs 
l f UC '" n i n n f .~ ~ohlrà . I A n 
¡ln r rn ~ ~~ · , n no t'~ d'Js~cn ya· lar 
ljiiC hi ,ti•r i c~ lll~nr el~ ur f ge n• 
dc C al :r h rny:r i ¡\nll i11fll ' "" 
i1ltntir ' 

lïroulmc111, Rorn nn Sen~ va 
fl· rt'I !>Htl:aont:ntJc bj••madnun 
c••pfinalitnl el dcbatqucl'a 
tcnirllno:dr•pré<drlu pnnt fl 
cic~. l)' nq ••c~ l n manen vn tlnn 
fit 7.nr In •e t ena l)inda d'Andnrr~ 
alaUni vef!( ilat camlana d'c<r iu, 
q ue \'o deiur nhert< i n lerr<~anls 

r eme ~ •lc re nc~ i~ qu~ no e' l"" 
1fcn 1lel~~r dc bnndo qu~n es por 
l ~dcl futurd'AnriC'>rn . 

Mollsparllclpnnt sesvlonqueda r adl nara leslnslal·tltclooedetllerwAenouvler. 

" HO HAN DIT " 
' 

''Sc-IN Olltnlun,·allw. rad.•lanilllt. Andorn.r no 
~ria Andoi'Tl'-

"Amlorn 6; un frrt dlrt"rtnciul propi que ¡xoll· 
lln•mt'nl no té re- ~ u ·n-urc- umh eh roaïw <t 

Calai.:J.Jl~ .. 
JCH~IJL'kGlTS 

.. El ~Iu muri 01blà ~ uno¡ apm1a;dlt impnr

lantl únkll t.'ll r:l folli.lort omdorrU .. 
l'l.k l C ·\S it IUI! 

"Or rada t~ IOfJoÒnlnt~Hndurrnn_\, n 'hi hu un 

d 'ot"ilt'CR bas( 
\ I A.)o.l ' TJ. -1.:-.l GL\U.'" 

"l.c:'l ¡u1blkuci-om !>Olen llfUi rfh.e-r en \•pflq~ 
en qu~ hi hu i nie m..~ Jlóllitln cmJcn· L~ ·· 

RO'i.. \ ~ 1.\ ll. t "tll. ll lttt · ~ 

"Eh in t ll' n :-an\ ¡, nm tt' n ·iah han n-ft•rmul d 'i 
l'inclf"S culluru b umh ( ':¡t:llun, lJ· · 

··u. cO.IKitocta d'kknlltat dt grup ~ lW in. ... 
tint bàs ic de la ptr~n.a . com el mrnjar o ri 
dormir"' 

~IONT~I-kltA.T I".A II tl,\1 1 'S 

~Andorn1 és 1\ ndu r ru, Pf<rÒ din s d ' un món 
p(rim:nc d'un i uhn- l'o:-.1:.11 

.. El tlthal .<;oh re Andorra i I• cal•h•ni t lll Ó• 

pnrt suh ... tau cla l del d t ha l tnc:a ra ¡u·r r .. r 
sobrr A.ndon'u. nLtttd.u." 

''Cal quiL" tl~ qur 1tr rlbln 11 Andorn ~· otln ht 
lh-ll$tiuaJorn1 r" 

' "Call drnnlr t:l q~ put fer rEstat ¡xr lli. lraru>
mlsd6 culluralavul a ADdorn .. 

''StR-~ ~r millors ni pltjon , tl• andorr•ns 
tn' dlftrmriml" 

.. No M:l"\'1~ dc- rn r4 d'b.turs en çat.lA dot l 'O
NU al ao acona.e,ulm umprar tl p• tn 

JQIU)I cn•c A 

"la nostra uplrad6 h qur- ("at aJun}·u r- os 
pu1ul vrun: oom un mlralï 

ANT0"\ 1 M .\M1i 

' '1'11nt rl!l qoc ddrn~n ~ u tal.tt n lt al com ri ~ 
QUt" defensen l'nndorranll.\11 ho ran pt'r Ítk'il 

lis.tnt o pt>r l n l ll" t'e~\ r-conòrnioi" 
U.t..\ -.:CL\C II.IIll+<l<oli.J. 

"Sl l'ls b l.\ hr:\ ~·ha gnt-<t.d n ~~~uf CllMrt r, j ll e n 

~rl.u. ri~:m, d 'un sc:rirm" 

Universitat Catalana d'Estiu 1994 



1 O Dlari d ' Andoru ÜPINIÓ 

Editorial 

700 anys d'història 
La setena Diada d'A ndorra a Prada va serv ir per reitera r 
davant d'un fò rum com el dc la Uni versit at cata lana d'estiu 
la dec id ida vo lu ntat d'a firmac ió dc la ide ntit at pròpi a 
andorra na. Les ponènc ies programades per l'o rganització 
van coincidir a posar dc manifest el que és ev ident i inne
gable: la sobirania polít ica d'A ndorra ens situa en una altra 
categoria respecte de to ta la resta de països catalans. Tot i 
que els fort s lligams entre Andorra i Ja cultu ra C<ltalana són 
reconeguts pe r ga ire bé to thom. 700 anys d'hi stò r ia en s 
d iferencien. Les d iferències són enriq uidores, i per això Ja 
pos ició d'Andorra a l'hora dc promocionar la cullt!m cata 
líl na és un privileg i que no l'ha de conve rti r :lu ton,àti ca
rne nt. però. en el port aveu dels va lors. 

· ' ï ·_, 

~~ :~~~>~.: •· .. 
brosds interrogants qudé plafltejall êl.fto!ltf ! I! tll 
aquest ~ moments. . • .. - :;.~~~·-- . .,..... - . , ~ · _. ·-:-·· 
Andorra és l'únic Estat reconé~ tHI'i!l'rlllt:ldHàlfnerlt M èf 
català és l'ldiO!fffi òficiàl, I a Prada la ll~fl~ ·i!! l'è!l'll' 
mad• com un dels elements principa ls que ~~la 
identi ta t d'un ¡Joblê . L'ah petc~'l1 làtgt d ' it!\ml~ r~· 
parlen altres llengiles fa que el 11òstre pafs llñg!ll a"! pi!rt l- . 
culat confi guraci6 social, que dés dc de(é l'!lllll!~ ¡I!H-, 
pecti ves e~ pdl contemplar com una ::ttt1"Mft~ rlf~ 
ni ment de la idêlltllat nacional!!! el filtfif. lòl! à!!lmllt!· 
van coincidir a ns!tnyalar la itfi~dll!nèlft dl\ lA IIMtftNI!I!Il\ 
a elemenl integrador. L'idioma s'ha Ue convéftit eri ml~~ 
per afavorir Ja co tw ivènc ia entre lotS els Mbit<l.f1{~ rte1 IT'm2 · 

tre pn f s, des dc l'acceptació per pàtt de lothofn qué ld !leA' 
gua del pafs és un dret lrrt!fl UMêlable. El pape!~ ~1 -
tucionl i s~Brèlot iA dècidlda ~~l tiA là l d~ tot el ~it~ 
.són imprescindibles perquè això e! fll'6duffll~ l!ll'otq~t!t" 
capÚol, l'escola andorranà hi té tnolt a dit. 

El tema escoll it. Andorra i la catalanitat, va respondre ple
nament a Ics e xpectatives previ stes i va posar dc man ifest 
el que An toni Po l ja va avançar en la presentac ió de la jor
nada: la c lltal n ni t a l és un tema que des r crta p o lè mi c a nl 
nostre pafs. Els setze especia li stes - Pere Ca vero no hi va 
poder assistir però es va ll egir In seva ponènc ia- que va n 
interveni r en la jornada va n anal itzar aquesta relació des de 
d iferents perspec ti ves i van posar sobre la taula els nom-

Després dè set ~hys de celebració iHIHiéltdhipuda, la Diada 
d'Andorra a Prada s'ha convertit en un purlt de t-H~ .t-9>'-" 

· - .. <q· !'mt ..... 
A .... . - ..... ,,....,,,_,,_... • • ,.. ¡,.-111<"""""""'-'.._ ".., An',e 
,,...;_¡ lk• l'"'"' ¡,,..., ,_ ''~ " '~"'•- ..-.,~~ " o,...,¡,.,..,., , ,.., 
""'' '""' 11•"'" "'"''~ ""l' 'loo~ ¡, ., ¡, ¡, l o..., u ,.,., (ooiL (I¡ • ' ' '"'" 

~::~.::..:..'7~=~~·-;;,;;,::;:::;,,;:::-::.~~""-""'' '- ~~ 
,_ .. _...~-- .. -· · -·· ·" -- '"""~ -... -..... - .. ... .. - ........... . .,_.,_, ..,, _ _ .... . .... . . -.. .. h .. _ _ _ ... .......... -- ·~.-. .... ....... . _ _ .,_,,...,, ...... 6_ ,_.,._._ _ ........ _ ... ,_.. .. __ ,... __ .. _ ... _. 
.,_,_,. ,._. 

per prendtHI jl'ot!'Qt nóS!"' pafs . .• : • t\.i'J. ''. , " 
' . '! ,; ._;. ,_. - .!:::-. ~ ..,- --~"" '- · · . - -~ ~ ~-; ·~ 

hnP.,ol.. l,_,__._ --+- ....,1 
c;,.,:N• l """l!itY<"' <-: MorMirilotLC., .~ I"'f llO>io. 

r ......... """ """""' ' ,..¡r<• '- """' ~"~-""'--..Gbo<' olo 
~~~.!:'"s,,. .. ~.- ,., ... A . ,. oc~ ·-•1 /Ilo~.,¡¡ '~' 

_, ,'tni!IT7~C1Ó M ~~ l i >"fGUI"J ~ t>~n«(\,&<, 11·1 Ol fllrÓSrT LUl ~L Dl 
.I..! l'I 1~>1 '"'"'"'- "~ "' •t~Mo pl< i< ò~ CJ II'"'""'"'Phn,.P. Jlld 

1•"1m f u il llll. At>U<tit-1117 Wr iJO 

\~"IXIIli I .A >?.l.l..t 

Anlmals racionats 
Ara, a l'es! anc de l Parc cen

tra l hi han pont ànecs. Enqoal 
~vol alln: j ardipdb!k,ifc l a do -
1 ~1 que ~refe rill . li'6 ~atiri A rfl~ ~ 
avini poc o gens per 1~ .~c vli sorl. 
Pcrò nquflooosa no tslandara. 
I menys en 3QUesta ~poca dc 
l"flll )' . amb la se1rnaoa de l ~ isards 
al vollnnrd., lacantonada_Nou 
(fiCta de fh aposi<"~. ni em creu 
rl!queaqu cstcs nl !les pugu in 
inc-it arnlngO a come~ c~p acl t 
'"and~lic . Tlllflpocm'heentretin-

~ ~~ ~~~~~mre~:r.-~P~i e~ h~~6~ 
mdT! c!t §téb. l¡han ~lh'\.1 t-t N«--
¡J.\1 - d . . ~ 1. el Nadal, que com 
n¡¡ ut llq uiditJj~hisom-. que no 

puguc r1"1 s~udh dt hi !tv~ com· 
pli ny!A: Sitl rilolhldel'a!Ñnd a 
~ ~ e l f1t d , no p ~ s~ar~ res . Petll" 
moll t mlemo - i rept !C'ixbque 
no e ~ u acu d'apostat rel- qu.!: _ 
mts d'unh~urà cl!U sal balupet 
motiusnoprevis tos en e l con
tracTc que el ~ lliga a componar
secome\que s.ón - ltnecs- al'es
tJm<: <k.I Pm;~ntral . 

Ambdle5pectc queconc i
nuadamenc demo~tren algUnS 
elrmenls de I ~ nonra sodecat, 
quees d iuen civi!itzats.s'hauria 
de pensara poslll"-hi n: ixcs. Rd 
Xès al vdUantde! llAC. Pei'inlen
iarprotegirelsi ndefensosani 
mAls fffilc lonals ck les pos~ i bl e.s 
agrtss ions dc lcs pcrsones hu
manes, anlmals racionalssupe
ri ors. 

Semb l ~ meñil d~- qòé 
dmb tòu ~h p rob l ~ rfl! !l 
t¡ue pal ei ~ actualmenc c1 
ft.J ón. es puguidcdicar tarc
laalencióftljugador bra.<;i
ler R ntfc Arl ~.qutu r~cga & 
tornar al seu ctuti ~H en - · 
trennr-se i comell¡;«r I ~ 
Lliga amb els 

' ilanys. Fins i 
.' rtl ~ s d'lffl 

7a diada d 'Andorra 1994: Andorra i la catalanitat 
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Andorra és Andorra 
He hagul d'e~pl ic n r a ll'epi 

to lli al Tamarel que va ~ U<: 
ceit nPrndn.amhmotiu de la 
Diadn d'A.ndorrii.Orgnnitu dn 
per la Soc ie ta t 11ndoruna dc 
c il: ncie.~. ' ohrc el tema Andor
m i lo cntalonirM. a la qua l 
vaigtenitl'honotdc~rinv iM I 

amb una mode .~ t a pon¿nch1. 
En gcn~:ra l. per no dir per 

ahsolu t ~ unJnimi tat -tal com 
harenccti t totn !11 prcm5a an
dorr ana, molt pre~ent e n la 
diadn-, hi va haver unn coin
cid~ncia ab~ol ul ll en d :. punt~ 
~cgtlertt~: 

-Una ntllonfirmació ben 
c~plki1a dc l'onúnrrnnilat no 
pa~ en contra dc lo calnlnnilnt. 
però .~f com a ~e nt imen ! i corn 
a defin ició d'una .~i l uació his
tOrien sòcio-polftica i in~ti t u 

cionl! l davnn l d'oltrc~con trll 

de.~ o nmcion~ dc llengua 
ca1alana. 

ropa i del món. tBI cant van 
rerlcsanti¡ucsrep1lbllqucs 
del Renaixement, les mC!! 
impof1aht.; del móñ: Ven~ia. 
N~pbls, !1 V&tid, etc .. qo~ 
va n crear,juntnmcnt nmb le~ 
d'Alcmanya,lal!ctrade cunvi 
i clue, ila t:ultun~il'artdela 
qu..ta, èndnl avui, vivim. 

-Qtlt Andorra, sense lc!l 
tónr\otldOnsactualsdcreco· 
nCilcnçilintemacion~I ,Jem 
pre ha r'otnh inde pende nt I 
scmpreha estatun Esta t, tal 
com va dir Manuel Mü. 

~ll'eplto n ~I lloro Uvi
I el Tamat -el gol entrema" 
i iat- m'hahescolt-'l.~toli nt " 
segaírtbtl 'alt~ pregunten 
sl tothom estava d'acord amb 
6quute5lèsis. E.bheditqtii!: 
tots els ponents qu~ valg 
ucohar, des de temes dife-

f>~pèf. l!l cb iOt l t"'8t11'l 1'1 

m'tul aual. l'crò hi v!i6"i!m'
P• ~r . l!nl a grar\ fotaci~Pt"t 1--i,
tltinelitiUi-esquMijoii-tirlf- • 
ndda: donar-me un tros de pa -
pet Que jo paguis juiut o reta- J . 

~~çr~ ~:::u~~.rlí~~~ufél~l~~,~~ . 

qtle ttonicfuliqdlllmcup~ 
cm tttallé~ aqueHd fclr la ridcS 
dcnhlOII'-bqueuerd ct'tltlrt.l 
fuelntcl,j puh. Cóm 11 del ;.-. ... ~ 
MliicAMreuU.tr•ctts, doblt. 
gt\Oluhfulidejlapcr qui.tre, m 
ovu it vegadcs irc!a ii • Vau rr 
ninotet. Des pr!!: s, amb lt ptt•• ~ 
simOnia !l'encant qLI~ rt:qtt!'tft·, 

-Que Andorra~! 1\lnie 
E~ t at independent del 
mOn que 1écom a Unien 
llcngu~ nlicin lln lle11gna 
catal ana. 

"A Prada hi va ha ver rma persona que va dir que 

renciats, co m D1vld 
Mu,MontserratCar
deld,,MahCI Angladd, 

_MóiiUèrtat P•lau i 
Mart( i Rosa Mod 

el moment, desj>le~Ul !\ fM1 I . ., . 
dc dda dobt.?c en l1lffil lfft ltftf'· · , 
alt re homenet. fin s A f0rdu1 
unagul tl l nda. 

rw s'havia de parlar d 'arrdorrar1s, si11ó de catdldH.t La mu lt iplicació dc cif!aftt"'' ·: 
~~~~~:,:~~~~:~:; que h11 fet ÒSctr Ribb , lllk~ ' 

-Quc ln llcnguncolnln- d'Andana. Nosaltres som andorrans d 'Andorra" t' ha comentat, com els ~:~àt~~;~ :~,!~g~'!l'rJ'!l~~ --
na f,; la llc11eua de l paf~. 1 
noptu lo llen(!_un ondorrn-
11a,qucnouisteix,iquc 11 oeaigucmcnbc~ticscscompnrlnrdc l n 

n~tl~ l>~lrnrt~l\~ . 
-Però que Andana, com 11 mfnim des de 12711, h~ ~egui t un 

procis h i~tòlic i i n.~titucinnal diferent d'ahre.o; p~ï.~s amb els qu~ l ~ 
va leni t aneb romulle5. e ls ~eg l es de la bai~a ~pou medieval. 

-Que Andnrr.~ h~ sofert inle nts annuioni~ te~ pt:r p:liT d'iMtitu
tions d 'altre_~ p~ï~o~ al llarg dc la .~c~a hi$1Òiill pu.~adn o rcct:nl. 

-Que els proce~~o~ ~ nnex inn ls tes pndc11 venir, arn. d'altre ~ 
situacinns o instituclon,, pcri'l per ~ixò Andana vol dei ur molt 
cl~ra la seva csuucturn corn~ pafs I E.~tat total rnent tl i(erent, mal
grat que la lhmgt1a sigui la mateiu, respecte d'altres nacion~ ilo 
E.~ tnts vcïn,; 

-Queaquesla nulodefinició i :~utoafi rmació nohndc scre~clu
sivn. T3nudn, fetn de p~rn•incianism~. dr mirar-~ el melic, d'e 
goisme .. ~inó m4!s avi~t un~ Actitud nbcna. d'estre ta col-lahoració, 
de sum~r. nmh un tamnnil comunitari, gairebt universal. 

-Que Andorra h~ de dden!<ll r com ningd la seva llengua oli 
cial, al cn~r. dc~ dc l'uoola i du dc tot ti pus d'iru¡titucló privad~ 
o pUblica 

-Que Andomt tt un11 vocació pirinenca i mediterñnin ulxlal: 
d'una b:ul(la ~ l"a lrrn del Pirineu i. u sems. obrint-se al mar. 

-Que Andnrrn. i jo i nitres - gai rebt tou els ponent~ -- en.~ stll
lim amh vocació univen:al, ja que com a mfnim parlem l re~ \l cn
~Ut~ : l"oricinl, la nostra. lla del' F..(tats vcl'n~ . Segurament . no hi 
ha cap Mim: poble, cimat o E~ta t en qu~ la m•jorh de l ~ rudonals 
iln habi tnn ts pmlintres llengUe.o. 

-Q t1 c 1\ndorm. r en-,, hn dc teni r en compte que~~ un E~wt 
fronl~ rer , r¡ue ah~orhc:i:o. mn ll.~ immigfln'll ~ i. p~r tnnt, :tlrncny~ :11 
pri r~<:ipi dc 13 •eva ~~ l :u la ni r af•. lm de ~e r cnmpren~iv" i h:o "'' ,..., 
el onhim rcrqu~ ~·atl:rptin , r~rlin In no.<lra llengun, però ntl'llhrc.~ 
l~ ntht hem <l" af3''" tir aqu~Mn nU::.pt:.c i6 o;- runnlbgica, priucipa l
m~n l end ult:rl· :ulrobnr;~ l 

-Que l:t Mitnr d'Ur~,tdl h~ t.'SI~I un factor imp.:>rtanl en ~t¡ue~ta 
indepcnd~ncia i en :¡qnc<la dl'feo<a de la pcculiariiBI ~~ndorr:ma 
C"orn va di r Jo:m t>.·l : t<<~. <i ~I· hhhc~ <'lt~guc~< in llinf!ll l Clls:rr, nvui 
p<tt•crp:od;rrlcm tl' fuulurral·um aprnt·fnciac.<p:myn ln nrnm nn 
dep;u l;nncnlfr.ult'(o<. 

-Que avui - nn Sl! l't'' <llll'-. quan IOihom vol tn:ncnr frnntet·n. 
;\ndnrrn ¡,_. , hu dt• mnnlnoir, perqn~ el< p~ ti t < <r'>n feh lc' lk In 
mJII"Í<nnmucrac¡ucdin<ti'Amlnn-a<'hnntkmnntcnircl.<r¡u.1Tgi 
el< vcïnlll¡!<'~ 

El¡x- tito;cnrprchmi11or quccl t:rnn. Me.<cll lnhunnmninc:<(n
lncc"ni'tmirn i po lft icn. 

-Que eni nnali t1n1 , renexinnnr i definir el qu e,.,,¡ dir <CI 
andnn!l, i n t t' ~ tc:ni nl en compte el di~cuu del president drl 
go•·crn d'Anclnrrn 111~ Societat dc nndnn< 

-Que ca l crc~r una filmofin J'lfllftic ~ del< pct il ~ . ~n nmbit d'Eu -

consellen Antoni Mnr- tets . Qu~ $ ''nu¡~ dïlntti d'o fi 

Cinell, el ministre Ramon Serra. Joan Bu~u~~n~t~;~¡~~~: mh11Urt7 Doncs un altre f'n inll-

"""mrrftcuTtn rti . IJtl•r1 MII'I'I':?rlfni,._I:Mft•l-l.,.lft"' ~!~~~~~~ 
~~~!~~:;:~:i~~¡~;t~"1~~c~~~~~~~j11~~ts~uque s"h•de auirl andal De te i. tl UJ' ~-
respectar- que discrepa. Concrttainr.nt un noi, sembli\ que Ml\'0< Gofèt" do h1 t't t fU lf!U qü! 
cal . va fer una pet ita comunicació, fou dc: programa, en qu~. Aplicar lli f'II OiOha dC moda què 
ha<ant -~ cn !a pcl'50na i nopuen c:lterritorinienles institu· es porta tanla l'iñ\J'tbàpdbli-

~~~~~-~~~~~~~ no ~lla via de pu l u d'antlorron.~, si nó de cata- ~j! c~~n!~::~.v:~~~~n~~;.; 
Ju, al priocipi. pc:n!8Y~ que: c.~ refe ria tls U llllans de Retis, de do&: optim itzar eh reetJUbl ' 

Lleida, dc Sabadell . de Tarnusa, de Rod.f. dc Ter, de la Seu d'Ur· hUni,iu I rendibil iual- al tñlt!M . ,_ · 
ge li , dc Girona i d'ahrc~ contrades que ajudr. n 1mb la seva fi pt!:tson!l eds\enl. La conju- ; .n~--
prc: ~l:ncia, amb la ~ev a estada i rt~ idl:nci a a Andom1 i amb el seu t:at\6 d'lkju~st nou vbb, 11ue no 
trehall que el pafs va¡i ~:ndava nl. Dunes. cm v11lg c:qlliVoclJ: 1:' trobó •1 F dbr~, Ull ffl nlt ~/t 
referia al ~ n~ ional ~ andorrans. adults i petits ! vasa. Optlmltz.ar. Ser mi! ~1- 1, 

Quin error el meu I Dr.fprh, ~~cla r, Pc¡rito ll i T1mu. vnig mi, tes, en definitiva? A 11 tl'-lt-
t:hv lcmptat de dir-li quecomquc cl meu parella meva marc em tic I. 1\~0 Vol dl f !11J'f"!M!t &I 
v11n cre11 r a Barcelona. jo seria - !eaons la s-evl tesi- i ndon-1 de mhl m Ics nliftHn ~at tft:h 

~=-~:~~~~d~o~n.• :: ~~:;:-~~g~~~ ~~~n~~uu~: ::~~~~~~~ ~:~~~~~ ~d~:.~~e~ ~~~~. 
Anclorrnn~ cie Be1.ic~. dc Narhon11, dc: Ueida o de la Seu d'Urgell, ra, IC-5 ll()re., dc l'optimitufl (>\U-
t~ a dir. andomm~ de Fr~rlÇll o d'Esp11nya. t lntl ft iJirt 01brW Dalieres 

Cnmdíu wvintJo~cp Mnri11 Brica!1,itntickcn:tari gellf!l111 dc h•tftAt\ d · dl !ñt.t ~ j tf:"llo 
la Gencrnli tlll - amh el prc., idcnt Tarrlldelhu- , ft ntic con.~e ll c r de qu~ ~bt f~;~h Stfleh ~fM!! . ·-"J)'! 
Govemació i u -rector dc la Univcr~ ital Ccnhnl dc Bnrcr \nnn, dent d'dlf ' !ft ê6~A ~Hbhula 1 
~· hnuria d'c~criure un llihrc sobre nq 11 u1.1 nai.1 que per art rfe S h h In thl ¡ 1 • ~lbfl d 
m~gia n.<solei~cn titol ~ acad~mics o fins I tot ntinlstcri5, a Andor- re~' u~,/~-lc: d'h:~h! aRjt!!ftfl~ -~~· 
~~n~:~:~,t;~~~~~~~·u~7q~;·;::.,~,0~~~:~~~c~~~!· ,~:~~,s ~u~r.~~ com nquells •cordldñ \ !1~1 ~!1! · ' 
nir el.< :md!'\rran~ com a c ~tnlnn s d'A ndorra . a un nive ll dctcnnl· tot~ ~o l s són ca paços dt rer 
nn1.,.. b( mini<tcri~ ¡ rc:spnn~llbili t ll t s enormes, amb una alclliia anencar a ht llar un pobli! sên- ' 
c~t rnnrdinhri ~. Hnuté d'ncceptar la idea· -que us ~mbla PepitÒ 11 cer tocAnt els iMtrumenu arnií 

~:~~~~~;~;:; ,;~;~1~p M ~ri~ ll rico ll i maj11r d'c~cr i urc un llihre . ~~~":; ~~~·~~~ 
Senyor More: li. cnc11n1 que tingui riÓr no e3 G~VIT: parlàvem · 1'1ft1"8t.f,eotdl'"oril! fl ~tttn ~~ . 

ric Pr:Jd~ . En~ ha agradat el qUe v~ dir vostl: i ~I que ~~nu pres- per&! tM llhi sola IU!~ Pn&Jèli 

w ~~~~~~r~~ ~~~~~: en nom de l Pcpito I l -.\¡~~ en~ lcntim • :~ ~to~:~~~:~:Jf~ 
~~~~~ ~;:nnt ~:,•·tt~;;l~~i~~~~c~lo~~t::;:;r~~~ ·~:~~:!~:;;~~~b~~~: . ~~ r:~~~~~~i.~!~l!r~ 
cnl1111din. tOrt! ! Oh • êl ~a lsdt l mlnhlttt • . 

nn¡~~~~:'~~~~~~~~~a son¡ nndorrons d'Andortl , EOm vosth .~ó n ~: ~:~~~in~:::r::11~~~:: ~ ! 
~ ~. tr".-b'opotk'l3 Ja li 8\Jgura Oñ~-' 

Anton!Mnrrll 

. tdfttf d ' ortu~ dc ga t ~. Si alA! i 
fo!, enc Ar-I fcrvir iD pe r pottlt- ' 
no~ 1~ ¡llujt. qu~ prou fa!tt en~ 
(~ B IOl\. 

Un iversitat Catalana d'Estiu 1994 
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LA SECA, LA MECA 1... - ----------''---, 

Una Mirinda! 

No u~ h• r., ~~at mai. que ~us a un bar i 
no ~llpll quin heun: dcmonar1 El t:Jmmr o 
la c~mbfer,¡ el \'CU~ planta! al costal, ~nsc 
dir ~s. c~perant la teva ded~ió. Són mo· 
menu en q~ la pi'IXt~ ~·• per din1 I ~; el 
caR I el umbrcr rcnanycn 11 um1 cMegoria 
alta. d"c~t3bllmcnl scnyorlai.I'Rcre depcn
~r qu~ ~manlft,s ~ convertl'-ix en un l u
pliti punru.1l. Et~ un csla!Juirotenmigd( 
l'en ve lat ddcirc. La scnsatiódc ~c r un 
mko de fi ra e~ fo mfs gran s i, colre la 
companyia dc la taula . hi rrobem dames o 
dandis dc ~at ~e ri~. Lli vermellor que et 
puj:t faqueclpt'n'uoent llavcrgonyacs 
conc~nrri n al cap i et fa cin sent ir moll 
lluny, com .~ i una pJn:t l lll -pcrb tran~pn 

rent - et ~pan!~ rk la res ta del món. Nomts 
quan \'I ~ a ohrir 11 boca per dem•n•r o 
• i1ma o b he¡¡udH mi~ repiton.1 i comerrl~ l 

lqti;i!mft""' ... ,.-·~· 
s 'ha convert it en el 
tr ist prolllgon/M& a lot 
Catalunya . Això no 
vol dir , però, que h i 
hagi ocnslone en q~ 
sigui benvingut. Amb 
motiu de ta teste major 
de 111 Seu, el grup 
Comodlonls ~>"a po !lar on 
esceru1 un especll'lch!! 
de llum. Ioc 1 mtislcl'l 
Que es v!'l converti r en 
v n vertndor h il. Sl hi h a 
u n11 dtt11 popular que en 
el tons h o diu "*n clar: 
"'EI Ioç té aenyor, 
l'algun no"'. 

- •·a lg3'm Ottn. f>f'<'iol1~ hen ~n1 illu i apa- gt~~ el'l ar¡uell inicia l moment de rum iar 
m~&:·~. dr~pré' ok t ~nl;t n~ lt iK:ió c ~ i~tcn· qu~ prcndrU . Sort que l'entranyable amic 
cial- tumc.~ a la rcalir:u i el món s"nbre. Et Ponc:t d'Anw,c:Jl ho tf dftr, si no initiarf· 
~embla que han pa ~$11 1 W"gk~ i nnm~~ han cm una repn:~enució de tOfl~ de cnp i dc 
tJIII deu o dottc 5Cp.• dc comunió foti - pcrtSilmenl semblnnt~ al ba ll del ¡:~11 fer de 
ma ~mb la part de l teu cervell encamgadi ' Boscal t, ciljogulnal otnb els lhmgoslos Ien
de l gu~t de ~~ ~ co~cs. En aquc~t s~ntit. eiS · did I )es!'rltldui-ts de I'Òbaga. la Carme. 
;,comp3nyant~ dc !~lliR hi tcnm un paper 1 qúan ditt: iMa Miñi1dal; inob la ptlanca dc 
vcl!~rkscmliDrdin~ r i Aqufhilkuhavcr laht,tOtii !Rml)ll~li1odeltett!ps,pcrò 
allò que se'n diu t l msò g~tit. e l rt('Of· mou l'lndrd. Eh rtondt 
dH r Anrigue.~ I mol! vclle( vintulacions dc Polset per ahò. per iiQUCsla mena dc 
grop. iokiadcs j R en ~oques prl'.hi~tòri - •(mbols terrcn11l~ a donen i s'admiren !e, 
qua . Seu~ plegat~ i ct~mpanir .:¡u•lsuol particullfilaU de tadi contrada. Si 5Ón U-
beuratge. La mil~ o poi5Cf un o dos !'lmic:s. quldd 4fUe 6 l'efbtillft Mtï Rld l d'to¡!)! 
I tl moli u. l'c,cu~a per seure Qu~ pren- Ur I ftih dlrrcll rf'¡~¡hmft.juginl amh 1!1 jnii 
lln::m, ~cM llignr~7 0RireiX on ccrimo- dc I f llibúht - pohe~~ ió- molt millor. I 
ninl. tenim que la bona 'idra t!sal pabde lc~ 

L'imlrel tambt! f~ dttermi;lant, i nl~nl pomc.~ bo~c.11 nc.~. I is clar que el vi t!s de 
moll prim l'adone~ que nu é~ el t cmp~ de gu51 daurat al pal5 del sol l de 13 tem uso--
n: llotge sinó el~ can,· i ~ tk In co~ i la fe- lcllada. 1 que l'aig1lll de I~ fontS. ~mpre fs 
somia ~ llò .:¡ue ronsumei.\ la his tòria. Po- mb bdtlal peu dc (oHI. · 

dn:mclcmnll!lra l hellmigdclp~~seigdela e · .. 
Seu. po~em per cos. unll Mirind~t. comet 
-~~lta la r~dlnlñnkn l'ona d' Ar~~gucl - per 
als co~g¡JLC.. I~ Carme Rl'lnc\- quan I'IIYe-
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n•~r-·r ~. •t l•.v~"T llt. t ...., 

. i 

E: zuïüt& 
l'OROOI .F:ii 

l/n lki• J'I'IIIrAI\ ¡l,r la fh1Jn 
1 )o.Jwr an:. a La \ lnn·u•it .n 

.J'r-•llu Jc l't-.IW..>bpri.¡ lfa
ftrnw . ~nlu: &lln:~ .:voc• J i11 
tnr~ ..¡uc eh ,Jr,·b hutn~n~ ~ 
1\.-..lnrnNnl"lhll•"'r""l'l..r.t .. 
,¡,. , ,l,•rrnl{'l<t. \ ¡ Cle/llj-l•l•-

. ( · ·.u d '-"l.lf'<'n .. amr-n i - ('Jrtr
. .bri .Jc m;m:;u 1111a ,,..,.La di -

1.-ri:r• ,_, rntrt"a.¡udh""""r[' 
ln"uc ho:m\lngut.¡ :o n ... 
nw.·~r:or :.ndurr.uutal i I"JIAI-' 
lllt.d - ~ (':11\i r J~ t. fiv>r.. dc 
J, .... ,. ~ 1 :.0101 ..J.: 1\ 0fl"ll)io<-, , Ull 

O l:.llquc •·• •er humc .k 
,·nnii..,..,-• dC' FrMlo.'O 1 I).· "u' 
CIJK' I •UJ'ICH.IT 4 11Cn<'C•Iil 

lf:lirc ho:on •·>•I prl • ·· ~t~ I A n> 
J.:mi ... T .&It". , iq""' en \'111111 \u 

pt¡: ,, ¡;uunorran.,ti\CÍ•A 
An l.ll!lra. ront ~ JUI~r d'" · 
pd·l ~,·iun~. pd~ qu...U• li hem 
d'c~t:lf fl"\:\.ll'lt): uU. I'Uf'{iok• 
•.lfVfiiW p.tli J Uilllibu:.al 
-<1 Tnl"'\J¡u/ l): L\ • l•- ~...._- .,., 
n.:tfn(' ru en ~dl.,,~, .. .,~ b 
r.r.-•r.~ t":' l'od•c-..·JoC ~.- kn,..•, 
l" rr•nl...:oon• Jcl ~ui uu 
podicn'CI'f'eC{lTn'J!ud<-•~ ·~ 
orr.Lin.-,¡¡ ¡u.Io.."i~ l ILIJICrinr in
Uqoclld,nt . ,,,,¡, ¡:o.,hiiiUr l• 

ur~ lllo.:ull:llfll' '" ..¡...- l'" lir 
n\l<o"lo.\ t¡ur 1 Anu~r.aci•J••·t
hum•n• tl ~ n r'l:ll ll'•IOC •l.Jt> 
.k • ,!,• •,-¡~¡¡lli' 'IJ' UI l•l 'll•o > 
"f!IUUm.ll l\-;¡ P.- ro •{¡¡u,• t• 
•cnWI..¡u.:l\•r.."'l.-•\arrr,. 
1:rr ,çr~n· .. -r•~l• ~ .\ n,t.•m• 
Lulmu. rc:ucn~ rwkr " l r 
.J .. .... .Jd -~''"'""' f>•J(~ .. . .kl 
] ' 1 ~: . ~\k"<'lllhhl~&"1 \ un .:o"n 
plrt t•HIIll ~vt•r ~ e h l ••~e : 1 
fTl{"ll l • juno1N-• i pnlllll"' t\; la 
.. ohr.ani~ .11"LÑ<rr~n.• f'<>rri .. lt~ 

:;,:·~~ ~~~" ~~~~ ,%'¡ ;~: 
~~.\'. ~~ ~-:r ~:~;~ ~~~ I 
~1 \t•'• .. · ·~ ~ ..J~-ur.;:,. f"!''"'".:' 
l~~'~"' ........ _lul u fiput>ta.-..urn 
<' :11~ . 111 Ull •l•l ~Hidt." tk fC 
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40 Dtarid'Andorn 

LA SECA, LA MECA 1... -------------, 

,.;,,,..,fMI, 

1\r:t V3 tlt ho Pag~rtm imrosto< Ind i· 

ft'Ctc.<dc n"' lllfnt ,pcrcl\ltl'li(/esvapromc: · 

Ht tn et~ (ltflj!:fntne< elector~ !~ dc lot< e l< 

r~f1it <. ¡>crò tnlf'I"IO'I lk fct.¡mtn pn@?! 
wcm fuci ll •>c. matrieu li!ciódc ,-chi<:lc<, 

ndqui<iciñrfmnur.tlk<.I'ICi tvirat comc rd~ l . 

ta<C<<Ic,lntuut , lhunitciHon,cnrnhn.<li

l•k • P~ru ~~~ c.~ diu de fnnnl'l ~ ~ ~ ra Dc 
manera t¡I'C en png~rern mf~ i mé~ CH" 

No ti nc c lar quins ~cran el< prndnctt< 

que e< 'ra"*rnn I ••~l'I ~< imi"X\""'· pcrq~tt 
dclrne L<qutpof:lltf.ttl.<plnu trtnctmdel 
dèfic tti'ICunulnt h<cm-rtQ<-htunarnicl 

Sr n 'rll"ft d tfthac. po"tm pet cu. f, 
cvukntqnc-unmtrortanttantrcrcent tk 
lïmpo~t el <u fr:tg~t:m el< e<trangcr< tltl re-o;j . 

<.le m<: tu ri< tc.<ncontpr;ulon¡degtncrc<lc 

contrnh;m É.< nnn npció, I l'I que en~ co~t:uiR 

LA FOTO 
No són dos fiUrlcu htrl 
per escoltflr música, 
ni dos lflpl per a tes 
orelles ; dues moneres 
que els loves d'ara 
hAn lrobRI per nïlhu-se 

::~~~o~:n~
1:~ ls"~:~o~~ 

que es v11 l !! t un 
boletaire que va 

partlclp11r en una 
recollida 11bundant de 
ceps. 11 mb uns 11mlcs, 11 
ta mun tnnya . I ollò que 
engunny no ha plogui 
gt~lre ... 

Ens tocarà pagar 
mt<h~ o i'I I H Fn r i m~t ei' capllnl hi hauria la 
~~~<n li n~ {si e~ mnntt' un diferencio! prou 

llamirocr com f!ft"l"lll~ nn m~llli 11i un cntxc 

o;cn~tl rl•ro"'it rlc- t nle« f;,cn•re<d'hr:uele 
ria. rr: r d1t el< e<cmrle.< mé~ c~tdcnt~ 

Ur>a ~cgo n;o. npc1ó .<~ria grav~r prt>duc· 
tr ' nun 1.-~ p;111llr<. l cnrTgi<~ el~clrin . d 
l>utà o el pc:troti dt- c~lcfM"cirí Aqoc~t pw 

t.luctc<. cnm tant ~ d'aluc~. ~ón cn'l~tlm t t < 

m~Jn ri t~tt~mrnt ret< rc <i<lent< I que <Ófl 

rnaJnri<t ~ ~ p¡oi'J 
Urm ICI("(rnnpctñ~eringfllvor <rt>rctol 

el~ andnrr.m~ i re<ident< qnalilícilfs: imf'!><! 
~obre d rcndi ntcn t dc k~ socic t o l ~. H•bu: 
phl<V~I ues ri.• l('fl!'ny~. <ohre I ~ titulari tat 

de propiet:lt~ t1r l'rrr1pre<t~ 

Naluralrnentquetn!~tls impo<tO'<en< 
afcçtarieo 1 tou. ~ò ta fik>:<Ófia que tm(n 

Dl dnuer~ is dtf~rent. I im~ginn que d 

Govem, que hm detcnirrontenl~el, <euR 

clcCJ('If'll,perl/lgiclldc:mocr•lica.tntenlmfl 

fin~ H il ~ nn pugui rrc~pt~r tlim: l< ~ rn~c 

tocat· ¡tnin: IHhut< ncnrlrl<cp~ l ei~Uihetn 

vot. 

Aid que el~ th·nic' t¡nt l reb~llcn p<d 
Govern ck~n e'ltllt ~tudn>nlla ml!IM'rll d'a

C(IMeguirq11CdSIIOU5Impo•10Stl~pll8''1n 

dc forma ~itorivamcnt repat~ida entre eh 
re~identJ i e l~ C\ IJongc r~ Po!Mr jo tom~ 
hoftuin.sie<tf<ient:lscucll.,. 

Arn. po\at~ a rumia r, no ~cria pos\i l•k 
twbnr un ecrono111i$t 1 que iol' ent é~ un 

impoo¡ t que només el p.1gue.-in d~ que IMJ 

viuen al Priocip311 En lc ~ nmpan)'t~ elec
t<Hnts e' podavD de no~c< forme~ dc 

finançament · ma!rtculad~ d r vai.\ell s, 

dOtlltcil iacró d'empre~e~ internactonals , 

lcndibilitzadó del~ d1eb d'espat kle•·t~m. 

erniMiódcmotltda ... 
~'ha uplnrat M Rquest cantr1 ~ ' hrm 

uh~urit tot e~ Iu pos.oibititars' Pe~. Ctlm 
aresldcm, emvelglapcdrtgtlda a Teoqm, 

na Vosaltrc~no? 

F 
~ - ·~ 

S· 
A~varVttllr 

INVENTAR-SE LA to~At · 

~b~ncicadel&diad• 
andonvia 1 ~t. ~ VI &s
lkll unl que no en. banda 
en opinlns llnt~11eionJ 

\ inó en fet! rlerf1o\ll•hleJ I 
dc:mo~lnlt:i I.JI iri!B'vtfdódc 

Pe te C a n tmri tobre Jc11n 
Amadcsidroflulrri!H~
rt. ~s un u tudi cientffi t q ue. 
uu1.:up¡.oublicat, qucd.w. eorn 
un1 peç11 valuonqueens 
pn~• en guànlia •nhre 11011 

forma de fnb~jamenl de I• 
fr...tlitsl hlstòtka. Cauturri va 
de~m nc:: i ar que, ~ov\ nt, eh e•· 
rrits de 1lh·eru (rtc1nlt, .<'u~ 

dcmcnbdclïngentco§!ullW'I 
¡ccollit per Amades ~ c nte 

eita1·ne la p1ncr:dència. com 
si fossin •·erit•U univeoats i 
inqDcst ionmbltt, I Ji això 
pa<.v.aCallduny&.tamhtsñA 
d o nat R Amlnrn P.ll\o<trc 

hi stor iR dor va po~•• com ' 
·· 6efflplèèl fct tii'W:oHl otitl" 

tk ha.<c 1\tcr!ri~ però tinRuda 
pe• un firlfdlgue • ~poll hb· 
tòric. d Uihr-T: dc Ridrd Fil!t , 
Un andorffl lluny dd poblt , 
com~ t1 a•gs frftím~ l\1~ Qtll! 
rep!NiudunAnuodesóema
r~<: I R Ji te1•J , IJUI!I p l a~Jltll , 

'lert.'L~C.\riigulri"onel<ha 
lrt.t l'au tor, i que tkmen pet '" ,• 
'N.tlitlll(ill ~lff!\ . t"M!f.tt 
a baiJCMin !oofti\J~cs al ~~~ntre 

pds 1 Ics pn meres dttedd 
del segle, t~à:riU \ r\(J;I~~nl1 

tJ adiciott111.llrncnl~riu . I amh 
l"ngreuj an t queel llibi-et! 
nvmlat (lc:run p11\lc¡ de l fircl
tigióshi§toriadu•.bon c-ond 
udm d'AndoiTII, el p11re Ce-
brià Barout. l'~rc Canturri hi 
fct~bunagtllll dosidt\"1 -
lentit--allbque ha deferun 
hi§!onador aphear amb 1i1or 
elmttC<kcitntlflcipo!'lb" Ics 
COICS ~~~~IJI!or: . lli h~ unf 
id(nl itnt su bjcctiYII , t:¡Mel 
construci~ dia t-ern dia )taun~ 
lnrenlitatnnllnntllnvolun-
t ~t dels h-omt< l'er/'1 n'hi ha 
Ul\llllltflld"nhjccth·n ladc.ta 
histbrítr - quc sora CBpCOncer-
lc no en~ podem i['V'Cill:tt 

Jlllar-tinez Soria 
JO UIN 5 -: 

PAGUEU AMB UNA TARGETA DE CRÈDit DEL PAÍS 

Av, Me r-itxe ll , 57 

Tel. 28 O 29 
ANDORRA LA VELLA 

I OBTINDREU UN BON DESCOMPTE Av. Cariemany, ~O 
Tel. 27 1 42 

I!UI.OU-INIIORDAN1' 

· ·$ 

,¡ 
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40 Diarld'Andorra 

LA SECA, LA MECA 1... --~~~~~---'-----, 

Se'm perd en I~ boira dd lcmps I~ 
dni a en qu~ . . ~ent una nena. vail! rel'orc 
per primera vegada un llil'ore com a 
nhsequi el di~ 23 d'ahril. Rewrdo, sf, 
que me'l va nferir el meu p11re. que "rri
!'l;¡va de R11rcdona - no hi havia llihre
rie~ n Andona-. i que l'efemèride que e~ 
cnmmemor:t''il Cfll el Oi11 de! llihrc. in~
tiluil en cnmmemnració de 111 mort de 
C' crvan les, a E~panya . Snnl Jordi i In 
msn se'm \'nn afegir 11 In feç¡a moll 
1e mps mts lanl. lampnc no ~ahrin dir-:~e 
1~ dota ex neu, però han estnt prese111~ 
capaltercerdecenilide lamcYavidai 
al s amon infanlils indolescenlsdels 
meus fills . 

Enl!unny senh1pcr primera veg11da el 
desig¡l'autoucloure'mdel:tcelehr!lció 

El que es deixa 
entreveure per sota de 
lo lanco de la carretera 
és. ni més ni menys, 
un Isard. Serveixi 
oque!lfl'l Imatge, c&ptlldl'l 
al port de Plmorenl, 
per retre un petit 
homenatge a l'espècie 
I preg11r per !ta seva 
conservació. 

Roses 
No puc evilar ~entir-me atreia per l'~nsi~ 
dc palpar onuHo<nmcn l un llibre nou. 
\l ucnl.irnprc¡!nntencaratlrlufllrlr>rde 
I inta dïmprcrnla . Em scnlo capoç dc 
C(Hllflr.lr· llC i dc fer cara de circum~l.'1n
cics 111 , ·cnl·dorquc cm dcscnmpto el 
riwnldcupcrccnL Pcròemfamal11ls 
ulls el colm dc k~ rose<. aquc~! vermell 
d~ ~~ng que h:mri~ de parlar d'amor. 
J'il ·lu.•i(o i dc r~ ~s i6 per la vida i quc 
~quesllln)' 9S cm parla dc mort i des
trucció . fl.h~~" reccnts Tòquio. Ok!aho· 
mo, Sarajc\'o ... Ma~~~~ f1•rla la flairc del 
sarin . 

I scnlo a Ics rnscs prcci~oment la 
fl"irc dc! s orin pcrqu~ recordo que es va 
comcnt~r. fa tres o ¡¡uatrc Mys, que el~ 
j~!'('nc ~os ha l'ien queda! mnavellats dc 
1~ fnrma com ~e celebrava la festa de 
Soni Jord i a Calnlunya i que \'Olien tnm 
hé inlroduir-la al \CU pols. Recordo 
tua\'cr llegit que le~ pa rad e~ de ro~e~ a 
TòC]uin van 1cnir fnn;~ bit i o¡nc pmh11-

bkmenlla fc~ta s'aniria in1rodui11t. Em 
va fer grkia imaginar les noiete~som 

riure ambels ullcl s mei\lre rebie n la 
roso. i pensar que no podia tenir mals 
scntimeng11ingúquc pensésareglllar 
una flor. Ara sé que hi ha gent a Tbquio 
que és capaç de matar amh sarin. i a 
OklahomuiotnlliTTCU.senhumansque 
només tenen ~entimenls d'odi, iTTaciona
!ital i me11yspreu deia vida humana . B~. 
sahcr·hojo ho sabia, però l c~ rose.s m'ho 
h~n fet mts present. Com diu e l poeta 
Josep Maria Boi :o; i Seh·o, "\indmn m:;
úr~yo/J i ro.uJ a r ndur-u'n r i drscon
.wl ", 
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T>lt!MENGE, H D'ARIUL DE !!l~H 

F 
Àll'ar t'.tn.f 

UNA c!J1.ti!AA S~ PARO 
Nt!UR~t 

Qu~fi. i'ê\tJ6"JSàsill,là So· 
cieu.t .!in"i10iTahil &e ci~11cid 
organitza~a la diad~ íitdóT; 
ranaa la Univ~tsitillc.!ilalàht 
d'estiú d! Pradè. dè tonntnl 
sota \èrúbricd..t;,Jor'ri:m;,ar i 

~=~:::n~~:~·~ 1 ~ÍI1edt\U1 o~~~ 
men11l de !'Andorii cOñtem
po~nia: li qnesñó &; lí idèn
t!taL A Prad.IJ !! h demos
tmr que aque~t debat Ilo feia 
sinó obrir -se i que el sen 
aprofundiment es inelildiblt. 
Però u11a cosl sl que ·""'nevat 
d'unes poqUet Vem dikOt· 
dant!- v• q~dat-h! proi! dl~ 
ra : Andorn és un pals de 
ll enguacatalanai la seva 
cultura nacional. en si!ñtit 
ompli de marc rde~Ttclkl, ~s 
la cultura cl!tl•h . R!),' 
d'a ltra bànda, qtle rtr rós un 
fet natural des qae Andorra 
ts Andornl.. Ara aquelles 
veu~ discordants s'han tomat 
a rer ~enlir. Des d'utili plalll
formll relacioi\ad• ~tnb . tl• .j 
e~criplnrl\ i !'e~criphir3, ~·rh 
ha dit · "Som dt cu/Jura an
dorrano dc 1/cr~giw rdJafa
na ".cnuncontextdetiarr" 

~- ~~~~~~-~llCJU~~~:e~~ -
Seriainleressantsabe rc11i! 
entenen aques.ie~ vèu! per 
cultura andorrana que vagi 
més enll~ de l'a~tropologi~ o 
d'nque!h a~pecle~ e~peclliçs 
configurats per h1 histOria 
d'un poble amb jkkoñal\tat 
tlistòricaipsicoiOgicadife
renciada . No é~ Verdaguer 
ungeganldt lilnoJI[a cu l
tura1 No som pari de la m~· 
teiuculturaquel'tscriptor 
delmesd'nquestnbril,el\'a· 
lenci~ Ferran Cremadet que 
dem~ visitarà el nome pals? 
Sembla com si algú conron· 
gué~ cultu ra amb polflica 
cullural i que !Iqu es Im~
lenr~s el po rté< a i'Jr t ntar 
unacul tma d'Estai. que per 
definició no ~eria fes més 
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1t Publicitat: Jo~p Gi"' e'. 
1m!'. Josep Mana Gómez de 
r:>istribwrió i subscripcio11 s: 

•I. DIPÒSIT W.òAL: ll.L. 

onaventurJ Rtbcraygua. JY 

tdecorrcus2 167.B.P.I79 

.~NDORRA LA VELLA 

la Columneta 

Avui, any 1414 

Segons la fórmul a que l'Enci
clopèd ia cat alana ofereix per 
calcular els anys de l'era musul
mana, ens trobem ara a les aca
balles del seu any 14 14. 

L'any 1414 del calendari ro
mà, la Inqui sició cremava hete
rodoxos. apòstates i blasfems. 
Com que el món de l'integrisme 
- no pas e l dels mu su lm ans en 
general- acaba d'arribar a la ma
tei xa xifra, hauríem de co men 
çar a entendre Ja persec ució i la 
condemna que aq ue.o; ts integri s
tes fan dels es e ri ptors que con si
deren blasfems. dels qua ls Sa l
man Rushdie no és si nó el més 
co negut i encara afortun at so
brev ivent , seguit de prop per Ja 
bengalina Tas lim a asree n. A 
l'edat mitj ana , l'Esglés ia podia 
co ndemna r Se rve t a la fog uera 
per dir que la sang circulava pel 
cos , o l'heroi txec Jan Huss per 
criticar la vida diss ipada de l cle
ro del seu temps. 

Un italià ha estat apunyalat 
per tradu ir Ru shdi e, quat re in 
te i-Jectuals argelians, assass inats 
per di ss idents en matèria re li 
giosa, i un altre a Egipte, on fa 
tres anys van condemnar a presó 
un escriptor per blasfèmia . I la 
lli sta de la intolerància continua 
amb dese nes de nom s. No ca l 
criticar el que es critica sol. I l' ú
ni ca ex pli cac ió de tot a ixò és 
que alguns vi uen avui en un dia 
del segle XV, any 14. 

Robert Pastor 

Dimarts, 23 D'AGOST DE 1994 

el Correu 

Sobre els orígens de la 
parla andorrana 
He llegit amb molt interès 
el Dd' A de data 2 l d'agost, 
pàgina 4, on es refereix a 
El s o ríxens de la parla 
andorrana , que vaig re
passar en la meva ponèn
cia. Fa lta precisar, en els 
perce nta tges de co nco r
dança i discordança de la 
parla andor rana res pecte 
del català en general , que 
totes les dades són extretes 
de l'Atl es lingüístic d'An
dorra. de Mn yor. Gri e ra , 
any 1959. Si hé vaig resu
mi r la comuni cació oral, 
aquesta precisió de la data 
de l'enquesta no va ser de 
cap manera omeo;a. 
A la pàg in a 5 del mateix 
Dd'A. a l'apa rtat H o han 
di!. hi ha una altra omi >si<'l 
greu : on diu 'D e cada Ires 
ropònims ando rrans, n'hi 
ha un d 'orige n ba sc". 
Doncs bé. el subscrit va dir 
i ex plicar prèviame nt que 
de cada tre s topònim s 
"u rbans " and orrans, n' hi 
hav ia un d 'o rige n basc. 
Asse nya I ades aq ues tes 
omissions que. trac tant -se 
d 'estadí>t ica , só n greus , 
només em falta pregar-vos 
que vulgueu di sposar-ne Ja 
publicació al Od'A. 

Manuel Angl{u/n. i Ferran . 
Andorra la Vella 
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ANDORRA LA VELLA 

la Columneta 

ús tribulacions de Clinton 

El pobre Bill Clinton es co
mença a assemblar a aquells ma
maJTatxos amb goJTa de general 
que tant agradava a la Casa Blan
ca escampar pe ls veïn s con ti
nent a ls cada cop que gosaven 
desafiar l'ordre. No es cansa de 
fe r passes e n fal s. i no perqu è 
estiguin mal dirigides, sinó per
què la maquinària del poder als 
EUA és tan potent i està tan ben 
an iculada qut: ja fa anys que fun
t: io n<J com pl e tamen t in depen 
dent de po lítica ro rm al i presi
dent, ni que aq ues t tingui darrera 
un !rainer de la c lasse de Hillary. 

El pobre C linton no guanya 
per ensurts. i no ha fet més que 
e l gest d'intentar aixecar-se quan 
ja l'ha to rn at a atropellar el /o!J
hy del s venedors d 'arme s, de ls 
cubans de Miami , de ls jueus de 
Manhattan , de l col- legi de met
ges, de les asseguradores u del s 
venedors de sabatilles de platja. 
O li han fet la vaca els mateixos 
companys de partit , que sera n 
demòcrates , però no uns beneits 
a l 'hora de votar segons què. 
Quan ja no pot més intenta algu
na invasió pet itona , però fin s i 
tot a l'exèrci t hi ha lobbys que es 
queixen perquè se'ls crida a ells, 
i no als de l'Estat veí. Berlusconi 
lamentava que si caminés per 
sobre de l'aigua, l'acusarien de 
no saber nedar. A I pobre Clin
ton, a més, li ho prohibirien els 
fabricants de barques. 

Toni Ardite 

7a diada d'Andorra 1994: Andorra i la catalanitat 

Dimecres, 24 D'AGOST DE 1994 

Correu 
És urgent l'eliminació 
del risc al Punt de Tro
bada 
Comprar al Punt de Tro
bada , tot i l'inte rès del s 
responsables de l'empresa, 
s'ha convertit en una aven
tura de perill màxim. Una 
persona ha perdut ja la vida 
i fa pocs dies una altra hi 
va resultar greument ferida. 
La sorpresa arriba quan ens 
assabentem que e ls pro
pi e tari s no van ser autu 
l·it za ts a const ruir-hi ni un 
pas subterrani ni un d'ele
va t pe r poder accedi r a 
l'a par-came nt de l'altra 
banda de la ca rrete ra. I 
encara més, que hi fa lta vi
gil üncia. Fins quan '/ Qulln
tes persones més hauran de 
morir per posar-hi remei i 
que aquest lloc deixi de ser 
el punt de la trompada? 

I. F. 
Andorra la Vella 
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infarmacians 

. 5/8/ 1994 

E~ rcalr tzoro n wnCnc r c~ ~obre aquest temo el 20 d 'agost o lo Drodo d 'Andorra 

La Universitat Catalana 
d'Estiu acull el debat 

'Andorra i la Catalanitat' 

D '''"' l""'"'ll• <'Uir< lunlkul.c•r~;II !I /"J"p~rl; 
rh <jU.JI• h r h.JUIJ d ~<l<'IC I JI \nJurr J nJ Jc 
11\IOI•Uc•Je\uiiLua r Crenunr'\·\{-r t\4U<'•IJJ"' 

·\lc" ~u.; u i• kamo>n \cn.r 1 nJJ~MJrcaJaalm"!r ' l'"""' 
ri• ¡r.ulamenr.n" M.rmrcl \l a• Hkhr.u.r l'i Joa ~11 J'"~"'' rel 
Jnrolo (>nc,( ¡\llfnllo \ 1.nl< I ICIIIJ 4U< <• <kh;lrJ J~UC•I 

I rom,, . .,. kntln~uo p.uu,rpa Jm <'> \"J"'"'" rIu C.uu/u"' 
'"" J IJ •<l<'llJ l> rJ.!.r In/ L,•, ¡~mull· r e• <"' l ~ r.rn ,ri 

tl ,\ u oi\IJI .r ,, la l ln r 1 "'"'·" l l.u~ Jt'l J rJ. Jc 'I. \!1" 11. 1(1 1 
I J IJ ian.o 111 ' ' "' .r l'r J,I,, ok oir k• I~"¡,., IX hnrc• 'I par i 
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Jd• ¡~·lillc• <'•lll<"ni.U• ho'" 

'"''""' ... ""'"''""·"'""l',·dt<• 
Ca>ero>r!ld\OJ \t J'""'" 
m••t•·• • hn~"" ' '"' 1'<"1<" t .no 
IUOT I 1 \l.o nud •\"fl.ul. l l''"'" 
J,_¡~, l< o"J M.JH \uu.t•~• o 

.\ 1 <~1 \ Jll•. "'''"'"'' t\nlnw 
\ lnn:ll1 \I Jn,·l \l .t• ,.,,.,¡,.~, 

\t. on l••· rr.ll l',d ,no j'<OJ. ' ~"V' 

¡.,. ., , l' rJI'. d p rnh"""' <lt• 

29/711994 
------------~ - ~- '---

~ E ONA ONT 

L 
a Universilat Catalana d "Estiu (UCEJ, que cada mes d "agos l se 
cele bra a la localitat frances a de Prada de Confl ent, no tlndrA 
aquest any deixalles. El t ema c/eg/1 per 111 Soc/oia t Andorran a de 

Cléncies (SA C} p e r a la jornada de l d ia 20 ha es tat · Andorra I llt 
cn ta lanilat • l en la m a t eixa h i parlic lpi!rifn Importa nts personalitats de 
la vida social I politica de/ pais , entre les c¡ua ls h i haurà, per e ~temp le, 

Pe re Ca ve ro (Notes històriques sobre /;t c a talanitat I Andorrn}, J oan 
Burgu ós (Andorra i la cultura dels últims 25 anys}. Pere Can turri (Andor
ra e n e l costumari cata18 dc J oan Amades], Manue l Anglada (Els ori· 
gons dlJ la pllrla andorrana}, D;wid Mas (Re lac ion :s comorcillls ent re 
Ca talunya I Andorra a l 'edat modcriHt }, An t oni Moro /I (Andorr¡o és 
Andorra}, Montsero't l Carde lús (l 'arre l p slc osocial d 'un poble }, R/lnton 
Serra {La política c ultural dc l'Es tat a ndorrA), Jordi Cincn (Contribució 
a 1.'1 ca talanita t des dc / 'andorranil:ll}, Antoni Mart/ (Esla l andorrli I 
nació cal a lana), Franc e sc Rodríguez (Apun ts sobro nndorrnn/la l I cn la
lanls m e /1 Joa n Massa (El grlln Carlem any mon pare i In sobirania/ . 

L 
'opinió de ls comerc iants s ob•·e /'ampliació de l 'ho r a r i com e rcial 
que s 'aplica dos d 'aquesta setmana ha esta t moll var/,.da, po:trò 
una bona part d 'e lls conside ron que la me•ura no son •lrà dj~ res 

p e rquil los seves bo tigues fa cin rnês ne goci durant / 'estiu. Una v eu 
au toritzada en la ma lilria, J o rd i Afarquot, pres/domi de llt Cambra de 
Com erç, /ndús lri/J I Servll!iS, manifestavn a n ive ll p e rsonal que apllcurla 
/ 'horari que mês 11 c-onvingué s p er /es implicacions socials que la se va 
deci•ió pol tenir. "Quan tingui lo t<t la goni, que ara són de vacances, en 
parlarem ", afegia. 

S 'acab it de complir Iol j u s t un any des que Andorra va Ingressar <t 
/es Nacions Unides. Si /'adhesió a a ques t o rgan/smO! lnternll c lo
nal no vs provocar precls<tmO! nl m oll es ce leb r~t clons populltrs, 

a rll , un 11ny dosprês, l 'anivers ari ta mb è h a pas sa t b11Jian t d esa
p ercebul. A l 'hora d o lancar aques la c d lc iò, es dosconellllll s/ d OIS de 
les lns tlincios oficials hi havia /.;~ In te nc ió d 'organitzar a lguna mO!mt de 
recordll lo ri . ..... ........... ... ...................... ... ...... 
L

'a mbai•a do r fran cils, Gerard J u/lenne, manlles l.ttva /11 se tm11na 
p assada, e n una entrevista concedida a ~tquou h• revis t li, que prò· 
.lflmame nt un minis tre francès visita rà e l nos lre pa/s. Pregunta ! 

per s i la f/gurll del Gove rn fr<tncès qu e vindria seria e l m in is tro p o r a 
Assumptes Europeus , tal i com recomana va la diputada louise Morcnu, 
ol diplomittlc va ser moll c aut i va dir quo ho de5con ei11ia. Aque,; ta res· 
pos ta e ra segurame nt la més segura, no fos que 11 donetuln ga l per I/o 
bro . 
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¡,¡,.,,. n ,, 1 '""" '·" ' g~nn~l d~ 
I ~ ~ III I.J. J.•JU \1.¡ -.,o. 1"-' '"'llJ 
lo !~h oJd mon d ~ I~ ,·uiWI.J 

""" h ou Hm~uc' , l''""•liC~· 

""" ·"" \l,. nl...-lfJICatdd th 
11'1"-'"cn"-"lgun-J,.,nlt·, 

"'"'"~"' '<.< lli t"'"'' IJnL ,h.,n 

~ ...... u .. '"'~"'"'"'l'"' h• ''~"'" 
l'''"'""uM-.cnr.l e'f""""h' 
,,., 1 lt\lt•llt•.tual, t~ prr .... · rlt.o 

llU• , ¡ej,oJolct~m• dml>ll • 

f,.¡, dl·"~"~' ~""-'¡><"'-'~' 

"""~"' J~ ¡,., .ounun11u1' 
t .11>1l.me' 1 .moinrr,<n~' la h" 

" "'"· l" pn hi 1<.J . ~I dO<'I. ~ ¡ , 

"" ~lt• l , "''"'""· d- "" "'·"'~' 
nuuo\u"'' ' comu.o.d•. l ;o Aquestesponfmc,..ssuscrtonmollml&rils 
ll ~ n ~Ud. <I< ~~gnn' Arl ll>l\1 

l'o .t . ,., " "'"" d< 1., '> At. I~' 
<nnl c r CII<<n "'~ " a p nrta · 

d''"' l liu r~• 'l'"' prclrtwn. 
dt•• <h' <li f,•n•n f> 1111¡:1~,. , . .,.,_ 

r,, ... ,.,, "" "'""'k '"' .. .,,_ 
j uut" 

l 't" l :o AU I•IIll l'PI ·"IU C,I O' 

,hadr, :111dnnane' c mmart·a· 

J c, u IJ Lll'l., 4"" " "~"·"' ) "' 
w lc t>, a .In d~ l I 7 " ' ~b oi' J 

f ' " '"t'' ' '"""" l" "l'"'-'i h iUt:tt 
d rrrnr• lo n u "'hrt• o¡iit"' · 
t inn,tl ',.t· to mli1UI<IU<'ÍI11<· 

''"'' n alp:t". :-.,•rHiHn. 
ulhuru, ¡H·r douur · IIU!o u<"~ · 

n~lwr millur r., ,.._. d r I~< "'"· 

tre • frnni H"'.dt• manHH 

•·• pedalt•n l"c,pwi t·ul t urul 
mh ¡lrulle r.l'lt"ll lllh't. •'" .-1 
t¡uu l tt•ni no m o lt r,rn•r'u 

Unn diudn r.o nsolittndn '''l"" '' "' 1,· 11 c • ••' " ' ~' 

'"' '"'"" ."" ~ ' '" """ ' al • ''''"" 
l)ur:ullt"l' "'"'ln <"l' •"')' "'" '""·'' ' ' ' "ntlot•-rJIIrn li 

cn qu~ A<hlnr< .< lllo l<tl¡llll b 1" '""1 ~ .uot ¡,., ,¡, "' ' '"' l'uhh 
O,C \,tdoJJ.L .i l'rdJ.t.h• h.m P·" ' ·" lc• 1~ "\1""'"'' d .11.1 1.< dn • 
,,llnk!•oJc,C I\JIIIUJ'<"'<""I' I " " ).''"' i'<c\CII ljlll'Ji,,ll( l 
llit"' J t• l r <" ' <"t"li!l"' jlt'"""'" I l l t·II~ U,II\ ) C• p u ~UI j'lt"Wil l oll 

' h1 han dd>H IU I 1 <"11 1 ~' 1\H>h l" t•<l"l" ,¡,. lc' ¡><•11<"11<11'• oir \, 

Jo tc"" nt' lol pnn><·ran) ' h' '·' "'""!"""•"'" • 
ll ~cta r f <Ini 1 Hl\lo/111 '"'"· 

I Jm '"~u~n l <I tem~"' td••nJ 

~ f'<•hl,., "' 1 "-'~'~'"' '''· dn 

SANT AMARIA & COSAN 
~~· Ú~ ASSEGURANCES /~ 
i!;~...: .cy,~-~ 
' . ~"'•· 'l>y.l 

,\ gents de Companyia Andorrana d' ,\ SS('gurances ~"'' 
La n' I al Principat d'Andorra ~-

A•·da . ~lrrit.u ll. S8- Td s: 20 J90 · 2l J90 - Fn: 6S 100 • AN I){)HWA l.A VELLA 
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lo Universita t Catalana d'Estiu va a bordar el temo Andorto r lo Cololonitol 

La VIl Diada a Prada va 
apostar per l'andorranitat 
per sobre de la catalanitat 

El conseller FranctJsc Roar~guez els membro s de la SAC. An/Ofll Pol, Angels Ma eh' Ma• Canner 

E '''"""""'"""'''" r;onll,!ln<"""P'' 
'~'~I,¡.. ,,or~l""""' 

~11 d ,.,,.,,¡,.,¡ lll!J ~m.on tjU< '·"' 

""'-'""·'"'""''>I"'"''IJ\ 11 
l!o ... t.o •\o<lo>rr:oii.I.IIJllno 
,,.,,ll,oTC.ttal.on.od' h r"'-'" ''' 
h, ,,.¡, , ,,p,,,J,,,kc . .,,n,.,, 

l ,o S"-'Ct.ll ,\mh lll ,<r1 .1lk 

Cr~H<'I <• h.II IJ I~ "JI al <1. 111 11"'1 

<ki>LI. <ul., du·mad -\"'1'',.,-"' 
/ulolloiiWH/011.11'<' 
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mutll.llll"<•d•p••tma-r<•llllk" 
\Cn.>ljne<toJol>lc•>e"anth.l• · 
,.,.,¡,.;,,,-.. "S i rl'"'"'d'"' 

llor• nu han ~ "'"i :o t dt• nom 
3 lllu~ MI~SC'I!I es, • oldirt¡u~ 

~•¡ uellni!NII h3 pol>lnl rl ¡>~ i• . 
jw <ru•• l ' uhim qu,· d ri •~ f•rho 
¡.:em (, <Jucli ~all•io"nrl nom " , 

'"''"'"""'""gi,.¡JJ ·· ¡,,. l''""'s~ andu rruna hn 
d r jn¡tar un ¡on¡¡crfnnmn f n
Tal ""'olamcn l tlc<dd jHIIII 
tlt• • is lutloiH d l'ft•n sllolt"l•·a 

l:•lit >hnilamh~ ¡wrfcr ''"""' 
qn•• ,\ndur ru<'~ tli ft·n·n t". • u 
<'<ph•·m ll. ,,_,a ,\l¡¡nSom l>r, , m 

l;t iC<amtc•ncn<"IO"'br<l••c · 
l:l<n•Jrlapren\l:.ambchll.ll · 

"" dc llcn~o•êatabn• 
Pel qu~ fJ"' b ""~rn eu> 

n<lr!Ucade!Jquc•lló.IJJ'Id 

1111 l,/u\11"'1." oll"(lf"•n<llh 

d•qiiJI•<JII.Ih.HJJtJt-•J<,h 

kr<•nr'"l'"'l"'"' J<••kiJj'>l 
'"'"~ IJ J IJ hOfUI• /ICJ j>J"Jtll 

1'•'1 ¡-~lnui"~'J J<jti<'•IJ tjU<• 

"" ~-· rurJme nr per I'"''"' 
'"" ll ,olj>o: ldd>JI ,"'' ·'" I<U 

1\ ~' · '"' lr<'h le• .:nndu 
''"" 'd<"l•p••nern, , ,Jc- 1 deh.•T 

\1a'"' "' l'"'"''"""'"relaun 
.unh Cat • I LJn~H "' ,·ana lll l" !'<'' 
lal...,narciluda'lucnc>pn>t.lu.:

tc•• '"'~"'"' .1 ,\ndurra. c<•m c• l 
t>t,,uat.dlrnntcltab.-Tcnto 
. thn,..r<nt••:otolamalllargde 
l"cd.1t nul<km.1 f..e• ~uem-•en· 

TrcrhJo•<'l.lt' '"'"'·'obre 
'"'durant el f'''""~ncnt conll"· 
te ui -..:~k 'I: VIl. lan<t>.: han l'" 
trttctat. per c•rmplc. " ~I fpt 
t¡u•• hon~ ¡mrl dt• lesra"'' an
tlnrr~ u•·• r um I ' Ar~n¡ u la 
t: .. iUt•n •(• f•·"infurlllua" 

l,"llc ni("<UI , el vincle 

M""''~n~t l"•t<ldu• . de' dc 
IJ•<'.I'I<ióJcp,d>loga.•a 
,-,• nlfaruntl•"·ur•c\ce''''" 
ment tci•n• 1.1 <JU.t l ,- ~,., h '" 

\ JII tlú~I11Jr ,,. ~ IJ'"' dc¡,, 

P""l"""l"nd""·'"·'l'.-l'lu,· 
IJJUI\.IIJCOIIWJIIncr"'JJJ 
.!~llei '"''.11.1 "dd , .. r.ll.m•· 

"""- qu< ""·""·'!'·' n 1Jc·m 
111<'111 ,.¡,,,..,n" """'"'" '""" 

' ·"'''"'"""'""""la <k<h•T,•n 

,,. 11 111,· 11¡ ""' " '"" ' J< ,., ¡ ~ u<.l a 
,¡, ¡,.,,.,.,. ,,, l¡,,,.niUJtcrl<"ll nlrJ 

I'O LiT!C,\ 

<Jkt nrW<''"''"I.td'mdlc•dcl 
prnf,-.,,,,!clalln"ct"latJr 
Tul""'· Ju~n Cl..rcl ert l.1 ttleu 
111"\Jc•gruptc•hfact"''quc 
,-nn•nhu•·•••·nucnftllllr-la 
Parlanldclott<'l¡>l<•flHI<WI 

""''1~1/1/r, c~rJchi• "Jc•l• 
, .• ,<)U< " h ll en~:u a é> un d~l~ 
>i tubob ,u(, du.-. dc Iu iJ ~ n

ti tmnudnn:tl " 

Pcrl"ncarclblocdrpo,;,n 

, .,.,, ,¡cl m.,ll.l '"'h'"-·"'e'''"P" 
'" r.A rll otn o\!o,cll.•-••<•clpn · 

"'"' aJclcn...o r " " \CU dlta d 
<jUCe\pii <' II LJU ICIIII<'1UI1"' 1.\ 

aq •a·•t.t lf,l\<' "l•:lsundnrn<n l 
nn • ó m rnu. l~n •." A pari de 

"'"'"'"''"' .¡ur la llrn~ua Jn 
JorranJnur\1 _, ,,., como~ ui 
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" ,\ndnrr• {.., lïtnkE" a l a m b 
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l'O LiTI CA 

FrancescRodrrglll!z com;e/lerd'AND 

d'~~"''' """'"lwnc11 t l"'' ran rnl d~ 1.1 Snc¡ctm AndorrJn;o OC b•l>lu>~r,,fi,¡oc• <j UJn '" ciiJr 1 .. 
Jch cata lan• ,, olcl tnó ll dc l.1 Ct~n~tc,. t\ntu rll l'ol. l. 'ln • l<mÒIII<'J d'And~rr:.e n el m''" 

'"'""Ior Pere("_,,. , ., 1.1 o•l>rtr m.n 1 ,.,, .,¡~ ,¡,. Jnun AmaJe, 

e l de bai a l""'" '" " '" "l'" "' ' l'e r .tk~" '"' "" glc '" 'u • I tic 
hl'lò n" •nbrc 1:. c•a t alu rn t ~t 1 h11t. <' r11re ·· I• pone nt • h1 lhl\ •• 

,·nm a pnnen1 <k l "" ""trc Andn rr a L'ctuolo~a ~ 1 <>n l c.tud""'" de l.1 lle ngua c·o" ' 
d A l~" S<>~oah 1 C10l111ra .erra! l'alau \,t<l~ru d f>r1met ~ 1 anucl A n ~l.1da . 4111. dc• dc 
Ibm on Setr.l, ' dd rr<•td~nt f,~· del de hal .¡uJn '.1 nplaa• l"•n) ~I •'ha drdtnt a r<nidtJf 

Jc I• l ln"•""" ' (JIJIJna c·n l .1 '"'J poncll<tJ "'hr< IJ el• dtlcr<nt• ¡>atiar• d~ll'u 1 
d"btlu.~l a• (Jnhel (Jnher ,d,·milaiJndt>trJna.IJI<ull.l 

'"'"'Umllla•e>a•all•f•,.,.,o <JU<<"I• Jlldurro~n•. un pnhle 
fl" l' uhm1• c-.dc>cmmrnll <JU< •mh un ,ul>,tro~l ll1.r~ 1 dl\ er•. 
hJ ncm n•nc·JIIaroluo<.TJII<fnr· \ilii<:Jtalan• 
ran .1 L IJ cJI~IJI\11,1! Jr<m .¡ue U papcr .td Ce .. lc tl< lc• 

" l' r ud :l -~no r¡.:u ll •h d~ lc ''"' 1 dc k• Lktrt• enl~•ultu 

26/ 8/19 94 

11 ~ " ~" " , -~ T uhllta lla llt• n~ua 

rh·l1nt•i• 1111nh~ "" •<>I n m ont 
""" ""'"Í<Í , ;., .. un~ t"-lru~tu r• 

juridku · :t<llltini <r ~Ti• ~. 1 ~
, ;, , ¡,., rnwlo·l • ~• arrrl• ¡ter i• 
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l.tpnn ~<."rJuUer"·m·•"•kiJ 

t.op.-'" '"'''' '""''"'tl••tc•olc lJ 
' '"' ·"' ·" ·'""' "'"'" '· 'I ,.,,,,,¡ ,. 
" " " 'tl<lc,!t,.., l""' '"'"·hll · 

,¡,.,,,.," "' ''""" 
okljk"''"'" 
unaJc l•·,rc•P<"''' 
CI Ull E • l 3 1 lll"ro", Un \111~ 11•· 
du: t' ata lun ¡ ~ •'• u u ~ nari u 
pt•ri• nn nut.., lul. ' 

rJ Jndo >r ral\.1 del- oh 11m ~~ 

an)••afnrnn l<'\lh""."'"" 

I UIIJ Je I<'' !l''l""h'' 11 1 ~.1\·,, 

Jmt>uncl.-.ucru """ ,,,¡,¡,..,, 
IIJIJeiJChJII>n•.luiiJI,.,Li,l<" 

rJ'>JI.II'T.oJ~ " l. 'andor u · 

ni l"l '" ' •'hu dt•.•r n H o l u¡t~ l 
l nntper<f UÍ' IHI,.I\:1\ ÍI I WIIU'· 

naçud~ rum rl ra lüht ." 

l:nmcl'r .ll•• ·••···.,tr.ul"" 
\,t lntCfi <"I1CIII \"IIi,!l<"lll,ot l<.l 
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El Uobre ho es1o1 recop,lar per la Socrelol Andor10oa de Ctêoctes 

El Banc Agrícol va presentar 
un recull de ponències de la 
Universitat Catalana d'Estiu 
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L
es in l ervcnclons d e ls ponen l s d o li• 1111 Oiada d 'Andor ra a Pr11da d e 
Con /I en/ , din s o l m arc dc /11 Univ o r sl ln l Cata lana d 'Es llu, van 
s upos.-or un.-1 bona c ollita dc s o r lldes e ngin yoses. A ht/, e l socrelari 

dc / s e r vei dol Coprlnco p Episcop al, Jo a n M as sa, duran I la seva 
e•posició va e •plicar la c u riosa h to r la qull o l celib HI de ls bis b es h ;1 
permès 11 An dorrH converl i r .se en el que és a c lua lmen l . "Sl els 
s 'h r~g uess in p ogul cr~sar, ja en par /ariem d 'on seriem ", 1111 afegir el 
secretar i episcopal. 

L 
.-, Dl11 d ll d 'Ando rrto H la Unive rs/f ¡ol d e Prad11 1111 11p/eg11r nombrosos 
p olít ics Rn dorr.-. n s enlre ponen/s I visi /ants. llan ser-~/ presenls 
J o r di Cinca ( Nova Oo m ccr ilcla j , Ma n o / Ma s (Coa/lc/o Nacional 

Andorrana}, Anlonl Marl i i P ere Moles ( U ni6 libe ral} , ll lcenç: M11leu 
f lnlcialiva Dfl m ocr .O i icl'l N11cion1tl} I Francesc Rodrigue;r (Agrupllmenl 
Na cional Deme c rlt t lc}. Dc v e g11des aqu es t es reun ion s provoquen 
m11trimonis de convenlê ncia i quan A11tonl Marl í va ln lervenlr e n nom 
del Gru p Lliberal, MAnuel M11s i J ordi Cinca, que seie n junls, van estar 
som rient lo /a l 'es lo n a . Es taven tan b en avin gu is quo qu;• lse vol que e ls 
h ;ogués vis i h a u ria d i t que pertanye n n /11 mn 1Ciit•1 formació pol itic11 . 

L 
11 popu/,ull.-.1 del Principa l d 'Ando rra lembh• que no M fronleres 
tís iques ni lempon1/s . A i•Ó , c om a minim , e .t dosprê n d e 
/'¡o/irmac/ó de l'e •piU I filó lcg MAnuel Anglada, qui va :11/rma~ que a 

prop de 1.1 /oc al/ta l d "Andr.ijar, a Andttfu sltt, " ' " H Un$ b any.t remans .11mb 
u n a ln5cripcló , e ls carDe-te rs d e la qual e n c ttra e • poden llegir. A la 
inscripció $Url la pa~au/a "andor~iens ". 

F:lnalm cnl , 11 Prólda es va donlt~ la coinc ldimc llf quo dues persona s 
van ul/1/l;rar e l mil l ai• símil per de l/n /r coses lola /meni di/eren IS. 
Jo~di Marquol, c on le slant a umo enquesla d 'un dels pone n ls, va 

afirmar que "Calalunya ês per a An dorrlt un mirall e vide n t ". En c•nvl, 
An l onl Marll va mani/es l ar en la se v 11 • •pos icio , re lerint -s e a ls 
11 n do rr1tns, que " h e m de ser el m/~a/1 de Ca l a / unya ", N omês per 
c urlosll at, e n que quotd otm ? 

L 'a nunci sobr e In p resènc ia d'A n dorra com H s u b seu dins la c a n di
da tu ra oUnopic- 11 J ac-a-Pirineus 2002 ha delfpe r la l umr pe l / la /ebre 
o l impic-10 Io l I que qui m ês qui menys ês consc/en l q u e les possf· 

bllilal s de la c andida lura espanyollt s ó n galre b ê n u l.les. Com a m in im 
e l c.ap de Go ve rn Ilo va reconêi• e r e n ro da dc p re m .t.a , per a fegir ímme· 
dlalamenl que "l 'objec l iu són e ls Joc s del 2006 ". Com que qu ll!diil l.an l 
de temps , e ltemlt pol ser el "cu/ebró~ dels darrers anys del s egle XX. 
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El fet que Andorra hagi esdevingut un Estat reconegut 
internacionalment, per a tots els catalans, i pe~. a mi en par
ticular, és motiu d'una gran satisfacció, perquè és un exem
ple de com es pot aconseguir, per una via totalment pacífi
ca, l'aspiració d'un poble a ser reconegut en el món. I també 
és una satisfacció que aquest poble sigui un poble de la 
mateixa llengua i cultura que la resta dels països catalans 
i que ho digui sense complexos, com ho va dir el cap de 
Govern, Sr. Òscar Ribas, a les Nacions Unides, i que a més 
a més ho digui no solament per quedar bé, sinó amb una 
profunda convicció, tal com els fets ho vénen a demostrar. 

Amb el suport de: 

Govern d'Andorra 
Ministeri d'Afers 
Socials i Cultura 


