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3a Diada Andorrana: Identitat nacional

Presentació
n rememorar la Diada andorrana que va tenir lloc l'any 1990 no puc sinó
creure que va estar marcada una mica per l'infortuni. Al contrari del que es
podia pensar, la tercera diada no va "ésser la bona", sinó que van tenir-hi lloc
una sèrie de casualitats que han fet que fins ara no es pogués donar per finalitzada la tasca , i que han estat totalment alienes a la voluntat de la SAC , que
sempre ha procurat acabar la feina iniciada.
Els cursos , conferències i tallers que tenen lloc a la Universitat Catalana
d'Estiu a Prada de Conflent són del tot interessants, però desgraciadament per
als qui ens hi desplacem des d'Andorra es fan en dates en què al Principat
acostuma a haver-hi força turisme i això ens obliga a fer l'estada a Prada més
curta del que desitjaríem. Em permetreu que faci una mica de memòria del que
va succeir aquell dia 18 d'agost. Normalment els membres de la junta de la SAC
que ens encarreguem del funcionament de la Diada ens desplacem en un sol
vehicle , a vegades fins i tot acompanyats d'algun dels ponents.
Doncs bé, aquell any precisament vam sortir d'Andorra de matinada en dos
cotxes i aquest va ésser el nostre encert, perquè arribant a la Tor de Querol
se'n va espatllar un , i mentre l'Antoni Pol s'esperava que el reparessin , la resta
de l'expedició va poder iniciar sense més problemes la Diada a Prada seguint
l'horari calculat. Un dels ponents previstos, Marc Vila , no va tenir la mateixa
sort, i es va haver de quedar a Itàlia per avaria mecànica.
Després de la benvinguda que ens va dedicar el president de la UCE 1990,
Enric Casassas, va començar l'exposició de les ponències. Aquell any va ésser
atípic en el sentit que hi va haver moltes aportacions afegides a les programa-
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des d'antuvi . El tema escollit: La identitat nacional i el fet que al mateix temps es
produís la independència de les repúbliques bàltiques de l'antiga URSS va fer
que s'hi sentissin implicades altres persones dels Països Catalans que les previstes inicialment, i això va ampliar el contingut de les reflexions . D'aquesta
manera, al matí van tenir lloc les ponències més allunyades de la vida d'Andorra
i a la tarda els andorrans van acabar de completar la perspectiva.
El retard en la publicació d'aquesta tercera Diada ha estat degut a problemes tècnics diversos: la pèrdua de part dels textos originals que havien entregat
els ponents al seu dia, i el fet de no poder disposar de la resta n'han estat els
principals. Res més lluny de la nostra voluntat que deixar un buit de dues diades en la sèrie! Transcorregut el temps, hem hagut de demanar als ponents que
es prenguessin la molèstia de cercar còpia de les seves exposicions , però
poques se'n han pogut obtenir. La publicació que ara teniu a les vostres mans
s'ha completat, doncs, amb la transcripció de les cintes enregistrades aquell dia,
i us preguem que ens disculpeu si això queda palès en la lectura del text. També volem demanar excuses als ponents que han vist com altres diades més
recents han estat editades amb més celeritat. Encara que el text hagi perdut
immediatesa, creiem que calia que en quedés constància, tot situant el contingut en el context del seu temps , ja que pot servir de referència per a altres estudis posteriors.
Finalment, volem remarcar el nostre més profund agraïment al ministeri d'Afers Socials i Cultura que , amb la seva aportació econòmica, ha fet possible la
publicació d'aquesta tercera Diada andorrana a la Universitat Catalana d'Estiu
de Prada de Conflent 1990, com també la de 1991 , que està actualment en procés de transcripció i que sortirà aviat a la llum. Això ha permès poder completar
la col·lecció de les diades anyals des de 1988 a 1996, que contribueixen a la
consolidació de la presència andorrana en aquest fòrum cultural internacionalment reconegut.
Àngels Mach Buch
Secretària Junta SAC
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Pere Verdaguer

Identitat catalana,
Estats i autonomia

ls conceptes d'identitat i de noció de nació són extremament complexos i
discutits . Em sembla que si els volguéssim estudiar a fons , la diada no
seria suficient; així doncs, ens haurem d'acontentar amb unes idees o aproxi macions que facin més referència a la temàtica central , és a dir, a com s'ha de
veure per part d'un dels països catalans, o en tot cas, per part del conjunt dels
països catalans , que tenen plantejat aquest problema d'una manera molt crua.
Jo havia preparat un text que amb deu minuts no hi ha temps de desenvolupar. Per tant, només tractarem alguns aspectes , i si convé , després , en el
moment del debat, donaré més precisions si hi ha qui ho demana.
En un món que no ens és especialment favorable , més que res per l'organització política, els catalans tenim especials dificultats per tal d'identificar-nos
com a catalans .
Ara bé , no ens fem il ·lusions, molts habitants del planeta, la majoria potser,
tenen dificultats del mateix gènere , perquè és excepcional que la natura o la
història confegeixin unitats socials d'una claredat nítida, amb tots els ets i uts , i
sense que hi sobri res . Per si fos poc , els enormes fluxos de comunicació
electrònica o amb lletra de motlle , la mundialització de l'economia a través de
les multinacionals, la generalització de la cultura de masses , especialment a través de la televisió, i les grans migracions de poblacions, ens obligarien a replantejar el problema, en el cas que l'haguéssim resolt abans.
Dit d'una altra manera, la identificació de l'individu en el si d'un grup, o la
d'un grup enmig d'altres grups, és una qüestió sempre nova i al límit, una conquesta constant que es confon amb la vida.
Permeteu-me una digressió que pot aclarir el meu pensament. Imaginem
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que demanen a una cèl ·lula del fetge quina és la seva identitat; si fos conscient i
sabés respondre , sens dubte quedaria desconcertada. D'una banda, es podria
identificar com a cèl·lula hepàtica, mostrant els microòrgans del seu protoplasma, que , entre altres coses, fan una reserva de glucosa i li confereixen unes
particularitats en el si d'un organisme vivent, un home o una dona . D'altra
banda, podria mostrar els seus cromosomes i aleshores es veuria que és idèntica, remarquem el mot, idèntica, a qualsevol cèl·lula del cos.
Si transposem la comparació en individu, trobarem dos tipus de dificultats.
En primer lloc, la identificació admetrà més de dos nivells, de fet, un nombre
difícil de fixar de nivells . I després, no trobarem criteris tan discutibles per definir
els nivells. Un individu s'identificarà primer com a diferent dels altres , d'un equip
potencial i real , pel nom, la data de naixença o les particularitats físiques o
morals, aspectes que li donen una especificitat en relació amb els altres membres del grup.
A un altre nivell, es podrà identificar com a membre d'un grup, és a dir, que
no farà valer aleshores les seves particularitats pròpies , sinó allò que té de
comú amb els altres membres del grup . Si classifiquem el grup per professions ,
serà per exemple un pagès o un barber, entre altres pagesos o altres barbers .
Si fem grups per opinions polítiques , serà un socialista , un conservador, un
republicà , entremig d'altres socialistes , d'altres conservadors , d'altres republicans , etc .
Un dels criteris naturals d'identitat fonamental -en uns temps en què l'home
era una juxtaposició d'ètnies que s'ignoraven , o, en tot cas , amb relativament
poca barreja entre elles- era el del lloc de naixença, la natio en llatí, que és un
mot de la família de natus (nat) , del verb nasquere (néixer) i que indica el lloc, el
poble , en el si del qual hom ha nascut.
La natio en qüestió suposava evidentment un lloc geogràfic, una terra, una
llengua, uns costums, unes relacions socials , en un mot, una cultura, una història comuna, i per coronar-ho tot, el sentiment per a cada individu del grup de
pertànyer a una mateixa unitat determinada, no confusible amb altres, i la voluntat de perseverar en el si d'aquesta natio, que és simplement l'instint de conservació a nivell de grup o la inèrcia que confereix a tota matèria una estructura
social , en aquest cas determinada.
Un individu pot identificar-se d'altres maneres encara, pot fer valer la seva
qualitat de contribuent o de votant, dins un conjunt polític determinat que pren el
nom d'Estat, i aleshores es defineix per la seva ciutadania, és ciutadà de tal
Estat i no pas de tal altre.
És clar que això implica també un lloc geogràfic, una terra, una llengua, en
aquest cas , oficial , que pot ser diferent de la materna. Uns costums divulgats
8
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per l'escola, el servei militar, els mitjans de comunicació , unes relacions socials,
una cultura, una història comuna , el sentiment de pertànyer a un mateix grup,
també un grup determinat, no confusible amb cap altre -perquè, en un mapa,
l'Estat gaudeix d'un color especial- i, a més, la voluntat de perseverar en
aquesta ciutadania.
És possible que ciutadania i nació es confonguin, és a dir, que la nació sigui
governada per un Estat propi, no és corrent. En canvi hi ha una confusió que es
produeix fàcilment en els esperits, sovint propiciada pels Estats, i és la confusió
entre nacionalitat i Estat o ciutadania.
Hi ha Estats multinacionals grans, com l'URSS, o petits, com Suïssa, hi ha
nacions que es troben dividides entre diversos Estats, com a la península ibèrica, per exemple , tema del qual avui es parla molt, o com a Alemanya, fins ahir
amb una república federal i una república democràtica. Sense córrer tant, la
catalana, si més no quan considerem els catalans que va separar el Tractat
dels Pirineus.
Per què és possible aquesta confusió? Simplement perquè el concepte de
nació amb els continguts que hem evocat suara és fonamental en la constitució
i l'organització de les poblacions, dels pobles. I com a tal , és un concepte viscut
profundament pels individus, i les altres unitats tenen la temptació de recolzars'hi, les entitats col-lectives intenten recolzar-se en aquesta noció, aquest sentiment de nació i d'identificar-s'hi per recuperar-ne la càrrega afectiva. Això es fa
amb més o menys innocència, com una simple extrapolació, valent-se del fet
que les característiques de la nació poden ser imitades, provocades.
Així, un Estat que reuneix poblacions de llengües diferents, procura d'eliminar-les totes menys una, que passa a ser l'única que assoleix el valor intrínsec
necessari per merèixer aquest honor, mentre que les altres són qualificades per
oposició de patuesos.
Idènticament, el territori de naixença no és el de la nació, sinó el del mapa,
que a més a més, té el pes de cosa impresa. Les lleis imposen a la llarga una
comunitat de relacions socials que a la nació serien més naturals. L'escola conrea el sentiment de pertànyer al país i l'instint, en tot individu, de defensar la
persistència de la nació , extrapolat en patriotisme .
Amb el temps transcorre una història comuna, la consciència de les diverses
nacions que constitueixen l'Estat s'afebleix i, aleshores , sembla evident que
l'Estat ha adquirit les especificitats d'una nació nova i més gran, i en certa
manera és veritat, si els membres de la col-lectivitat estatal accepten de jugar el
joc, si s'ho creuen.
Arribem a la condició que coronava la nació, que és l'adhesió dels seus
membres. Dit d'una altra manera, hi ha nacions que s'extingeixen, i és clar,
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nacions que resten. A l'hexàgon francès les antigues nacions , llargament assimilades , tenen només un deix de vida. Els països catalans i l'existència d'una
nació específica i ú"nica era indiscutible a l'Edat Mitjana; la llarga història posterior ha creat situacions que permeten a un sector de l'opinió dels teòrics i dels
polítics de posar en dubte avui l'existència de la unitat primitiva.
Els fets històrics no són mai anodins. El temps , si no és aprofitat a favor, va
forçosament en contra.
El darrer mot que hi ha per definir si hi ha unitat o si no hi ha, és el sentiment
col -lectiu , és la voluntat conjunta de la població, però no es tracta de factors
modificables per la voluntat, sinó que són pastats per realitats de la vida dels
pobles.
La recreació d'un sentiment nacional no pot ser mai obra d'un hipnotitzador,
sinó que resulta d'un conjunt de fets , d'esdeveniments provocats o espontanis, i
d'un llarg fer i desfer de la gent i dels guies. D'un esforç, d'un treball que repercuteix en un o en diversos dels trets que defineixen la nació: llengua, costums ,
cultura, etc. És factible , però no es pot aconseguir per màgia o per l'acció d'un
salvador providencial .
Voldria destacar un aspecte que encara no he tocat i que potser és el cor o
el nus del problema, es tracta de l'esmicolament. Un tipus de dissolució de les
nacions comparable a l'esmicolament de la història, de la política, continua i
s'accentua entre els diversos països catalans, i a la llarga es podria arribar a la
co nstitució de nacions diferents , per exemple sis , que tindrien per territori el
Principat, València , Mallorca, la Catalunya del Nord , Andorra i l'Alguer; és una
hipòtesi , de fet és més probable que la catalanitat de diverses d'aquestes
regions s'hagués fos abans en benefici d'altres nacions .
Però suposem que passi el mateix amb els dialectes d'una llengua, si no hi
ha lligams que tendeixin a superposar-los , com ara un estàndard , que els
cobreixi tots, un estàndard comú, almenys per a uns usos generals, i per als
diversos nivells de llengua.
El castellà, el francès i el català eren, en principi , simples dialectes del llatí.
Ara bé , quan els dialectes en qüestió cobreixen una àrea insuficient i no arriben
a la massa crítica necessària per mantenir-se com a llengües, el més probable
és que siguin eliminats en benefici de llengües més fortes .
En el procés de creació de les col -lectivitats humanes convergeixen dues
forces antagòniques: d'una banda un Estat tendeix a créixer per accions i conquestes ; de l'altra, els components territorials de l'Estat defensen la seva individualitat per adquirir cada vegada més autonomia, i fins i tot, si és possible , la
independència. El joc d'estira-i-arronsa depèn de l'estímul relatiu en la poblaci ó,
del sentiment de globalitat o, al contrari , dels particularismes .
10
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El primer cas es dóna quan existeix un gran projecte comú , amb vista a l'exterior: guerra, procés de colonitzacions, etc. El segon , es produeix en situacions
estatals desfavorables , de timidesa política, de crisi. Recorda l'esmicolament
feudal en petits països sobirans que es lliuraven a guerres contínues.
Recordem també l'esmicolament de les ciutats italianes o alemanyes en una
època més propera.
Els països catalans, si bé avui ocupen una situació econòmica favorable , es
troben , políticament, en el segon cas . Si hi afegim que uns perquè es troben en
una situació geogràfica i econòmica excepcional, els altres perquè ja ens sentim
clarament diferents a causa de segles d'història divergent, la temptació és de
respondre separadament als reptes del món actual. Podem témer que les forces centrífugues siguin superiors a les forces centrípetes, les que ens farien
avançar a través d'un sentiment nacional comú.
Aleshores , entre la satisfacció d'una independència completa -que en el
millor dels casos no ens estalviaria la feblesa relativa en certes hipòtesis gairebé ridícules- i la perspectiva de desaparèixer del mapa com a nació catalana,
hem de trobar un equilibri just, és a dir, polític, en el sentit primer de la paraula.
La millor solució és caminar vers una unitat; ara bé , no creiem en el centralisme
sinó en tot el contrari , que cadascun dels graus d'organització social i territorial ,
comarca , o simplement poble , ciutat, etc., han de gaudir de tot el poder de decisió i d'autogestió del qual siguin capaços.
I per al conjunt que anomenem Països Catalans, és potser il -lusori d'imaginar la constitució d'un Estat, en particular en una Europa on els Estats deixen
les seves prerrogatives a organismes més vasts. Però sí que hem de desitjar,
en el nou marc que es vagi elaborant o configurant, el màxim possible d'autonomia, d'autogovern, de decidir en allò que ens concerneix. I ho desitgem també a
tothom , a les altres nacions, ja que en l'Estat actual de les coses , la nació és
encara avui la que més repercussió té en el sentiment de les persones .
Pere Verdaguer
Ensenyant, escriptor i col-laborador al diari
"l'lndépendant", membre del Patronat de la UCE.
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Josep Huguet

El futur d'Europa i els nacionalismes.
Una reflexió per aAndorra

a pocs dies, l'empresa Transmic, una societat americana especialitzada en
el consell per a la compra d'empreses, estudiava el primer trimestre de
1990 i mostrava que les empreses públiques franceses han desemborsat
17.400 milions de francs per a adquisicions en altres països d'Europa. L'estudi
de Transmic remarcava que el sector públic francès és més actiu a l'estranger
que en el seu propi mercat i ironitzava sobre el fet que França és l'únic país que
exporta el seu sector públic. L'estudi concloïa que França estava nacionalitzant
Europa.
Una altra notícia que sortia als diaris és una reunió , l'assemblea de la
Federació dels Expulsats Alemanys de les conques de Silèsia, Pomerània i
Prússia Oriental, que anunciava que cal fer dels territoris més enllà de I'OderNeisse un model de cohabitació pacífica a Europa, quan per conquerir Silèsia,
comentaven en aquesta assemblea d'expulsats, aquesta gent ha renunciat en
aquests moments als fusells i s'utilitza la perspectiva europea i els instruments
econòmics. El comte Stanfenger, diputat democratacristià al Parlament europeu
en aquesta assemblea, deia: "Pensem en Alsàcia i Lorena; gràcies a la comunitat europea , jo puc instal-lar-me avui com vull i com qualsevol empresari alemany, només cal aplicar aquest model a l'Est". Així doncs, la Federació dels
Expulsats Alemanys obrirà una oficina econòmica a l'Alta Silèsia per aconsellar
les petites i mitjanes empreses, els artesans i els pagesos i encoratjar la seva
associació amb empreses de la República Federal, que ara ja serà Alemanya
unida. I el Deutschebank, d'altra banda, està teixint ja un paquet d'acords amb
l'URSS per al desenvolupament de la regió de Koniga, esdevinguda Kaliningrad
després de la guerra, l'antiga Prússia alemanya.

F

3a Diada Andorrana: Identitat nacional

13

Són dues petites notícies per comentar això que es diu que amb la unitat
europea el nacionalisme ha mort. Dos exemples de com dos grans nacions ,
amb Estat potent, estan exe rcint en el marc europeu el seu nacionalisme, en
aquest cas econòmic, però a través d'ell implanten , en el cas alemany concretament, l'hegemonia cultural i, si convé, també política.
Per tant, continua el nacionalisme expansiu dins el marc europeu cap a
fora i continua el mateix nacionalisme . Així s'expliquen les resistències d'aquests Estats , la descentralització, el reconeixement de les diferències en el
seu si.
Però curiosament, últimament, sobretot l'últim any, hem vist com , precisament per contrarestar aquesta continuada tendència a la centralització, renaixien , especialment a l'Est d'Europa, tota una sèrie de nacionalismes perifèrics ,
nacionalismes sense Estat, des dels Bàltics , passant pels moldàvars , els ucraïnesos , tots els diversos nacionalismes de Iugoslàvia, etc. Tenim , doncs, a l'altra cara , tota una sèrie de moviments que reclamen la descomposició d'Estats
ja existents, o com a mínim , l'accés a l'autogovern o a l'increment del govern i
de les competències de nacionalitats que en aquests moments no són Estats.
Aquests nacionalismes sense Estat curiosament també han estat en les
agendes dels principals mandataris internacionals. En l'entrevista a Monròvia
en què Gorbatxov tenia damunt la taula la qüestió Quebec- Lituània, a l'ordre
del dia de la trobada Bush-Gorbatxov hi fig urava el conflicte bàltic ... El ministre
d'Afers Estrangers italià D'Angelis , per exemple , es mostrava , en diverses
declaracions i articles, preocupat perquè l'onada de descomposició de l'Est no
arribés també als Estats occidentals. I aquestes declaracions les feia abans
del triomf espectacular de les lligues italianes . El ministre de la Repúblic a
Federal Alemanya Geinsher afirmava que calia regular el dret de les minories
nacionals a Europa, i el mateix senyor Fernandez Ordóñ ez hi aportava, evidentment, els grans models que són les autonomies espanyoles . Fins i tot el
president Havel proposava un mecanisme regulador de ca ra als co nflictes
nacionals.
Per tant, tenim , per un costat, la pervivència del nacionalisme d'Estat, amb
les seves versions d'expansió i d'homogeneïtzació; però per l'altre costat ,
tenim també el manteniment, la resistència, la pervivència de les nacions lliures sense Estat, que precisament lluiten o es defensen d'aquesta tendència a
l'homogeneïtzació .
Així doncs , els nacionalismes d'Estat , tant dels Estats hegemònics com
dels petits Estats o les nacions sense Estat, són en aquests moments un catalitzador o estan influint en el procés de construcció d'aquesta Europa. I la pregunta és : quina Europa s'està construint? Qui anirà bé amb un model que
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sembla que es vol imposar des dels Estats-nació majoritaris a Europa, un
model d'Estat-nació europeu jacobí? Em pregunto: No serà una minoria estreta de les minories que sempre s'han repartit la part de lleó del pastís del progrés? Estaran disposades les societats globalment dominades a tolerar una
configuració europea que les faci més dependents? Lituans, eslovens, bascos,
flamencs, escocesos , han passat aquest tràngol? Però també hi estaran disposats danesos, holandesos, txecs, hongaresos, luxemburguesos o andorrans?
Em sembla que de nacionalisme se'n continuarà parlant durant molts anys,
i especialment a Europa.
En la meva comunicació feia una petita introducció sobre l'origen dels
nacionalismes, que em saltaré . De fet , simplement indicava que això de les
fronteres és una cosa totalment aleatòria; durant tot el segle XIX i fins a la
segona meitat del segle XX, hi ha hagut canvis de frontera dintre Europa i en
aquest sentit cal recordar Noruega, que el 1906 s'autodetermina democràticament, passant per tota l'onada d'independències després de la primera guerra
mundial: Txecoslovàquia, Iugoslàvia, Polònia , etc., continuant per Irlanda , i
continuant després, ja a la postguerra, pel cas de Malta. I ara Alemanya , és a
dir, l'últim gran canvi de fronteres , Alemanya . Hi ha un seguit de variacions de
fronteres ; per tant, hi ha un excés de nacions sense Estat que aspiren a la
independència.
En aquests moments hi ha en marxa tot aquest procés del Bàltic que probablement durant aquesta dècada assolirà unes fites , si no totalment les que
pretenen , gairebé .
I en aquest marc , què és Europa? L'Europa que s'està construint és , per
ara, trenta-quatre Estats, dels quals n'hi ha cinc o sis que es podrien considerar macroestats . Aquests macroestats estan instal·lats sobre realitats plurinacionals , i, amb l'excepció d'Alemanya, són unes relíquies fòssils: Gran
Bretanya, França, Espanya són dels primers Estats-nació muntats a Europa i,
per tant, són els més antics . Però, d'altra banda, són els que corresponen
menys a la realitat social que hi ha al darrere. També hi ha tot un bloc de
mesoestats , d'Estats de mitjanes dimensions, de mitjana demografia i, finalment, hi ha els microestats: Andorra, Luxemburg , Mònaco, etc.
A aquesta realitat , s'hi han d'afegir almenys una seixantena més de
nacions sense Estat, dels quals curiosament se'n desconeix la xifra i que signifiquen aproximadament una tercera part de la població europea , és a dir, un de
cada tres europeus viu en una situació de nació minimitzada. Per tant, el problema del Bàltic, el problema d'Eslovènia, el problema català, el problema de
l'Ulster, són problemes que afecten un de cada tres europeus.
I, repeteixo, tenint en compte el problema que representen les nacions
3a Diada Andorrana: Identitat nacional
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sense Estat, cada cop més s'assimilarà el que es plantegen les nacions petites , de baixa demografia o mitjana demografia, amb Estat, i per tant el problema del futur es debat, en definitiva, entre dos models. Un model jacobí, que
estan intentant implantar un oligopoli de nacions-Estat -França , Espanya ,
Gran Bretanya, Alemanya-, i un model divers, plural , que respecti la diversitat,
que defensarien tant les nacions amb Estat de petita i mitjana demografia com
les nacions sense Estat.
Jo penso que aquí hi ha una línia divisòria i que cal saber a quina banda
s'està, on es tenen els aliats.
En aquest sentit, jo posava sobre el paper dos possibles escenaris del futur
d'aquesta Europa. En primer lloc, un escenari que seria la consolidació d'aquest model jacobí. Hi ha una sèrie de tendències que van cap aquí, per
exemple la qüestió demogràfica, el fet de l'arribada d'immigració nord-africana
pot aprofitar-se per un costat, tal com s'està veient ja, per regenerar un nacionalisme d'Estat xovinista. Però també, d'altra banda, des de visions d'esquerra , de vegades s'atribueix als nacionalismes sense Estat o als petits nacionalismes -recordi 's per exemple les interferències que hi ha hagut en política
d'immigració a Andorra- la qüestió del racisme , mentre que els principals
generadors de racisme sempre han estat els grans Estats o els nacionalismes
expansius. Per tant, el tema demogràfic pot ser utilitzat en contra de les petites
nacions o de les nacions sense Estat.
I l'altre escenari seria la qüestió econòmica. És evident que la concentració
empresarial europea pot acabar desballestant les economies nacionals que
queden. Quan dic nacional vull dir de nació-Estat. En aquesta fase , és difícil
que un microestat o una nació sense Estat pugui fer front al fet que els Estats ,
tot i que perden competències econòmiques , encara determinen molt , per
exemple, la situació, la posició , la implantació de les multinacionals en el seu
territori .
En l'aspecte de la societat, és evident que l'extensió del cosmopolitisme , el
fet que hi hagi una sèrie de problemes com els ecològics que agafen dimensions universals , poden portar a un cert absentisme quant a la preocupació per
la qüestió nacional , per la qüestió local. És a dir, hi ha el perill que el cosmopolitisme ens faci plantejar: si els problemes són universals , per què ens hem de
preocupar de la nostra realitat concreta?
Després , els grans Estats-nació poden tenir la temptació de recuperar
encara més competències que han cedit en aquesta fase a nacions sense
Estat del seu interior, o poden tenir la temptació d'interferir en competències
d'Estats constituïts com els microestats europeus, perquè precisament s'adonen que estan perdent competències a Europa . En el moment en què els
16

Universitat Catalana d 'Es tiu 1990

Estats estan perdent macrocompetències econòmiques, militars i polítiques a
Europa, són gelosos de les poques que els poden quedar, i, en aquest sentit,
les interferències de l'Estat central respecte de les autonomies espanyoles, per
exemple, són permanents, com també les interferències que poden haver-hi
en política interior a Andorra o en altres microestats des dels seus Estats
veïns.
Un altre aspecte és precisament la voluntat de monopolitzar les relacions
amb la CEE, el mercat comú. Dins els Estats, tenim l'exemple dels obstacles
que es posen de vegades als presidents autonòmics o els obstacles que en
aquests moments està posant el govern francès a l'entrada d'Andorra a la Unió
Internacional de Telecomunicacions. Són mostres de com, efectivament, hi ha
una sèrie de tendències que més aviat van en contra de la plena sobirania de
les nacions sense Estat o de les petites nacions amb Estat.
Hi hauria, però , certes tendències favorables a la nostra voluntat d'accedir
a una Europa democràtica i plural.
Hi ha una crisi de l'Estat-nació sobredimensionat, dels Estats-nació grans
que no corresponen a una realitat nacional. La seva funcionalitat està fracassant amb el ciutadà. El ciutadà es troba cada cop més controlat, però cada cop
més poc assistit. Dins aquesta crisi de l'estat del benestar, del macroestat del
benestar, hi hauria el paper de la demografia. La demografia, de la mateixa
manera que ens pot fer mal , ens podria fer bé; en nom de què? per exemple el
xadoc entrarà a les escoles i no hi entrarà el partoc.
I en nom de què? Per exemple, la qüestió de les multinacionals, de l'economia . Les multinacionals ja s'estan saltant en alguns moments el poder de
l'Estat per pactar directament la seva implantació amb els governs dits regionals . En aquest sentit , tant els viatges del president Pujol a fora, com les
accions dels consells regionals del Llenguadoc, de Provença, per a la captació
d'inversió estrangera, se salten perfectament el monopoli de les relacions exteriors que tenien els Estats fins ara.
També hi hauria la qüestió de la preservació de la identitat. En aquests
moments és un element important de cara a fer front al canvi de civilització que
estem vivint. És a dir, es tracta , segons alguns teòrics alemanys, de la necessitat que els pobles consolidin la seva identitat precisament per fer front a un
canvi brutal de civilització que, si no, descol -loca la gent.
D'altra banda, l'aprofundiment de la democràcia, el municipalisme, el regionalisme , són també elements favorables a aquesta democràcia plural europea .
Es demana que hi hagi un front antianglosaxó davant el pes important que
està adquirint aquesta cultura. Se suposa que si hem de fer front als anglosaxons, ho hem de fer des de la diversitat cultural llatina, no partint que els fran 3a Diada Andorrana: Identitat nacional
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cesos acabin d'homogeneïtzar el seu espai interior i els espanyols també, etc. i
així podríem continuar.
Per tant, hi ha una sèrie de tendències favorables a una Europa democràtica, que les nacions sense Estat i les nacions amb Estat de baixa demografia
haurien de saber aprofitar.
Em salto un parell de punts, en referència concretament a Andorra , i amb
això acabo. Des de fora, però pensant una mica com si estigués a dins, desenganyem-nos, es diu que els Estats desapareixen , i és cert, i en això confiem
els qui som de la Catalunya Principat; però els Estats encara tenen molt camí
per recórrer. Per tant, Andorra , que està en una situació de quasi Estat, no ha
de renunciar en absolut a la seva consolidació com a Estat de ple dret i amb
plena capacitat per actuar internacionalment.
Qualsevol procés de nacionalització necessita dues coses. Per un costat,
aconseguir la consolidació d'identitat pròpia, és un procés de renacionalització
interna i, en segon lloc, demostrar que es té la capacitat de projectar-se internacionalment.
I això en diversos aspectes:
a) L'element demogràfic. Andorra necessita andorranitzar la majoria de la
població, que la majoria de la població sigui andorrana. Aquí hi ha l'aspecte de
la immigració: hauria d'haver-hi una estratègia apropiada perquè hi hagi facilitats per andorranitzar la immigració que sigui de la matei xa cultura que l'andorrana , és a dir, de cultu ra catalana.
b) L'economia. És evident que el monocultiu comercial ha d'acabar-se si es
vol fer front al futur amb una mica de tranquil ·litat. Andorra ocupa un punt
estratègic en el triangle Montpeller-Barcelona-Tolosa. Podria tenir, i d'alguna
manera està tenint ja, la plaça financera d'aquesta àrea. Però podria aspirar a
més coses , podria aspirar fins i tot a un tipus -potser estic somiant-, potser
invertir en algun tipus d'indústria no contaminant i potser fins i tot en un futur, si
hi hagués universitat, apostar per alguns determinats aspectes d'investigació.
e) El benestar social. Perquè un Estat tingui la fidelitat dels seus ciutadans,
els ha de donar benestar. Ha d'haver-hi un avenç important en aquest sentit, i
els microestats no es poden permetre el luxe de deixar-ho de fer, perquè la
fidelitat dels seus ciutadans aviat es perdria. Un microestat ha d'estar per
sobre del nivell de benestar social dels altres Estats . Hi ha d'haver un increment del benestar social dels ciutadans andorrans per aconseguir una fidelitat
del ciutadà amb Andorra.
d) La llengua. La llengua és una de les bases d'identitat d'un país. Andorra
té la sort de tenir la llengua catalana com a pròpia i diferenciada, i aquesta sort
no la pot deixar perdre . Un Estat sobirà ha de fer, com diu la Constitució espa18
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nyola, que sigui obligatori conèixer i utilitzar la seva llengua, per exemple de
cara al públic, cosa que en aquests moments no passa.
e) Un altre aspecte de l'andorranització, de la nacionalització, són els símbols i els senyals d'identitat. Un Estat ha de fer valer i ha d'ampliar la gamma
d'elements identificadors; no n'hi ha prou amb tenir un himne i una festa nacional, caldria ampliar més la gamma, caldria veure si, per exemple, els Jocs
Olímpics dels Petits Estats no es podrien ampliar amb lligues permanents d'alguns esports internacionals. Penso que Andorra, esportivament, no hauria de
participar en lligues de municipis. Andorra és un Estat, ha de tenir una presència internacional directa. És clar que és un microestat, però s'ha d'estudiar la
manera de no rebaixar l'estatus fins i tot en aspectes simbòlics, que són molt
importants.
f) Els mitjans de comunicació . Sense mitjans de comunicació no hi ha
capacitat d'andorranitzar la població. Són necessaris mitjans de comunicació
propis i cal accedir també a la presència internacional en aquest camp .
g) La cultura andorrana. Evidentment, en tenir poca demografia, és difícil
que Andorra pugui tenir excessiva repercussió exterior, però per això la cultura
andorrana està envoltada, forma part, en aquest cas sí que és claríssim, de
l'àmbit de la cultura catalana. Andorra com a Estat podria fer perfectament el
paper de trampolí de la cultura catalana en el món , i aprofitar-se d'aquest
paper, tant des del punt de vista de recursos humans com des del punt de
vista econòmic, per què no? Aquesta és una possibilitat que caldria estudiar a
fons . I en aquest sentit, per exemple, el paper que podria ocupar una futura
universitat andorrana té molta importància.
h) I, finalment, el poder polític . Sembla que ja s'està elaborant una
Constitució . Aquesta Constitució , lògicament , dins els drets del ciutadà
andorrà, haurà de definir el Codi de la Nacionalitat, però a la vegada haurà de
consagrar la sobirania. És a dir, una Constitució que no fos votada en referèndum i, per tant, que no fos un exercici real del dret d'autodeterminació del
poble andorrà, continuaria sota el règim absolutista feudal d'uns prínceps que
concedeixen bonament uns privilegis a una població que no té drets democràtics. Per tant, Constitució sí, sobirania també. Andorra necessita com l'aire que
respira accedir a la plena sobirania com a Estat i penso que en aquest sentit
cal mirar l'exemple d'altres microestats (Liechtenstein accedirà aquest any a
l'ONU per decisió del seu govern).
Si la generació actual de dirigents andorrans, fills de pagesos i ramaders,
vol deixar una Andorra sencera als seus fills, la majoria dels quals són ja professionals i universitaris, té una tasca ingent i engrescadora per fer. Tot i que
no crec en el mil ·lenarisme, fa mil anys , a cavall del Pirineu , naixia una forma
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de comprensió del món que generava les dues primeres cultures europees no
llatines de més alt nivell : la catalana i l'occitana. Els destins històrics van fer
que els pobles que les secundaven no tinguessin sobirania.
Andorra, Estat pirinenc, podria ser ara un pol d'irradiació, com ho ha estat
Suïssa als Alps i com ho va ser fa mil anys el triangle Guixà-la Seu-Ripoll.
Que així sia.
Josep Huguet
Professor de la Universitat de Barcelona;
teòric sobre el tema del nacionalisme d'Estat.
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Joan Becat

Andorra, Països Catalans,
França i Espanya

U

s reparteixo uns quants documents amb el pla de la meva comunicació, i
uns quants documents annexos coneguts. En falten , perquè n'he oblidat
alguns a Perpinyà, com el final de l'acord amb les comunitats europees, de què
parlaré després .
Seguint el pla que teniu , veureu que es tracta d'una comunicació una mica
personal. Tota comunicació és personal , evidentment, però així com les comunicacions que vaig fer l'any passat o fa dos anys provaven de fer la lliçó geogràfica clàssica d'una investigació d'escola francesa -ho he après així i, per tant ,
no existeix una certa neutralitat, sinó que es queda sempre entre opinions-,
aquesta, en aquest sentit, és mes personal.
El paper d'Andorra dins els Països Catalans
Cal recordar que Andorra , durant molt de temps , va tenir un paper molt
important per a tots els catalans i la gent de llengua catalana. És a dir, l'únic lloc
on existia oficialment i realment la llengua catalana, quan el català perdia força
a Catalunya Nord , quan el català semblava vençut al Principat i perseguit,
doncs , a Catalunya, i quan tenia un procés de substitució pel castellà , molt fort ,
al País Valencià i a les liles, es mantenia a Andorra .
I uns quants de nosaltres recordem el famós "Aquí Ràdio Andorra", els rètols
en català que feien goig quan un anava a comprar a Andorra, la llengua de les
publicacions , el paper -molt important i encara no estudiat- d'Andorra com a
lloc de publicació en català i en castellà durant el franquisme , etc.
Però no tot eren flors i violes . A Andorra mateix, mantenir el català era una
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lluita constant, i el document que teniu , publicat una mica com una glòria per la
conselleria d'Educació i Cultura, diu : Aquí tenim llengua catalana oficial. És una
mica trist que regularment, cada cinc o cada deu anys, calgui recordar que el
català és llengua oficial. Això implica que hi ha dificultats a l'hora d'aplicar-ho , i
per tant, que mantenir el català a Andorra és una lluita permanent.
Aquestes ordinacions s'adrecen a no andorrans , però algunes van adreçades als mateixos andorrans . Vol dir que les actituds de civisme de cara a la pròpia llengua s'han de recordar de manera oficial. Es pot mirar, per exemple , la
del 1938, que és perfectament clara : "llengua oficial catalana". La del 1953 ja no
ho és tant, no anomena el català, sinó "llengua oficial"; les del 1963 i el 1968
són més clares. La del 1971 és una pressió sobre el bisbat i l'Església, que fins
ara era el pal de paller del català a Andorra i, per tant, vol dir que en aquests
moments s'afluixava. I l'altra, la del 1976 i les posteriors , són d'una gran tristor,
perquè indiquen clarament que el català és llengua oficial, sí, però que qualsevol text en francès o en castellà, o traduït d'una altra llengua a aquestes, també
és acceptat oficialment. I això comporta ja un pas cap al trilingüisme , si més no
pel que fa als papers oficials . Els dos últims són la prova que hi ha dificultats a
l'hora d'aplicar el català en la retolació , en la cosa visible , i això és molt recent.
Al mateix temps que Andorra representa una cosa molt important per als Països
Catalans, té també una lluita permanent a l'interior.
Dins aquest marc , recordaré que als anys setanta va començar el procés
d'andorranització . Curiosament, en el moment en què els antics pobles colonials
començaven el seu procés de descolonització, es parlava de malgatització , de
senegalització i d'andorranització. Hi vaig participar amb uns quants companys
aquí presents amb molta il -lusió i ara es pot considerar que , si bé s'han fet passos, el procés encara no està acabat del tot.
Els Països Catalans tenen un deute amb Andorra. Aquest paper de reducte
del català , per què va ser possible? Perquè Andorra era i és un Estat. Aquest
detall , aquest fet d'escollir la seva llengua pròpia oficial , és una prova palesa,
potser no tant com el reconeixement internacional o l'Estat de dret, però és un
element i una prova innegable que Andorra és un Estat. Si no ho fos , el català
no seria la llengua oficial i el francès i el castellà haurien penetrat oficialment,
com a mínim , com a llengües cooficials , sota la influència d'un copríncep
francès omnipotent -penseu que l'any 1953 va fer una pressió molt forta però
no va poder fer afluixar Andorra- i d'un bisbe, el de l'any 50, molt relacionat
amb els feixistes -va ser nomenat per Franco- i que intentava treure el catal à
dels Països Catalans.
I tanmateix aquest aspecte positiu té la seva contrapartida, la seva perversió, que és considerar que l'entitat estatal andorrana, en el sentit més general i
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popular del terme, que alguns posen en dubte i que cal defensar per solidaritat,
i el dret a una ciutadania andorrana, això que es diu nacionalitat en el llenguatge comú, constitueixen, i aquest és el perill , una comunitat nacional en el sentit
general i teòric de la paraula.
Ja s'ha vist que els elements que configuren la nacionalitat -ho veurem en
diferents ponències- s'apliquen al conjunt català, Andorra inclosa. Ara bé, dins
aquest conjunt, Andorra és un Estat, és l'única part d'aquest conjunt nacional
català que té Estat. Poder donar nacionalitat en el sentit comú de ciutadania té
peculiaritats evidents, que no són la llengua -és el català occidental-, que no és
la civilització -és pirinenca i catalana, casa, hereu , pubilla, etc., tot això existeix
al Pallars , al Pirineu , a Catalunya-, que no és l'economia tradicional i els costums -són més amplis que Andorra-, sinó que és la seva història i el seu propi
autogovern . Un autogovern limitat, sota control, sota tutela.
Les actituds profrancesa i promitra a Andorra

El que no es diu habitualment és que hi ha actituds profranceses i promitra a
Andorra. Sempre podeu titllar la meva comunicació, i ho accepto per endavant,
de massa esquemàtica o dicotòmica o polèmica. Les coses són sempre més
matisades i complexes, però en termes generals em sembla que hi ha bona part
de veritat. En tot cas, això ho veuen i ho diuen els andorrans mateixos , entre
ells i a l'exterior del país , de cara al qual cal sempre preservar un front unit. Es
classifiquen entre profrancesos i promitra; també els serveis dels coprínceps ho
tenen clar i saben que, deixant de banda la identitat andorrana i l'altre element
profund al país que tenen tots els andorrans, es decanten , a l'hora de la veritat,
d'un cantó o de l'altre. Són els problemes de fons .
Es podria dir que, fins ara, aquí hi ha els veritables partits, deixant de banda
el que encara és més important, les divisions parroquials. Els andorrans mateixos tenen clar que procuren, a l'interior d'Andorra i en tots els àmbits , tenir sempre persones de les dues bandes. Quan el síndic era profrancès, el cap de
govern era promitra. Si hi ha dos assessors pedagògics , en cal un de cada
banda. Evidentment, quant als serveis dels coprínceps , com veguers , batlles,
notaris, tribunals, es manté l'equilibri.
Això tenia el seu interès per a tothom. Als coprínceps els assegurava i, per
tant, deixaven els andorrans tranquils. Afluixava el poder absolut que tenen els
coprínceps , els permetia també, mitjançant persones andorranes , mantenir un
control indirecte del país, una preservació dels seus interessos . Als andorrans,
tot i tenir entre ells, per damunt de l'actitud promitra i profrancesa, els fonaments
de la defensa d'Andorra, fins i tot contra els coprínceps de vegades i, d'una
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manera general, contra l'exterior i contra el nom andorrà, els permetia de tenir
unes persones amb bons coneixements de cada banda , sigui per contactes ,
negociacions, xarxes de relacions, etc.
Què té a veure tot això amb la identitat i la nacionalitat andorranes? Més del
que es pot pensar. Noto que segons les dues sensibilitats, promitra o profrancesa, els temes prioritaris i les actituds més intransigents són diferents. Per simplificar , podem dir que els andorrans profrancesos són irreductibles sobre el tema
de la nacionalitat andorrana, l'entenen com a no-catalana. Els promitra tenen
com a cavall de batalla l'afirmació prioritària de l'Estat andorrà i de la representació exterior.
És evident que, per a tothom, França no té res a veure amb Andorra; per
tant, hi ha una clara diferenciació entre nacionalitat francesa i nacionalitat andorrana en termes de ciutadania . Però en temes de continguts nacionals ,
Andorra té molt a veure amb els Països Catalans i amb Catalunya , i aquest és
el punt fluix per a l'Estat francès. Per tant, els profrancesos afirmen la nacionalitat separada i això els va bé als seus serveis. Per contra, per als promitra, el
bisbe no té representació internacional , no té Estat de dret i, per tant, qualsevol
afirmació d'Estat, al qual té dret Andorra , i de representació internacional , no
treu res a la Mitra i sí que treu al copríncep francès . Les tesis de Berenguer a
Introducció del Rosselló són aclaridores sobre aquest punt.
Canvis d'actitud i de context

Les últimes eleccions, encara que no gens clares o decantades en termes
de posicions de partits i de programes , coses que mai no s'havien vist a
Andorra i que són habituals en una democràcia occidental , mostren una evolució important i, al meu entendre, indubtable cap a la constitució de corrents d'opinió, i per tant, a breu termini , de partits. Ha guanyat l'antiga oposició i s'han
vist desenvolupats uns quants punts programàtics. Es trenca una antiga línia
divisòria? No, perquè dins cada bloc hi ha les dues i enfrontades sensibilitats ,
promitra i profrancesa i, dins l'equilibri de responsabilitats , una altra vegada es
respecta d'una banda l'equilibri parroquial i de l'altra l'equilibri de sensibilitat.
Es veu pròxima la constitució de partits, i per tant, de programes i campanyes, i això trencarà molt el motlle actual. I també tindrà importància la televisió
andorrana, perquè aleshores el que fa eleccions haurà de tenir missatges senzills , punts de programes entenedors , com sobirania , nacionalitat, identitat ,
constitució, escola, economia, natura ...
Canvien les actituds. No es veuran més actituds tan xocants com ho va ser
per a la gent que era present a l'organització inicial , l'any 86 , del segon Congrés
24

Uni versitat Catalana d'Estiu 1990

internacional de la llengua catalana, fet per afirmar la unitat de la llengua (el
tema dels Estats i altres es deixava de banda), la lluita punt per punt i paraula
per paraula per treure tota referència a Països Catalans i a la seva unitat. O bé
aquella altra de dir àrea catalana i Andorra, que va xocar molt en aquell
moment.
Ara les actituds són molt més relaxades , com la de la Societat Andorrana de
Ciències, que aquí planteja de front els problemes. Surt el que surt i de manera
argumentada.
La conclusió és que l'acord amb la CEE marca una nova etapa. La constitució d'Andorra com a Estat ha fet passos decisius i definitius. Arguments com el
de Berenguer i d'altres cauen com plats de gas a l'estiu .· L'acord amb la CEE té
unes conseqüències indirectes molt positives per a Andorra, deixant de banda
els aspectes econòmics o de saber si hi guanya o no. Notem que per primera
vegada Andorra ja no depèn directament dels Estats francès i espanyol , mitjançant coprínceps o no.
És a dir que el xantatge econòmic, la por dels andorrans , l'autocensura
andorrana per por de perdre avantatges econòmics desapareix. La regla del joc
és clara i els Estats veïns ja no poden interferir sobre Andorra.
No han passat dos mesos que ja es plantegin termes de Constitució i de
representació exterior, Consell d'Europa ... i això és normal. Recordem que els
Estats veïns no juguen . L'any 53, França va fer un bloqueig molt fort i l'any 59 el
va fer Espanya.
En aquesta línia, la creació d'un ens andorrà de ràdio i televisió i la participació d'Andorra en els òrgans internacionals de regulació és una prova de sobirania. Com també ho és la possible participació en el Consell d'Europa, si Andorra
ho aconsegueix de ple, és a dir, amb representació oficial pròpia i directa, no
com San Marino o Mònaco. Això serà un fita essencial.
Després, i alhora, el que es pot desitjar als andorrans i a tota la nació catalana és la concreció d'un Estat andorrà reconegut , modern , democràtic, és a dir,
ara per ara, de l'únic Estat català possible.
Joan Becat
Llicenciat en geografia, professor a la Universitat de Perpinyà,
director del CREC, director de l'Institut franco-català,
secretari del Patronat de la UCE.
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l'oríginalité. de ses rapporh avec Iu deux E lats limitrophes dwaient
tout nalurellemenl attirtr l'attcntion dc!J spécialistes s ur unc situa~
tion juridíque complcxe tl plus d'un titre et qui, pour beaucoup,
reste un anachronisme. Encore r.:;l--il ju.'fte d'observcr que, s püíalem~nl dans la /ittérature françnise si l'on excepte lr.s analysn
pénétranles du pro{csuur Ourfiac, que sa formation d'historien
du droít prédisposait a unt approclle réalisle du problèm e -··- les
lravnux rdatifs au.x Vallút d'¡\ndorre. relevaíent dans l'ea u mble,
il faul bitn lt dirc, moins de lo scícnce juridiquc que du folklore
ou de tinformation touristique. Quant aux décisiom des fribu na ux
judiciaires français, elles continuen/ dc se signaler por une m dco n~
naissance à peu près yénéralc du particularisme ondornm t:l, ce
qui ell pl1u grrwe, par une ignorance persislanic d i!t dorw Jcs .ilémentoirts du droil inlunational public.
Le gram/ mérite dt! l'cuwrage que présenfc m1.jourd'hui J!. Bu~
trand Bélinguier rd d'avoir rompu avcc celle lrop longue tradilion
et d'avoir rb"olumenl nbordé te problème de la cbmlilion j llridique
des Vallüs d'Andorrt en /e replaçant rl'nbord dnn:~ .m pcrsp ective
historique, trop souvent négligCe par Ics internationnli.~tts, et en
confrontant le caraclère splcifique de ce stalut cwcc les rt!alifés
contemporaineJ, notamment dan ... l'ordrt économír¡ue.
L'tnqutte à /aqutlle a procédé l'auleur sur place est d'o illcur.J
· te garant du riali:~mt dt son analy.se, qui t.Jl bien aulre chou.
qu'un trauoil d'éruditíon pure. L'un des pr1ssages les plo., nr.ufs
et /e:~ plus révilateut.J de la Jhé:~e de M. Rélinguier est I'interpretation qu' il donne de l'Edil de réunion promulgné par lfcnri IV
en juilfet 1607 el dt l'Edil de Louis Xli! daté du 19 ocfobr e 1620
qui, ayanl {nit pauer ~elon l'expressíon de. l'nuteur e le:~ droil.t df!
co~sdgnenric des Valtées d'Andorre dnns Ie domnine nnlional )',
ont pumi• à tous les cheft d'Eloi français de tlev en ir les héril ien
du comte cie Foir. L'analyse est capilale, car t:lle. n pour consé·
quence de réfuler l'inle.rprétation en honneur dans la lillbature
espagnote, suiuan t lnquellc la co·principnuU d'Andorre seraít
dtmeurü dans lt patrimoin~ personnel des Bourbon.J, leuu .wc·
ceueur~, de Bonaparte au génétal de t;aulle, n'ayanf fait que
s'octroyr:r des droits que ne justífiait aucune a3si.Je historíque.
La vüité est tout aulre et il faul savoir gré à M. BéfiJ¡guit.r de
l'auoir rétablü - .sans pa~sion irwtile, mais avc c la sérénité qui
est la marque. du .savant.
On trouvera de mêmc de fort utile.~ précísions dan.s les pa9e.t
qui uon.t suiure sur tes prob/Cmt..1 de la rtlrliodífftuion - qui ont
; tem: une grande place dans l'êuolu.tion de~ rapports fran co ~
andorrans au cours de Ce$ derniète:J annécs - et sur le déve·
! loppcment de l"économie des Vallées. ll faut enfin ,!fre reconnais·
sant à M. Bélinguier d'avoir affírmi nvr.c force , c.onformément à
la doclrine constante ·du Quai d'Orsay el contrairement aux cfforls
persislants du gouperncment espagnol, qu'il n'exíste à A.ndorre
qu'une seu/e autoritè temporel!t et que fe coMPrinct! françois e.1 t
a cet égard l'unique délenleur de l'action irzle.rrwtionah . l'c:r:dusivité cst ici la rúgle. La dt!monstration e.~t púcmptoire et dwraít
{aire bonne juslicc de prétentfons auancée~ mHfelà des P!frên ée :'i
davantage pour des considérations dc pu.1tige <¡ll.C par N!.~pec f eh
la tJérité hi~;tor iqu e el juridique.
A tous Ci!S points dc v11c l'ouv ra gc de M. Belirzguier apport e
u nc contrib11tíon cxemplaire à l'é t wle de la condilion int ernationalc
d'.,\11dorre, p roblèmc trop sou ucnt m al conntL oa micomw , démon·
Iran! nvec ècln t qu' íl n'c:r:i.~te pns de petit.~ sujels po1.1 r on juris/e
! digne de c1: nom.
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C'cst un t' qu cs lion d (•te nnin ~¡U{t·
~ i I'Ando rrl! cst souvcrain c,
sï! t•-xistc un gt)ll \'f!rn cme nt andnrran intl i.! pendan t E
JU i di spos ~ llu
m<mopole dn !:1 co nlraint (·. d11 numopt>k •l r. l'r xc rcicl!'
dc In co m ·
pt'h: ncc juridicli rmndl c. <' I tk l'nrga ni s:1l i o n d(.'S sc r YÍCI.'S
puhlics.
:don; l'Andorrc, c¡ui d is pose d'un lerril oir<' dét <' rmin
c- et d"un c nil·
liona lí tt: p ro prc, cst 1111 Ctat.
~fai s no us aYons Mji1 Yll qu e 1'.- \ndo rr e
n'a \· a it pa s dc repr é~
Sl' ntation òipl () m.ntitflH' proprc pnisquc c<·ll e·ci es t e:xerc(~c
par l:t
Fra nc<' et qn 'elll· n'a vait ¡.as Je dr o it de tr :üt er. Ce so
nt !à a~sun~ ·
me nt d~s am o irldri ssc mrn ts de I ~ sn uvN:tin e-té co n s id
ém hh~s ; moi 5
<'.nmmc en Anflo rrc, ricn rl<' s(· pa sse j::una i:s co mnH!
uil h•u r s, il fa n!
a ll('!' pl us l1:.i n car la situu l.io n dc I'Andorre est d'u nc
ex trèm <· l' O m ~
plnit ü sur ec po int : en efTl·l In .-;ou,·cr:line té dc
I'Andonc n'a
j ama is été établi c; mai~ les eo prin c('s csc rtc nt e n
And o rr e un c
sotl\·e nline lé inco nl estuh lc. alo rs tp tc tomo 1lcux nc
r és idenl p:~ s
cians lr s \ 'n ll é(•s.
11 r é ~ullc 4..!<- C'CS diffi cult és., un scr a it tr nt <: de d irc <".es
eo n tra ·
dicti o> ns, qu e Ja rcehcrche dc la noti o n de so u\'Cr ain clt'
dc l'An ~
d orr<· se present e n ~.: cc s s:li re mt~ nt d'nnc faço n part iculière
l 'A n ~
donè dispose de ccrl ains uttrihuts d<' I:\ so u\·c r :dnt"!
é, mai s l<"s
c. :m o m:tlies ) d r sa \'ÍC int crn a tio nnl <• c mpèc
he nt de Ja c o nsid ~ rcr
(:o mm c un Etnt so u\'erai n.
~

1. -~ t. · A~uoni iE IH S I•osr.. 01~ etm TAI:"'S ,\ TT
RIIWT ~
ll f. L.\ S O IJ \ ' f.RAI!'\EI' f.

En effet l' Amlorre se co mport e conunc un Etat s ur
bien des

poi nts qu e ce so it à J'égard des antres Etals ou sur
le lcr ritoirc
mém e des Vull éc s.
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(: 0~:-lt t·;x

ETYI" sncvt-:HAI:\

La souveraín cté eon~fitlH• un ('O~t!mhk dc pouvoirs j ur idiqu C's
reconnu s ;l un Elal pou r !ui ¡H'rmdtrt• d' P~t'l't:\' 1", clan s un <~ s ¡ wcc

(U·l~~ rntin \·. k" rondions t?to\lit¡tH' 5 (::u:h~s h~gi s h~li l"l-i, aclmíní~lratif 5
et jllritlictiomtcl.o;.), Ell <· :1 d'autre p;tl'l 1111 otsp<·d n ~g alif, l' t:xcln~

si,·i!>tn<· l (ll i cst 1:1 f:tcu ll (· d't•x clure lo u le antre compt;h'ncc d ' Eiat
i! l'inl éri<'ur du tr rrit /)í rc.> ~nr IN¡ut•l l' lle 'i'C'xc r<:c.> . •<\in s i ~~ jugé l;t
Cour pt:I·m:nh.' nlc d 'Arbitragc d:.m s une s('nlencc célthr t• rcndu e n

1n2s

·-- :!2 4 -

(

I
\
\

I

~

~~ er

La ..,.,,u, ·c r :~i:t(•J,: k rr iltlri:llt• i m pliqtu• te droit e:<clu s if d 'excr·
k s ~tdivil és l·l:l liqut.' ~ . )' (t¡ ~ l)

11 en r ~_:sulte qu'un El:\1 n c p cu l j f) nÍr ch·s pn'-rogat ives HIIH·
dl l-<'s ~ 1:1 ¡u.: rsn n nali ll~ inkrn:èli c llléllc~ q ut• s'il a ét¿ n·c~onnu c.onl m <·
I el pnr Ics <Hl lr t•s Et:.h. t't!OX· Ó c;¡ :mt lilm'!s dnn s !t'ur 'jugemcnl.
La rcC'••IH!a Ís .<~:~llc t• di· ... E ta!!. e ~ t 1m t' l <'· uu~ nt c s~ c n ticl dan :i l'attribution d11 \"<tract (·rt• . . o u\'t; l':lin ri ' unc cc)ll ect i,·it t!.

Or, l c~ \'all t-l"s tl'.\ n d••IT t', qui n'ont cLtutrc~ nom juridiqur que
le u r ap¡H~II.:;tlinu g~ • ig r:1phit¡nc, nc dispo~ ent pas dc comp é i (' Uc~ (•.xkrnE': poi :squ ~ <''<•s l l;l Franr~\ 'lui rep1·ésen tc l't\ndorre au po int dt:
Yn{' intcrnalio n:d . :\ cl' l h;ard, l'o hj cd ion s c lo n lac¡u c lh.• <: t~ scra it
lt• roprin<:e fra nc;a is :\ tilr•· pc r s(IIIHel. et n o n 1:1 Fran <'t' , t j!li e xcrccrail cctt<~ ccHn¡>t!t('nrc ~·x l enu~. c~ l s an s dTe t d<tn s la 1ncsur~· o il
l' ilu po rbnt .;-s l fJit \·n l n nt ~ lat <l c eau~l\ ce. n <" son t ¡ms les An w
dorr:u1s. (~UXwm(·lllt!s qui <li~pct:'\Ntl d c la C'OillJU'tt"".ncc cxternc dc
l'And o rre. lln ns ('<' S conditim1s. ~~ ~ fait <¡n c I'Andorrc n 'nit pa~

dirrct<·ment :lC'<'ès
<·tm~ íd O:: n· r

a l'nrdn.• jurirliqtu.•

inl cr nati nn:tl nou s impost" rle

un<! h•lk limi l:ttion dêl (• rmínanle po ur :¡ ffi rmrr qu'd l<'
p r r snnn~~ du rl rc·til d es f; (' llS.

n'csi pas nn c

Et pourtanl. il ~: :t hi r n un pays d o ni la j)(llitíqtH.' cxt i'rie nre
nssum ée pa r un ;t n lr~· Et :·t l èl qui cst l ui-ml! m c co nsid <"ré c:o mnw
1111 EIHI s(ntn r ain : ('1\ <' IT<'I I(' nlw ut an (fiO ) (ou Bhutnn ) il proximilt' du ?\\·pal, pr ésc n h~ rc:- lh! c:\r:tdéristic¡uc c uricusc : cet Etut a
for t l on~lt'lnps Yél~u chn .~ on iso knu·n! comp let snns dou tc fa,·o·
ri...:¡< par !'(a situ:llir.n ~c.'()g: r <l phiqo e : 4 .;'>00 1\ilo mè:lrc s c.arré~ d c mon·
t :¡¡:.; n cs. d un e popt!l:tli •>n dc :\OO.lJfiO homnws c ncor c qn e ct>llt'·ci
aH ~ t é fnrl réduite. Pays ú \'Ot.nlinn houdhi~t e sous In f(li'IH C qui
Jll'<'·vul:tit an Tíbct j1tsqu '<m H1 5!1, le Bhout:~.n Yil sa so u\·c raint?!é
co n finn1:<~ ¡wr un trai k dt' 1\HO sigt11í aHc I'Empire. hritllnnii[Ue
pur cc trait C, I'Em pirc hr itanniqu c rc cev:t ít lc rlroil d'ex ercer le s
r<'l a tio ns <' XIí1rí cu re:r. du P.h nn lan , ma is t!ll conlrcpartic s' engageaH
la llt' p:1 s s'in nni sc1~ r dan 'i ses ~dfaircs in!éricurcs ; c'étail 13 po ur
I'Angl<"terre u ne po litiqUí' hi en ditfCrcntc de t~dll.". qu 'clle 11\ t)llllit en
l nd('. Puis !e 1\ :HJtH l!l~fl un n OU\'(~:HI trait é conclu cnln· hJ llhutan
d ct•ltc fuis lt~ g •'IIIY t' I'IH'llll' lll indicn , r l·:t ffirma l:.l souveniÏII('I Ú du
Bhulun : fl lJll rtant l'l!uh· n c fo1i s:tit 1¡ue s,• suh slilucr t) l' Emipr<"
hr itannit¡ne tbn .o: la C'''Hiu it<· d C's rcl:~. ti o n ~ t~ x t é ríNtres du Hh o nta n .
<'Sl

Vo ílà don<: un ~ x~m p ll' d'E t ~tl so uverain d on i: la compétcnce
c:d(' roe est nss um éc par un :wlr<' Et:tL T o ni. comnte l'Andor r('
rl'n\'nnt le x~· sih: lt: . i(' Bhmtt à n v1:t:ut isolt' , tnais il cst l'n(' ore piu .-.
c uri <" n x cií' f¡¡ ir(· l l' rappl'• )l' lh!ll'l<' lll d<'s d c:- n x ¡.:ou\·crn('mC'nt5
rn
(5!)) 4 anit l !l2H, ~en te na c1l' \:~ Cour pcrm:lntt'lle tl ' A rhitra~(' ( ~!. Mu Hu hc•·, arili! ro• ttnit¡UI") rlans l':~tTalrt' tle !'lle dc P3Tm:~ s c'fllre le s F. t :~ t s-- l ! nh t'I lc~
P n y~ - 1 1:1 .... ¡u;.tJ.I.f'., 1935, p. 164 .
{fiO) Apcrçu so mm aírc 5Ur lt Bho ut ;w , Soll'~ et Et udc.\ ttor u men ltti!e S.

:Zil

lll!H!l'

Ht:i:!. n" l.59fi, ¡;p. 3G à 3S.
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tro u,·c è lrc copr incc de s \':tll<~cs d'And or r~· en n ·r lu d'un dro il 1
S;l li cn qu'il d é li ~~ nt en t ant (Jll C ch ef d'Eta( fr:mçais. Cc d mit 1
gaJicn n 'cs t ni r \: glt~mc.• nt é ni don e contrcdil par b Constiluli·
fr ~wçaisc . Jl s 'a g it 1; n c!fd d 'llne } lt (~ r o~:l! i w h é rit Cc d1.~ b 1\:fon :•
chic doul lc tilrc e t la fo ndiun d t~ t:uprince ü',\ nd orre n c son i p
:lin s i lc prC~dd c n \ d c l:t Ht~ p uh lí quc cst·il C:.g:d
lc scul exe mpl e
ment c lt:uwin c dc S::ünt Jt:an t.Jc Latt·:tn d pr c>lc<:tc ur ti c l'Ac :Hh~n;
rr ~ nç.aisc .

S 2. -

C'cst :w lilre dc ch<"f d e l'E l:\l l"l 'a tt (:a i ~ f{Li l~ M. Georgcs Pompidnu , pn~s id c nt de l :t H t: puh!i r¡n ..· l':-:l ,··;..;: dt' llL Cn l copr ince d es Va11 0 e ~ ll ' And orrc . Lc prL;sident de 1:! l ~t~puh liq uc cs t ninsí l'héritier
d es dro il s des comks dc F oix .s ur I'An d•lrrc; on a vu que ces
droits avaien t ét ê tran s 111 is ;:, 1.:1 ~ blsf1ll d c ;\'ava rrc p ui s ;'\ la Couronn (· de Fnm c-.~ (3). Ap •·ès l'in h•!Tt!p\ir1n de l' cxercicc de la cop..ïn cip:mlé fr:mçaisc ÒL' 17!13 :'1 1~Oti. Ie Dèerct napol éo nien de
ISOli, loujour .o; l' ll , ·iguc ur , ¡h~ rm it :'t ln u .s ks chds d'Etat fran~·:1is
d<> d e venir copd n cc tl ' Aud or r <' qut'l r¡uc flit lc rég imc po litique d e
b FrancL'. 11 est d on e c:1 pit :ll d'l-ludicr d' :+honl quclle est la nalurt'
rl e ~ droits du pr ..!s idcnt dc b H ~ puhlij¡u c eo n n ne copr ince d 'An·
d Qrre avant d'c xamin cr cns u itc I~· rúle <' fft·ctif du cop rincc (rança is.
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LE P ntswi·: ~T nt-; 1.. \ Hf: l't ' BLIQUJ:: FRASÇAI S E
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l.

L

1 ~ L a IWlllre des rlroit.,· du prt:.'íidcu t d e In R è publique

ogissunt en lflnl r¡uc co princl' d'A ndorre
11 f aut tou!
d'Andorrc n'est
ça isc. D'a ill eurs
ti o n d c cc litre .

d'n hord rcm:1rqu cr qu e la fonct io n d c coprin cc
ntllll'mcnt r églt: m<' n lé(· p~tr Iu Conslitution Fnm·
nu cun t ex !<! conslilu li on n cl n'~ jamais port é mcn·
En fait lc prési<lf'n t d c I:• RCruhliqu e française se

(2 ) \'oir infra .
(3) \'oir supra, T llre I, Ch2pHre lt, Scc tlqn 1, § 2, L'A ndo rrc du zx r 31!cle
• !.a fié vo l utio n : 2• L u roh dr Fr:~ncc, \'t~prin<'cs d' Andorrc, p . 50.

11 n'cst d one pas a i.-q'• di: d t'·knnirw r d ' unc fa<:On préc.isc b n:c
H ~pu hlit¡U(' lotSfJH'il ugi! en tan
que copritH'C d'Ando n c : () 11 n c Jl<'UI ¿;ui.·n· y prvcCd e r qu e dc f:1 ~· ¡ ¡¡
n égatiw . C't• s l bicn :1insi d':d!l eurs qu e lc Ü>U S1.' il d 'Et:lt a f:li l
en C"ffC'l l:1 h :w lc j uridi\lion :1<lminist ra ti n
connaitrc so n :wis
cul à co nn a i11·c d<· c<'t lt.• d t• lkale qu('sli un :tu C<1 urs d 'unc nfT:tir c-·
qui dC\':lit dnntH'f lh:tt :'t un arn'·l inqJOrt an t. Lf'.':' f:dts étuit' lll sim·
pics : lllh~ Stlc il· l ú ndni(·rc cl' ,\nd iHT<.!, l i t Soc-.i(·lè L(• N ickt'! :1\:IÏ !
p résc nl é 1111 l" t't:o ur~ di..!\ "; lll l J,• Ctms~·i l d'Eial p t J\11" !ui d..:·m:md •·r
d e pruno n c:cr l' a u unbli·•ll d'un t!t"·cn• l pn'· ...: id t•nlinl l ' li dat e du
Hl avríl Hl2 8. P::tr C\" d.~ , :n· t te lll,··sidcnl dP b Ht-p ulJiitpt l' ft':!n (_": tÍ H
ag issant en qu :1lik d\· t:o priu <:ú úc~ \':dk~.:s d'A ncl or rc. el s'•q'·
puy:1nt su r Ics d éli h<'·r a ti ons tlu Cnn ~ ('Í I gént:r:d des Va ll t?<:s. ;n:11t
d écl::trC ca dU tJUr- l:t t'OJH:c:ss ion ac-ccJ nlC<• ú l;.~dil<: sO<: i é l~! par <lo.:;-;
actes pr is Ics l '' n u, ·~..·mltr· (· l~IO~l <'1 .~, an il l!liU.
turc des d r(l il s tlu prl·sith•nt •k b

('..cpc nòant si ks f:lils ~~l:t i (·nt si nt pk~. 1:1 d ~~ ci-;iou ;\ pn.·nd; ,·
l'él.ait nwins, (• \ I<· Cnns~ · il d 'El:ll fut ~:lO S d nutc l' IHklrta.SS<~: c' CLtt !
la prc m ièrc rni.!' qoïl di.',·: lil S\' p:-nr1 <m cr.-r ~ur un c afTairc in !bo····
s::tn t I'A nd orre- et i\ n'y :l\':!Ïl :tlH'tlll<' jur is prudc n cc dc d roíl :1<i*
mini !;;tralif. Fin:tkn w nt , k C0n s<.! il d 'EI :•t dt!dar:~ ir r c.ce,·ab1e b
r eq uete c¡u i Ini 1.~lait ¡ ~r~'.!'~· n tée ~·n prêdsant d a ns sou arrêl L!'
i'iickcl (4 ) :
'"' I.:1 (léd sion :lin s i :t ll: t(J ll (~._. 1t1,.' C•1!l S!iltH' p:t!'> un :•c-I c d'un •·
:lll tori té ad mi ni slrath·c fr:uH:ais.t ~ d o nt Ltnnolalio n puisse ê tr e tl\o .
mandéc pa r la voic du tl·co u1 ·~ pour C!'ci.'s d l' pt)\1\"0ir. '
Cet urrê t ét cudait a ux \';tl lécs <l'Ando rrc unc: juri.sprudcncc appliquée à pro pos des E t a ls prntt'·gt' s (Co nse íl d'EI.31. 20 no,·E-m b;T
1929, Saiadi Abdcss<' km ) {5), d ~..·s h !rríto irc s :"=OUS ma ndat ( Co n!><:il
(4) S. 1!135. 1111 .1, not e Ch . Ho u ssc.a u ; \·oi r
(S) S. J9 30 .111.61.
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Mais la (onclío n dc t•opri n ce d 'And o rr c cst en pra t iqu e lr •
t.lifTércnt c c:u· cli c tH.' sc: hornt· p:t ~ :'1 n · prt'· s~..'nler un lít r e lHm o•
fifTUE-, m a ís b ie n :'1 co n férer lt' parlagt~ de l':tHi nr ilt' s upn~ mc :-;¡
un t erritoi rc o it vin-nt li"d)00 l:;t h il:mls. n :ms cc ttc snn·ivancl' (:
dro it s réga lic ns on p r- ut ,·oir la tu :m¡tll' d <' la con linuil C fran 1: ai~
en d é pi t d es nombn·ux ho ull'\(: r~eml·n t s qu ':J conmt l'hi s.t oirc d
notrc p ays.
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d' Et a t, J 1 oclobre. JH29 , Cau s~c q uc e t Cot) (6), et de s condominiums
(Con sc il d'Ebt, t •• juill ct 1938, .Jahin Dudogn on) (7).
Da ns ct' S e s p <~c<'. s lc Co n ~eil d ' Eta! a admis qu e lc présid t?.nl dc
1:\ Hépubli\¡u c u' agiss;lil p:ts en (jll:llit C d e chd d <! l' cxéculif e n
\'Crl u d ' u ne compèl.e n ct· fond éc s ur d es t c xl cs <"X.cl ush·cme n t fra n\'a is, m ais q u' il e-xcrça íl , s ur h\ hasc d ' un l itre convcnli onne1 prCa-

lahlc, d es co mpétcnces d'ordre ínt cr natíonal tell es •¡ue la r epr êse nl:ltíon dc I'El:ll prolcclcur nu d c la p ui ss a ne(~ mnnd:1t3ire, lc
litre co n\'tmli<mnèl ¡unl \' :mt i~ ln ! ~lli !-\S i hi•m un tr:lil é d c proh!dorat
c¡u c Ic s « l<~ nn l'~ • 11'11n 111andat.
Uu p uin t dt• \ "IIC du dmit admi n is lratif rra i1\':I ÏS, cct lc j uri sp rud en ce e"l f., nd •'· e s ur la th t~o r i~· tk s :1d cs dt~ gn uvcrneme n t dvnl
d ie pri•sc nl c un d c.s :ISJH'd s · le crit èrc d c la n a lurc dc !"!lcl('. A u
regard d u clr o il iult:r n a li on :tl. r ~t rr è t Lc Níc kel pe rn w t ,J¡~ n \rifi cr
¡; ur un pni nt lilnilt'• t' la eo ndi l io n j u ritliqtu~ Sp tk ia lc dtt terr ilni rl'
rt 'A n d nrr~ e l les lit•n s :t.ssa . i•lroil s qui k r l'tll:.tc h c nt ;, l'El. :~ ! fr:w ·
ç:li s . u-n . M:lis íl ll(' :.e lli 'O i lfJOCt ' Jl ~IS s u r ta s ilu :.~línn j ur idi qu c
des \ ·all\-f's d ' An<lonc•, n c "crail-c·t• t J l h' ,· i s-:'l ~vis de b F r am:c ; I<·
C{m .,.e il d' Et:t l s\·st hn rn t· ;, rt· p <~ntl r t• d ' u ne f ~u:o n trè!; ~t ri ctc lt la
le t·o pr ilw c f r aJh;a i¡; d ' ..\ndor n.• csi
q u(·stio n t¡ ui In i ,··la i!. p<> .'i\·.,.
d nm g(~ r ú la Fra nn· q tta tHl il :tgit \ ' li f\m díon dt· t:oprint'C d 't\ 11 ~

dorrc.
C <~ pen d a n ! la .'i<il ll! i o n ailuj' l ~·~..· p;tr k Cmtst~i l ú 'E l :.~ l nc n 0 us
par: Li l p:ts s a lí.s fah•:ntlc : cli c t; qnÍ\':1111 f' n <•O'et pou r un c ju r idicliou
françal sc :1 t•on sitl,!n :r c;o nlltll' t'·tr~ n t g~·r lc pn:sidí"nt dc la 1\l·p u ·
hli <Jil t' d~tn:\ I'{''X\· n·ín.• d(' =-e~ fo n d ions d t• copr in ce d 'A nd nrrc . Or
ces fo n d iü n s d <· t·opdnl'c d'Andorrt' nc rc .. u l{(•nt n uli(' Jl H~ nt d'un
t itrc co n,·~ n ti o nn\·1 p r t'·: tl:thl \< :tH s<·n s ui.1 C\' l :1clt' a p(:rmis no
Cü n sci l <l ' El :){ <l' ét:·tl.Ji r "!' jnr i s p r~tdc n cl.' r d: tti vt~ a u x t ar itu ir cs
sous m :ttHbt t'I au :x Eta l s pro tt'· g<:-s. IY:t il] {:urs I<· C0n s..: il d'E t ~l ll t'
s'cst pa .'i rN ~·· r \· a u P :tn'·:tgl! •l,• l ::! ï X. s<' lli l••x tc n'·g iss: tn l Ics rn ¡t ·
port s d <:S d f' HX (' cl ¡ti'Ï ili '('S e l d o ni h• ~·: u· acl èrt: f~~l) tl :t l ('lll¡lèch c <¡ u'ou
p u iSSl' l"a ss imil t·r :\ 111 1 til rt• r.H n \'l•n tion n<' l. L<: Con se il d ' Et at n'a
p:ts :wl n• nw n l mo l ¡,, : S(l n :t rr O::t <'l ,.·l~S t <' e q lti n m t:-; p :anti t c r iti~
qnnhh! : m è n u: s i 1111 ;u h nd q tH• ho ('np rin cc fn m \· ai s d' r\ nd o rre es t
u n e :tHi urit(· l~ lr:,n ;.: t'.: rc , il f:Hll l r~dl <·o nn a ilrc les r: d ~o n s <l 'H II C t c ll l'
d écis io n, ca r JH IUS l":t\'uns d it d l" \ 'sl t•ssenlicJ. ll~ l itn• dl? C'Opr inct•
U'Ando rre l' ~ l unt! c um pl-\cllt'C tl n dl<'f tic l' E iu t fra nçn is. Ma is
celt c co mpt~ t c n r.c s'cx t· n.·c s ur un krr it oin• oil b lo i fr a n ç~ti se ne
s'a p p liqu c pas. Daus la m e!!i ll fC o ú ~w c un te xlc d c droít fr a nçai s
n c r ég lcm e nl t! I;J rv ncti on d c coprínC'c d' And orre. on comprend qu <·
le Con seil d'Et:ll n c c.o nnai ~se pas des décision s prises par led it
coprincc. L' in co mpi:tc n ce du Con seil sc ju s tifi e largcm en t ¡mr l' 3ll·
se n cc d c tou((' r ~g l c m l' nlali on r.on cc rn a nt la ronction dc copr in cc

(G) S. l'JJO.III .7.

(7) D. l939. HI .3tl, no te L :~mpue el S. 19a!1.1lU1 , nnt c: Ch. H ou ~ sC'a u .

(8) Ch . 1\ou :\St':l tl ,

"'"'

Il O \ ('

au Si r<'y t !JJr, prédtl!e.

-77 d' Anclo rrc . Mais o n n c pcu t ad m ett re d t~ eo n:-t id é r N I<~ co p ri n n•
frnn ~·n i s d'And or rc <~ouum• n'é l a nl pas llfl <" a u to ril \· ~~dmiui s lr ; tti v e
frnn çai!w.
tJnc tcll c nffirm a tio n n o n m oti n~c ne l)()H \'HÍl s uflire :'t r cj c ler
lc r cc.ou r s ; s' i! cst vra i q u e lc coprince f nm~:.ais n'appliquc p:ls,
et pour ca nse, la loi f r:m ça ise r n .- \ndorrc, <.' l. a cet êg:ard, il n'cst
pas e n And o rrc rn ême, u nc :m tor ik a dm in isl m li vl' frm u::lise, d u
mo in s ~~.~n Fr o:tll<"C u n c jurí(lict io n fran çaí sc ~e d oi l d le ' k H'I'O il ~
n :)ilrc In fonction el l' <:opritux: d ' Antl o rrC" cn nw w un e co m pl· \.,·tu· l!
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/ aquesta 01dinació és aplicable a tots els eslablimcnls
creats a pa1 i11 de dit any 1953. o sigui des de que es
promulgà I'Ordrna cró El seu incompiJmenl donarà lioc a
una muita de 500 pessetes a!s inlracto1 s, amb l'obliga·
ció dc reti1ar els 1etols que no s'ajustin a la matc1xa
01din¡¡ció, quedant exceptuats els noms co:nerwls o
industnals formats per un grup de lletres que r:o tinguin
cap sigmficat propi ... [Ordinació Vil]
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Josep Lluís Carod-Rovira

Andorra dins els Països Catalans

'acord amb les indicacions que se'm van fer per a la comunicació d'avui , el
que he intentat és fer un recorregut -forçosament breu a causa de les
característiques de la Diada i perquè també hi ha altres intervencions posteriors- pel que podria ser la presència, i que en aquest cas més aviat és l'absència, del poble andorrà, fonamentalment al llarg d'aquest segle , en el que podríem anomenar la tradició política del nacionalisme català.
Si fem un petit recorregut pel que han estat algunes de les fites més importants, tant teòriques com polítiques , del nacionalisme als Països Catalans, hem
de començar per un article que es considera clau : El greater Catatonia, de Prat
de la Riba, aparegut l'any 1907. Aquest article , per al nacionalisme català
comprès com correspon , és a dir, referit al conjunt de territoris de la mateixa
llengua, es considera el punt de partença més modern pel que fa a tot l'àmbit
dels Països Catalans , a tot el territori nacional català.
Plantejava Prat de la Riba en aquest article un problema que ha anat gairebé sempre paral ·lel a la qüestió nacional catalana, un problema estricte de terminologia, és a dir, com s'havia d'anomenar tot aquest conjunt de territoris de la
mateixa llengua que per a molta gent també eren el conjunt de territoris pertanyents a la mateixa nació, la catalana. En altres països s'havien trobat també en
circumstàncies semblants, i Prat de la Riba proposava la fórmula de la gran
Catalunya, i és curiós de constatar com ja en aquest mateix article , mentre hi ha
unes referències explícites a pràcticament totes les grans àrees regionals dels
territoris de llengua catalana, no hi ha cap tipus de menció ni de referència a
Andorra.
El mateix any apareix una publicació que tindrà una importància transcen-
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dental a les comarques on som ara, la Catalunya Nord: és la Revue catalane,
de Ja Societat d'Estudis Catalans , una societat que va presentar, com a element
francament revulsiu i revolucionari , els estatuts a legalitzar en bilingüe , és a dir,
en català i en francès. Des del punt de vista sociolingüístic, això ja era un factor
molt positiu . En aquesta revista , que neix també aquest any 1907, veiem que
quan han d'adreçar-se als que figura que són pertanyents a la mateixa coJ.Jectivitat, es refereixen als nostres germans de Barcelona, de València, de les Illes
Balears i de l'Alguer. Es veu que el caràcter fraternal no abasta el territori més
proper a la Catalunya Nord , com seria Andorra ; és a dir, Andorra queda novament al marge d'aquesta primera afirmació.
Entre les entitats de caràcter cultural , més que no pas explícitament o pròpiament polític, l'any 1916 es funda una entitat destacada fins a la dictadura de
Prima de Rivera a l'Estat espanyol , l'any 1923, i que comprèn un període de
gairebé set anys . Es tracta de l'entitat Nostra Parla. D'entrada, Nostra Parla
tenia, com a element francament positiu , un nom que era comú a totes les
variants dialectals i, per tant, no hi havia hegemonia de cap dialecte , ni de cap
regió sobre cap altra.
Els objectius que es proposa l'entitat Nostra Parla són , a banda de la promoció de la llengua, el que ells anomenen la unificació espiritual de València,
Mallorca, el Rosselló i Catalunya. Novament, dins una altra afirmació clarament
nacionalista, Andorra es deixa al marge .
I quan , estudiant els butlletins d'aquesta mateixa entitat, ens fixem en quines
són les seus , veiem que tenia, si més no, adreces -que en algun cas concret
eren simplement adreces personals- a Perpinyà , a Ciutat de Mallorca , a
València i a Barcelona.
En canvi , no es pot deixar de banda que quan Nostra Parla publica el que
deu ser segurament en aquest segle el primer mapa del conjunt dels Països
Catalans , òbviament Andorra hi figura , com no podria ser d'una altra manera,
però sense que això comporti cap referència posterior en els butlletins o en els
periòdics de l'entitat.
Un temps després, el 1919, neix a Barcelona el que podríem considerar la
primera organització política de caràcter independentista, fundada per Francesc
Macià, que és la Federació Democràtica Nacionalista. Va tenir una vida breu
perquè es pot dir que immediatament es va transformar en una nova organització que va ser Estat Català. Aquí podem treure una afirmació basada en una
imprecisió territorial o geogràfica, ja que diu que considera territoris de nacionalitat catalana tots els municipis de llenguatge català. Òbviament, a partir d'aquesta afirmació no hi ha dubte que Andorra hi pot ser prèviament incorporada;
però, això no obstant, no hi ha després cap concreció territorial més .
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Fins i tot hi ha en un període més propici afirmacions d'aquestes característiques en una publicació destacada que surt a València, La república de les lletres, en els inicis del període republicà a l'Estat espanyol. En aquesta revista , de
caràcter estrictament literari, dirigida per Miquel Duran i Tortajada, que signava
Miquel Duran de València, veiem que quan explica què és aquesta república,
diu que és una república federal de la qual forma part la república literària de
Catalunya, de València, de Mallorca i del Rosselló. Novament cap referència a
Andorra.
L'any 1943 apareix a l'exili mexicà una publicació que ha estat considerada
cabdal , amb un precedent que es deia Full català; em refereixo a la revista
Quaderns de l'exili que sortia a Mèxic. Aquesta publicació ha estat, com deia,
considerada cabdal en tot el moviment d'afirmació de l'àrea dels Països
Catalans . L'afirmació nacional comprenent el conjunt de territoris de la mateixa
llengua, és la guia fonamental d'aquesta publicació, juntament amb la necessitat, al seu entendre, de potenciar una unitat militar catalana a la segona guerra
mundial.
La revista serà tramesa gratuïtament a tots els catalans, valencians i balears
que la demanin , i dedica al llarg de la seva existència alguns números extraordinaris -que parlen de temes específicament regionals- a valencians , a eivissencs , a mallorquins , etc. No hi ha tampoc a la revista, llevat de quan apareix
en algun moment la fisonomia del mapa de tota l'àrea lingüística, referències
directes a Andorra.
El 1945 apareix un text que pot ser considerat -si bé és un text francament
poc conegut- l'única constitució, fins ara, de l'Estat dels països de llengua catalana. Es tracta d'un text constitucional que va elaborar el partit Estat Català. S'hi
fa una afirmació que diu: "Catalunya, València i Balears són tres països i una
sola nació". En aquest text característic, doncs, no hi ha tampoc referències a
Andorra.
No he fet esment d'un altre aspecte, que és l'anomenada "Constitució de
l'Havana", el 1928. Hi va haver a l'Havana, Cuba, l'Assemblea Constituent del
Separatisme Català , així , amb aquesta terminologia , en la qual aquella
Constitució era molt més restrictiva perquè es fixava només en el territori del
Principat de Catalunya, entre Alcanar i Portbou . No hi ha hagut oportunitat, per
tots els fenòmens històrics que posteriorment ha viscut Cuba , de conèixer
-cosa que hauria estat molt interessant- quina va ser la resposta de la colònia
catalana a Amèrica - importantíssima, com en altres moments tindrem oportunitat de veure- a la pregunta que feia el qüestionari a partir del qual es va redactar la Constitució, que deia: Quins territoris considereu que hauran de formar
part de la futura república catalana independent? La resposta s'ha perdut i, per
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tant, ens quedem sense conèixer el que hauria estat una informació en aquest
cas preciosa.
La constatació primera és evident en tot el que és la tradició política catalanista, la tradició política nacionalista catalana al llarg del segle XX. Les referències a Andorra són francament escasses , i en ocasions pràcticament inexistents, gairebé fins als nostres dies , quan es tracta de fixar l'àmbit català des
d'un punt de vista estrictament polític.
El que encara és més sorprenent és que quan es tracta d'establir l'àrea lingüística, entre el reguitzell de territoris curiosament mai no s'oblida, potser pel
seu caràcter exòtic, la ciutat de l'Alguer, al bell mig de la Mediterrània, i hi ha
més citacions de la ciutat de l'Alguer que no pas del Principat d'Andorra.
Aquesta nova constatació ens hauria de fer reflexionar sobre els motius a
partir dels quals això era així; probablement pel mateix alllacionisme o tancament de la societat andorrana, entre altres causes, ja que per una simple qüestió de mitjans de transport de tota l'àrea comunicacional al Principat d'Andorra, i
probablement per la mateixa immediatesa del territori , s'obviava la necessitat
del seu esment. El cas és que aquest oblit o aquesta citació gairebé mínima
d'Andorra sorprèn en tot cas la reivindicació pol ítica.
I en canvi , on sí que apareix ja amb unes altres característiques és en una
entitat anomenada Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. Aquesta
entitat té socis a tot el conjunt dels Països Catalans , i també al Principat
d'Andorra, concretament a Andorra la Vella, i es constata, per exemple , que un
mestre andorrà fa una petició de llibres , en català, per a la seva escola a
Andorra . I finalment , és al principi dels anys 1930 que aquesta associació regala una biblioteca de 1.300 volums al Consell General , donació precedida d'un
discurs que comença dient, malgrat tota aquesta absència de referències que
acabem de dir, justament: "Catalans d'Andorra". Us parlo d'una entitat en la qual
són representats els catalans del Principat , de Mallorca , de València i del
Rosselló. És a dir, l'objectiu és fixar en el cas dels andorrans quina és la seva
pertinença nacional.
Un altre factor que també és interessant de destacar és la colònia andorrana
resident a Barcelona als anys 1920 i 1930. Sorgeix al costat del que és la
Societat Andorrana de Res idents a Barcelona un nucli , dirigit per Eduard Bonell ,
que arriba a connectar políticament amb el que és el partit heg emònic en
aquells moments a Catalunya, l'Esquerra Republican a, i que ja plantejava tot un
seguit de vinculacions nacionals de caràcter polític entre Andorra i Catalunya
d'una manera molt directa i molt explícita.
Per acabar, doncs , en els termes de nacionalitat i de ciutadania que estem
debatent aq uí, entenem que en la concepció de nacionalitat hi ha una confusió,
38

Uni versitat Ca talana d 'Estiu 1990

un problema fonamental : la nacionalitat s'ha d'entendre bàsicament com un fet
sociocultural i lingüístic, i a partir d'aquesta concepció , si llegim el Politar amb
una sola citació de les set que tenia previstes, veiem que diu : "És més cert que
les Valls d'Andorra , únic país neutral entre França i Espanya, situades , etc. són
vertaders catalans", i, per tant, la cita de vertaders catalans o els més catalans
que els altres apareix claríssimament en aquest text fonamental.
Deixem per a la ciutadania el seu ca ràcter estrictament polític , jurídic o
administratiu . Ens trobem amb una circumstància excepcional i és que la identitat bàsica d'Andorra, la seva especificitat essencial , seria justament la seva
situació política, jurídica i administrativa.
Josep Lluís Carod-Rovira
Representant d'Omnium Cultural
dins el Patronat de la UCE,
vicepresident de l'equip rector de la UCE.
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Josep Guia

Concepte d'identitat
nacional catalana

n dels problemes que es plantegen -i agafo una frase de Carod-Rovira-, a
l'hora de tractar la inclusió o no inclusió d'Andorra o de València dins el
conjunt català és, precisament, un dels vicis que arrosseguem a l'hora de definir
aquest conjunt: el descrivim com un reguitzell de territoris , de parcel-les. I, és
clar, entrem en la casuística de si ens hem recordat d'esmentar totes les parcel-les o no. Però hi ha una casuística prèvia, la consolidació prèvia d'aquestes
parcel-les, perquè algú pot pensar que, per exemple, la província d'Alacant no
ha estat esmentada mai . Aquesta manera de definir el conjunt català com a
enumeració de parcel-les, de significació política o de provocació de la parcel -la
per part de la superestructura política, no és un bon mètode.
Dir que la nació catalana és formada per tots els Països Catalans és una
mala frase , perquè prèviament cal saber si la franja de Ponent és país català o
no, o si Andorra és país català o no, o si el País Valencià és català o no, etc. És
molt més senzill dir -i no tingueu por que em remeti al títol del meu llibre- que
la nació catalana és formada per tots els catalans. És una afirmació unànimement acceptada. La nació catalana humanament considerada no és formada
per tots els Països Catalans, sinó, i molt més curt, per tots els catalans.
I el territori de la nació catalana és el territori d'assentament d'aquest formiguer dels catalans . Amb la qual cosa s'obvia el tema de quin és l'àmbit territorial
i humà de la nació catalana. L'àmbit humà és el formiguer humà català i hi ha
formigues catalanes a Andorra, hi ha formigues catalanes a València, hi ha formigues catalanes en un determinat territori que és el territori català, el territori
on habiten les formigues catalanes. En aquest sentit, queda fora de lògica plantejar-se si s'ha esmentat tal parcel-la o tal altra, perquè s'esmenten totes , en la
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línia de la declaració de Macià de l'any 1919, de la Federació Democràtica
Nacionalista, que justament Carod Rovira ha dit que era la primera vegada que
d'alguna manera, si més no indirecta, no es feia una enumeració de parcel -les,
sinó que hi entraven totes de cop. Completaré la frase. Aquell article dels estatuts de la Federació Democràtica Nacionalista de l'any 1919 diu: "Catalunya no
és formada per les quatre províncies, sinó que és formada pel conjunt de territori de llenguatge català". I a més a més afegeix que el partit intentarà instal -lar-se
i tenir militants en tot aquest territori.
Aleshores , aquí ja no té sentit si hi entra o no hi entra Andorra , si hi entra o
no hi entra València; hi entren tots. Perquè s'ha evitat el mètode d'enumeració
de parcel -les, que és un mètode que arriba a uns extrems tan surrealistes com
el que va passar al segon Congrés internacional de llengua catalana, que al
logotip , a l'hora d'enunciar les parcel -les , constava Catalunya, Catalunya del
Nord , Aragó , Andorra , l'Alguer. És fins i tot bastant impresentable; des del punt
de vista metodològic del parcel·lisme, no té sentit parlar de Catalunya i de
Catalunya del Nord . Els matemàtics suspendrien el primer que ens donés una
enumeració en aquest sentit, ja que en aquesta suposada enumeració de parts
disjuntes , resulta que una part està dins l'altra, i no s'entén . Això seria de suspens immediat, fulminant.
Definir-nos nacionalment, territorialment, com una suma, com una enumeració per afegir tot de parcel -les , és un mal mètode i provoca casos estranys. I a
sobre , no es parla de parcel -les naturals , sinó de parcel -les polítiques , que
aquesta n'és una altra.
Però quan aquestes paraules són fruit de la contingència política, el mètode
en cara resulta més impresentable. Perquè aquestes contingències polítiques
són fruit no de fenòmens bàsics o naturals, com podria ser el fet d'un formiguer
català que s'estén al llarg d'un territori , sinó de contingències polítiques supraestructurals, normalment per divisions de collita pròpia, d'heretaments , comtats,
principats , regnes ... Però després, aquesta parcel ·lació política ja deixa de ser
de coll ita pròpia i és d'imposició aliena: estats , departaments , províncies ,
regions autònomes, etc.
El que vull exposar bàsicament és que la descripció de l'abast humà i territorial dels catalans no s'ha de fer per parcel -les, sinó que s'ha de fer com a catalans . Ningú no nega que hi ha catalans a Andorra , al contrari , ho afirmen tots, i
ningú no nega , perquè és evident, que hi ha catalans a València i que hi ha
catalans a Fraga; en definitiva, que hi ha catalans arreu d'un territori.
Aleshores, la nació catalana, el territori català, és el territori on es troba
aquest formiguer català i, en aquest sentit, aquest territori arribarà fins allà on hi
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hagi catalans . Hi ha catalans a Andorra? Sí. Doncs Andorra forma part del territori del conjunt nacional català.
És irreversible que hi hagi catalans a Oriola; ja no hi haurà mai més catalans
a Oriola, doncs Oriola haurà deixat de pertànyer per sempre més , si no regenerem el teixit, al territori català; com ha deixat de pertànyer-hi Múrcia, on hi havia
aquells que "parlaven el vell catalanesc del món i eren vers catalans".
Pe rò territori català significa allà on hi ha catalans , i a Andorra n'hi ha .
Aquest fet no el qüestiona ningú , fins i tot els textos legals ho afirmen i, en
aquest sentit, és molt més senzill plantejar les qüestions nacionals des del punt
de vista bàsic, tangible, senzill, del formiguer humà, no a partir de les parcel·les
polítiques , perquè prèviament s'hauria de discutir quines parcel·les són , com
s'enumeren , etc.
Torno a la frase inicial , i amb això acabo : la nació catalana és formada pels
catalans , mentre que la frase habitual diu que és formada pels Països Catalans ,
cosa que provoca immediatament discussions . "La nació catalana és formada
pels catalans" és gairebé una tautologia. I aleshores, si dius : "Jo sóc català de
València, de tota la vida", i t'han acceptat la primera part, també t'han d'acceptar
la segona, perquè no es tracta que hagi anat a València, no, és que sóc de collita pròpia d'allà. I l'altre és català d'Andorra de tota la vida. I així la nació catalana es configura d'una manera més senzilla.
Josep Guia
València,
de
Universitat
la
a
Professor
membre del Patronat de la UCE,
nacionalista reconegut.
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Martina Camiade

Concepte d'identitat a través
de la història andorrana

e primer només volia treballar sobre els documents coneguts de la història
d'Andorra, pensant que només ells podrien explicar-nos aquest concepte
d'identitat andorrana a través de la història. Però com que estic treballant des
de fa molts anys sobre la casa andorrana, em vaig adonar que no es podia deslligar el concepte d'identitat del de la casa, del concepte de casa andorrana. I,
per tant, malgrat que fossin les Valls d'Andorra i que el concepte de casa no és
ben específic de les Valls d'Andorra, m'ha semblat que del punt de vista administratiu , aquest concepte de casa és important i posa de manifest una certa
identitat andorrana.
Les Valls d'Andorra , com la gran majoria de les valls pirinenques , foren
durant molts segles una comunitat agropastoral . És a partir de les necessitats i
les obligacions d'aquesta vida pastoral que s'han forjat els elements originals
del marc de vida de les poblacions pirinenques, i Andorra n'és un exemple.
La cèl ·lula base d'aquesta societat agropastoral és la casa. La casa ocupa
un lloc alhora econòmic , social i moral. La casa personifica les famílies que hi
viuen i les identifica també , pel seu nom , a través dels segles . Malgrat els noms
i els cognoms de les persones que hi viuen , només es coneix el nom de la casa,
que no canvia mai . Són els propietaris els qui s'han d'adaptar a elles i no al contrari .
L'hereu o l'hereva és designat pel nom de la casa , com també ho són els
membres de les famílies fins al seu casament. Després hi ha dues possibilitats :
si es casa i es queda a casa, en conserva el nom ; si marxa i si és cabaler i es
casa en un altre lloc, agafa el nom de l'altra casa on va a viure .
En documents com ara els testaments o els capítols matrimonials , sempre

D

3a Diada Andorrana: Identitat nacional

45

es fa referència a la casa i al nom de la casa, a través del testador, si és un testament, i a través dels qui firmen els capítols, si és un capítol matrimonial. El
testament estableix qui és l'hereu universal representat pel testador que representa la casa. El capítol segella la transmissió dels béns de la casa , qui és
designat hereu i el nom que l'identificarà per sempre.
Així , per exemple , en el vell cadastre parroquial , en els arxius comunals que
existeixen a totes les parròquies andorranes, trobem sempre el nom de la casa,
mai no trobem el nom de les persones. Però això és veritat també per a diferents documents , per a la majoria dels documents que existeixen als arxius
comunals , per exemple als padrals. Què són els padrals? Són llistes de totes
les cases que han de pagar impostos , però impostos com és ara una carretera
que s'està construint. Per exemple , el 1913, concretament durant uns anys, s'ha
pagat un impost per fer les carreteres. Després hi ha el foc i lloc, i els padrals de
bestiar.
Existeixen , doncs, unes llistes on figuren totes les cases de la parròquia. Al
comú de Canillo tenim un cert ordre protocol·lari ; per exemple, aquests noms de
casa comencen pels noms de casa de Soldeu , i van baixant seguint Valira avall ,
fins arribar a Meritxell, que és cons iderat l'últim poble de la parròquia. No es fa
mai pujant , sempre es fa baixant. En aquests documents , però , hi ha una
excepció. Són les llistes dels padrals electorals. En la llista establerta dels electors que considera el comú sí que hi consten només els noms de casa. Però, en
canvi , per a les autoritats elegides sempre hi ha un cognom , mai dos cognoms
com tenim el costum de veure ara. Un cognom , el nom i el nom de la casa,
sempre . L'excepció és només per als padrals de les eleccions i de les persones
elegides.
També es dóna en el llibre d'adjudicacions. És un llibre on figuren les terres
que s'adjudicaven a particulars, a cases. Aquí també hi figura només el nom de
la casa. I això és així des del segle XV. He consultat fins al segle XX inclòs , i és
sempre així.
Per tant, el que realment identifica les persones és la casa i a través d'ella
tot el que és administratiu i que va més enllà de la casa , que fa part de la
cèl·lula base d'aquesta societat.
Posaré un exemple concret: casa Armany és de Canillo i casa Quim és
d'Ordino. Doncs tothom sap que els de casa Armany són gent de Canillo. Ai xò
què vol dir? Significa que ser a la vegada membre de la casa Armany i ser
membre de la parròquia de Canillo atorga una identitat pròpia a les persones
que viuen en aquesta casa. Ai xò és el que , a la base del sistema, identifica les
persones . És en aquest nivell que volia parlar del concepte d'identitat.
De l'altre nivell que volia parlar breument és dels documents. Sense els
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documents oficials i els documents més coneguts de la història d'Andorra ,
aquest concepte d'identitat andorrana tampoc no existiria. Per tant, cal parlarne. Un dels primers documents pels quals Andorra té la seva pròpia identitat
són els Pariatges de 1278 i 1288. És en aquest moment que Andorra apareix
com una cosenyoria, diferent de Catalunya.
Un altre document importantíssim dins la història d'Andorra, que marca
també una de les fites , és el de la creació del Consell de la Terra el 1419, que
consolida també el punt de vista intern , la creació d'un consell per a tots els
afers administratius , però també per als afers de fora del país, per a la representació fora del país. En aquest nivell , per tant, té el concepte d'identitat dels
andorrans , que podran representar al país a dins i a fora .
L'altre document de què podem parlar és el Manual Digest, que va escriure
Antoni Fiter i Rossell a petició del Consell General. Tot dient que Andorra és un
país neutre, ell parla d'un país, les Valls d'Andorra, i diu: "Són pròpia i vertadera
Catalunya com a part d'aquest Principat; andorrans són pròpiament catalans en
tot rigor i gosen com a tals vàries prerrogatives en ell". Això ho trobem en el
capítol tercer del Manual Digest de 1748. Sí que remarca , però , que si bé
Andorra deu alguna cosa als catalans, per haver estat abans del 1278 part de
Catalunya, ara és diferent i és un coprincipat. És durant el segle XVIII que
comencem a sentir a parlar realment del concepte de coprincipat d'Andorra ,
abans es deia cosenyoria.
Un altre aspecte també molt important en el mogut segle XIX europeu és la
reforma institucional del 1866. Perquè aquest text, malgrat ser d'un contingut
totalment institucional , consolida la personalitat i la identificació de les Valls
d'Andorra com a coprincipat i en aquest sentit és interessantíssim també per a
la identitat andorrana.
D'altres es donarien durant el començament del segle XX , cap als anys
1930-31 , amb la demanda del sufragi universal dels andorrans . A partir d'aquí
es comença a notar un cert canvi i uns certs corrents estrangers que entren al
Principat i fan evolucionar, d'una manera o altra, el sistema que havia perdurat
fins aleshores .
Però el gran canvi arriba amb l'evolució econòmica del país . És l'època contemporània, sobretot amb la gran arribada d'immigrants a partir dels anys seixanta. Aquí sí que hi ha un canvi dins el concepte d'identitat. Per primera vegada aquest concepte sorgeix com a paraula, ja comença a aparèixer en alguns
documents el concepte d'identitat, que fins ara no havíem trobat en cap.
I aquesta posada en perill de la identitat andorrana prefixa ja uns canvis
d'àmbit institucional , ja que es demana la reforma a partir del 1974-75 .
I un document molt important d'aquesta època és la Nota-informe sobre l'an3a Diada Andorrana: Identitat nacional
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dorranització del 1972, que en la seva exposició de motius diu : "Tot poble , en
efecte, ha de tenir uns arrelaments peculiars i propis, ancorats en un passat i
projectats vers un futur, que el diferencia dels altres, no pas solament de forma
negativa . Els elements propis i peculiars d'Andorra , forjadors precisament de
l'esperit i del caràcter andorrà han de basar-se en : una presa de consciència
col ·lectiva basada en la llengua, la història, la geografia i les institucions nacionals". Més enllà, el mateix text diu: "El Consell General es proposa d'emprendre
i ha de complir un esforç moral i material per assegurar a tots els infants que
cursen estudis a Andorra un compliment essencial de la seva educació que els
capaciti per integrar-se de forma lliure , és a dir, plena, a la societat andorrana,
creant-los plena consciència de ser-ne membres actius i operands".
Això es planteja evidentment perquè , tenint com tenia Andorra dos sistemes
d'ensenyament estrangers , gairebé tres diria amb el congregacional , era clar
que no era gens fàcil que, davant aquesta arribada d'infants d'immigrants , el
català, llengua oficial del país , fos reconegut i estudiat, com també la història, la
geografia i les institucions del país .
El Consell General d'aquesta època va creure convenient portar a terme
aquesta andorranització, que encara existeix avui i que s'està continuant amb
una setantena de professors i mestres que van a totes les escoles . El que sí
que tenia molt clar en aquell moment el Consell General era que havia d'imposar l'obligatorietat de la llengua, i el text diu això, que és absolutament necessari
d'imposar-ne l'obligatorietat, donades les circumstàncies del país , cruïlla de
camins i barreja de parles.
Cap als anys seixanta, la població era de 7.339 habitants ; el 1971-72, ja era
de 21.425 habitants . En deu anys s'havia triplicat. El curs 1971 -72 , els escolars
eren 4.263 . L'any 76 arribàvem a 18.000 immigrants , una població total de
26.000 persones i pràcticament uns 8.000 escolars. Calia fer alguna cosa i calia
fer-la ràpidament per conservar, o en tot cas salvaguardar, la identitat del país.
El Consell va acordar d'andorranitzar els infants a partir del 1974 i en aquell
moment, com he dit anteriorment, també es parlava de reforma institucional ,
que s'havia d'adaptar a l'evolució del país.
Caldria esperar fins al 15 de gener de 1981 per a la promulgació del decret
sobre el procés de reforma de les institucions , amb el qual es creava el consell
executiu , el que anomenem govern. En l'exposició de motius d'aquest decret es
diu que "la reforma iniciada mitjançant decret té com a objectiu l'adaptació de
les institucions andorranes a les exigències del nostre temps , salvaguardant
alhora la identitat del Principat".
A partir del 1982 es posa en marxa el primer govern i des de llavors coneixem , els qui vivim a Andorra, els tradicionals discursos programa dels diferents
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caps de govern que hem tingut fins ara. En tots hi constatem la importància que
es dóna a l'educació i és on sentim més a parlar del concepte d'identitat. Al discurs programa del primer cap de govern, Òscar Ribas , l'any 82 , diu : "Cal insistir
en els programes educacionals no solament en els aspectes purament acadèmics de l'andorranització , sinó també en allò que s'ha vingut dient cívic i ciutadà, nascut del vell tarannà andorrà, fet de seny, amor al país, respecte a la
natura, educació de la sensibilitat, actitud comunitària davant la vida i el país".
El Consell General va fer l'any 87 una proposta d'acord per presentar la creació d'una possible llei general d'educació, en la qual es dispensava uns principis generals per a la formació de la joventut andorrana. Deia: "Cal conscienciar,
cal formar els joves andorrans perquè puguin tenir la consciència de pertànyer a
una comunitat històrica i política, específica i única, que és el nostre comú i més
preciós llegat de viure en un país inequívocament independent i sobirà, el sentiment de compartir la identitat comuna , essent la nostra llengua i els nostres
usos i costums els drets essencials".
Així doncs, el que s'ha de remarcar són els dos nivells que hi ha hagut fins
ara i que us he explicat. L'un és a la base , a la col ·lectivitat i a les parròquies,
del concepte d'identitat de la casa, més enllà de la parròquia i més enllà, doncs,
del conjunt de les parròquies, una identitat més aviat col ·lectiva, diria. I després ,
el que són els documents oficials i els discursos.
Hem de remarcar, doncs, que els anys seixanta del present segle és quan
es comença a tenir un sentiment de salvaguarda de la identitat i últimament
aquest concepte el trobem més sovint en els discursos i en els documents oficials. Els governs que hi ha hagut fins ara han pensat que és a través de l'educació que potser s'arribarà a salvaguardar aquesta identitat i, en tot cas , a conservar-la.
Martina Camiade
Llicenciada en història,
secretària del comú de Canillo,
editora.
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Joan Becat

Fronteres i límits d'Andorra
i la vida pastoral

'ha semblat que no es podia parlar de límits de l'Estat i de límits de parròquia sense utilitzar el mapa oficial d'Andorra , que, entre d'altres coses, és
una mostra dels problemes de frontera , ja que no hi consta la part exterior,
mentre que en tots els mapes francesos o espanyols hi figura com a mínim una
part de territori i, a vegades , d'acord amb els dos Estats, el conjunt del full. I
això té una raó : les fronteres d'Andorra estan encara en discussió amb França i
amb Espanya , com a Estat. I com que Andorra no té el reconeixement d'aquests dos Estats com a tercer Estat, ni tan sols es pot discutir un acord cartogràfic.
I ja ho tenim resumit només mirant el mapa, d'altra banda molt ben fet; la
cartografia 1:10.000 de l'any 76 està molt ben feta i aquest mapa també . I, per
tant, és molt representativa , molt útil, ho sé perquè l'utilitzo quotidianament.
Però també reflecteix una part del problema de què és Andorra i quins són els
seus límits.
Ara bé, el fet de fer un mapa ja és un acte de sobirania. El fet de dir això és
meu i ho dibuixo, us agradi o no, forma part dels actes de sobirania i de futures
discussions.
Aquesta remarca prèvia em serveix d'introducció per parlar de les fronteres
d'Andorra. Andorra és un país de muntanya i, per tant, de crestes, d'aiguavessants molt clars . Es podria suposar que Andorra té unes fronteres coherents en
relació amb la seva geografia. Però no és així. Les fronteres d'Andorra tan
aviat segueixen crestes i aiguavessants com no . Hi ha moltes anomalies i
molts punts que avui encara estan en discussió.
Això planteja un problema. El millor és seguir aquestes anomalies molt ràpi-
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dament i no sobrevolar. Cada punt demanaria, evidentment, molta més explicació.
1. Es presenta Andorra com l'alta conca del Valira , amb tres rius principals,
el Valira del Nord amb afluents , el Valira d'Orient i el Madriu. Aquests rius
tenen una conca hidrogràfica perfectament marcada. No ens podem equivocar
ni d'un pam , es pot discutir on és el mig del pla, però el pla mateix no ofereix
cap discussió. És això , però els límits no segueixen estrictament els límits
d'una conca hidrogràfica molt ben dibuixada.
El nord és només el nord de la frontera amb l'Estat francès , on la ratlla és
conforme als aiguavessants , però ja veurem més endavant que , pel que fa a
l'ús del territori de propietat, ja és diferent. Això d'aquí és la frontera de propietat d'Estat. A l'oest, una part, prop de Setúria ; l'altre costat del riu d'Ós és
d'Andorra, però aquest és un límit totalment artificial , com ho és també aquest,
que torna a entrar a Andorra.
Els Fenerals i fins a la collada de Canòlic segueix efectivament la conca ,
però després del pic sense nom que segueix la collada fins al Valira , el Mas
d'Alins , no és cap límit natural.
No ho és , tampoc , la part sud del Valira fins a Camp de Claror i Camp
Ramonet; és clar que segueix un riu , però és un riu absolutament secundari ,
cau dins aquest sector de la collada de Pimes i ni tan sols el seguei x, aquest
riu. Aquí passa una part de Sant Julià o bé d'Arcavell , també amb Andorra . És
a dir, potser dóna un límit natural però no és ni un riu major ni una cresta
major.
La frontera segueix normalment el Pic Negre fins al cim de la vall del
Madriu , el port de Vall Civera. Però tota la zona de Montmalús i d'Engaït és
una altra vegada una frontera no natural , ja que la cresta és dins Andorra i és
tot un vessant. Aquí hi ha un sector, una punta a Montmalús , que l'Estat
espanyol diu que és seva i que Andorra també reivindica com a pròpia. O sigui
que els dos mapes divergeixen.
I en tot aquest altre costat, només el sector que va des de Juclar fins a l'alt
de Siscaró segueix la divisòria d'aigües , però tota aquesta altra part és una
frontera totalment artificial. Tothom ha vist , si ha passat el port d'Envalira,
aquesta curiositat dels dos rètols que diuen que d'un costat és vessant mediterrani i, de l'altre, vessant atlàntic, mitjançant dos rius. Això vol dir que la divisòria no va bé i si mirem les fronteres "geogràfiques", "naturals" d'Andorra, van
d'aquí a aquí, aquest trosset i aquest altre , tota la resta és frontera "no conforme" a allò que sembla natural.
Per tant, veiem que fins i tot dins un país ben dibuixat i ben pirinenc les
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coses no són tan clares. I ja se sap que la teoria de fronteres naturals no val.
Va ser feta bàsicament per l'Estat francès per justificar a posteriori unes quantes no annexions, sinó possibilitats de defensa militar. I ni les hem de creure ni
les hem d'aplicar. N'és una demostració més.
2. Les mateixes anomalies es donen entre parròquies andorranes, amb
punts en discussió que són del mateix origen que les discussions amb els
Estats veïns. No és gens estrany; de la mateixa manera que no s'han resolt
els punts de frontera amb Estats , tampoc no no s'han solucionat, per les
mateixes raons , els límits entre parròquies .
Els principals punts de conflicte són entre Sant Julià i Andorra la Vella, tota
aquesta part alta, que vol dir gairebé tots els límits entre les dues parròquies.
També existeixen entre Encamp i Canillo, fins i tot a la part que sembla
més ben dibuixada de Meritxell. S'accepta, però amb fortes reticències . I, evidentment , tot el terreny de Concòrdia, que resulta una discòrdia d'un acord
aleatori i permanentment posat en discussió . No hi entro, però és un espai
pastoral cabdal , és la primera pastura d'estiu que necessiten tots dos. No és
per casualitat que concòrdia és aquí, no podia ser en un altre lloc tenint en
compte la configuració de les dues parròquies.
I la Solana d'Andorra, com també la part del Pas de la Casa, no és terreny
propi d'Andorra. El vessant alt de I'Arièja, l'alt riu Arièja , el vessant solà, és
d'Andorra, i l'altre costat és de Catalunya Nord segons el tractat de Courville . I
de sempre les pastures del Pas de la Casa es lloguen a cerdans , de les dues
Cerdanyes o de la Cerdanya única, però encara avui els andorrans ho lloguen
com abans que hi hagués l'annexió. Per tant, l'anomalia aparent és l'anomalia
global de l'alta vall de IArièja.
I avui també hi ha problemes entre Andorra i Escaldes per la part muntanyenca. De fet és un problema de saber a qui pertanyien els territoris pastorals , és de la mateixa naturalesa que en el cas de Canillo i Encamp, encara
que moderna i aplicada a l'esquí, i s'acabarà amb una concòrdia , exactament
com la de dalt, no pot ser d'una altra manera.
Hi ha una línia on és més clar, entre Canillo i Ordino o entre la Massana i
Ordino; és el lloc amb més emprius i acords d'ús de banda i banda. Vol dir que
s'han posat d'acord sobre la propietat del sòl , però l'ús és compartit de banda i
banda, amb una complicació i una subtilitat bastant gran , des del dret de pasturar fins al dret de veure o de passar.
3. Tots aquests problemes no són exclusius d'Andorra, és un cas general a
tot el Pirineu i a totes les muntanyes. Passa el mateix als Alps i a la Catalunya
3a Diada Andorrana: Identitat nacional
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Nord , ho he estudiat per a Porté, Porta i Angostrina, i tot el massís del Carlit.
És tot Angostrina , hi ha parts barrejades aquí, fins i tot Llívia hi té propietats.
També hi ha plets entre Èvol i Oleta; avui és el mateix municipi , s'ha resolt
amb l'absorció , el poblat ha absorbit el despoblat; però també passa entre
Èvol i els dos veïns, etc., etc., . Per tant, és un cas bastant corrent. No vull pas
dir que els andorrans no siguin originals, al meu entendre ho són molt, però
aquesta situació és normal.
4. Anem una mica més lluny. Farem referència a la propietat, la propietat
del dret, la propietat de l'ús. Veiem que el sistema d'usdefruit o el sistema de
compartir recursos , deixant de banda qui té la propietat, és excessivament
corrent i força més complex.
Entre Ordino i la Massana segueix la cresta, però I'Angonella és empriu.
Entre Encamp i Escaldes no segueix la cresta, sinó que la part alta de l'lila és
d'Encamp, però qui hi pastura és la gent d'Andorra i d'Escaldes. Només les
ovelles , quan els altres han raspatllat tot el que podien , hi poden entrar, i moltes vegades són ovelles que vénen "d'Espanya" i, per tant, fins i tot no s'utilitza
directament. I podria fer extensius a tot Andorra , pas per pas, aquests exemples.
Es veu , doncs, que la lògica no és de fronteres naturals. Aquesta falta de
lògica aparent no és real; hi ha una lògica molt estricta, molt acurada, que és
la vida i l'economia pastoral que han fixat els límits arreu del Pirineu . No és un
cas andorrà, sinó un cas general. Aquesta lògica és que la vida pastoral a la
muntanya s'organitza estrictament i precisament segons un esquema que es
repeteix tant al Pirineu , com als Alps com a la Transsilvània romanesa. Amb
les adaptacions locals necessàries, és clar, però l'esquema, el pensament
d'ordenament del territori és semblant i lògic.
El punt bàsic és que es fixen els límits -que poden semblar conformes o
aberrants a primera vista, però que són sempre lògics- en termes d'equilibri i
de complementarietat de les zones pastorals, per a un poble, per a una comunitat, intentant utilitzar les potencialitats de l'entorn físic i provant de superarne les limitacions .
L'única limitació és precisament la pressió semblant dels pobles veïns ; d'aquí neixen les rivalitats , els plets interminables i, finalment , els pactes i els
compromisos que sempre hi acaba havent, les distincions subtils entre propietat i ús i i els nivells diferents de l'ús que es té d'aquesta propietat.
La vida pastoral s'organitza en tres nivells. No entraré en els dos primers:
pobles i comuns , bordes o cortals com es diu a Catalunya, però als Alps es diu
l'estatge dels xalets, "les chalets de l'alpe". L'alp és un pis pastoral que ha
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donat el nom a tot el massís en una mostra de la força d'aquests conceptes.
El tercer nivell serien les pastures d'estiu , que són sempre propietat col ·lectiva i d'ús col ·lectiu o d'atribució d'ús per la col ·lectivitat a un privat, però sempre col ·lectiu . Són aquestes pastures d'estiu , la zona més alta i més conflictiva, les que configuren els límits i, eventualment, les dimensions. Ja trobem el
fil conductor, i la lògica.
I aquestes pastures d'estiu són sempre tres. La primera ha de ser la més
calenta, d'herba més bona i més precoç, un solà o una calma , concòrdia. La
segona és sempre la més fresca , la més alta i la més dolenta, el bestiar no fa
carn, no aprofita i, sovint és de vessant obac i qui no té vessant obac té un
annex o té una altra cosa , a I'Arièja o al Pallars o on sigui . La tercera ha de ser
o bé boscana, per protegir de la neu o la frescor, o bé prou alta per tenir
herba, però no gaire freda per conservar l'herba del setembre. I cadascuna ha
de tenir les dimensions adequades ; la coma de Ransol o Montaup, per exemple, no és suficient: amb vuit dies, la vacada ho neteja.
D'acord amb tots aquests aspectes, les comunitats reparteixen el seu territori i proven d'agafar de l'altre vessant, amb plena propietat, frontera de parròquia o d'Estat; o ho agafen en usdefruit i el que sobra ho lloguen.
Conclusió: de la mateixa manera que es pot discutir el terme nacional , ho
hem dit aquest matí, i que es pot reconèixer la identitat andorrana de manera
molt forta , però també el caràcter nacional en el sentit teòric dins el conjunt
català -cosa que fins fa poc Andorra no rebutjava i que jo sàpiga, oficialment
tampoc-, cal plantejar també el problema de fronteres , que és un problema
greu a Andorra perquè priva de moltes oportunitats i crea una situació que difícilment se solucionarà amb els Estats veïns. Hi pot haver pacte entre parròquies, concòrdies, però molt difícilment hi haurà pactes amb Estats, ells tenen
una ratlla única amb qui guanya i amb qui perd , és el problema eternament
plantejat, en veiem molts altres casos a Europa . I, per tant, al meu entendre , si
no s'ha resolt en aquest moment, difícilment es farà ara, si no és per un compromís polític, que podria ser.
Els límits també cal posar-los en el seu context. Els límits de parròquies o
de comunitats pastorals que avui dia són límits d'Estat.
Diré, com a pinzellada , que al meu entendre, i estudiant bé de banda i
banda de la frontera, i ho dic públicament per primera vegada, estudiant la
lògica pastoral de tot aquest sector del Pirineu , és evident, i només jo em comprometo, que en el cas de les Velletes, no de les Abelletes, sinó les Velletes,
és a dir dues valls, les vailetes, les valls petites aquí i aquí, com en el cas de
Montmalús, és probablement Andorra qui té raó ; el territori amb lògica pastoral
és això. Per què? O bé la frontera després de I'Arièja pujaria pel pic d'Envalira,
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o bé , aquí, tot Montmalús és Andorra o res de Montmalús no és Andorra. És
una cosa que em sembla clara, i això és la porta sud que faré a tall de conclusió.
Joan Becat

56

Universitat Catalana d'Estiu 1990

VAlLS O' ANDORRA
M.l.

CO~JSELL

J

GENERI\l

1() () {)(f

CONJUNT DE FULLS

3a Diada Andorrana: Identitat nacional

57

M. Rosa Ferrer i Obiols

Integració dels andorrans
de primera generació

H

e escollit el títol d'integració dels andorrans de primera generació perquè
considero que, atesa la peculiaritat de la realitat andorrana, de la feblesa
en nombre d'andorrans enfront de l'elevat nombre de residents immigrants, fruit
d'una immigració desmesurada i descontrolada , s'ha de fer un gran esforç
integrador -social i polític- imprescindible per assegurar la supervivència de la
identitat nacional andorrana.
He desestimat el concepte assimilació , ja que és excessivament
conservador, i la realitat demostra que no es pot pretendre una identificació total
per part dels immigrants sense una aportació pròpia a la societat que els rep.
Integració, en canvi, significa contribuir, entrar a formar part d'un tot. És el
procés d'interacció dels membres d'un grup que provoca un ajustament recíproc
i una presa de consciència individual d'identificació amb el grup. Crec que és
necessari exposar també el tractament que ha tingut a Andorra la primera
generació.
La societat andorrana ha demostrat en tot moment una gran capacitat
d'adaptació als canvis històrics que s'han produït , però sempre ha estat
extremament conservadora quant a l'obertura de la nacionalitat, a la possibilitat
de crear nous andorrans, i no cal dir en els drets polítics. Qualsevol evolució que
s'ha produït en aquest sentit ha estat sempre precedida d'accions concretes per
part de determinats grups de pressió.
Fins a l'any 1970, ens trobem amb una societat andorrana classista pel que
fa al tema que ens ocupa, amb l'existència de tres tipus diferents d'andorrans:
els de tercera generació amb plenitud de drets polítics i socials i els de segona i
primera generació, que no tenen drets polítics.
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Cal tenir en compte que fins a aquesta data els nascuts a Andorra fills de
pare estranger i mare andorrana no pubilla són considerats andorrans de primera
generació.
Com a resultat de la demanda presentada per un cert nombre de ciutadans
de primera i segona generació nascuts a Andorra, en què sol-liciten l'extensió
dels drets polítics a totes les persones nascudes a les Valls, es dicta el decret del
7 d'abril de 1970, que concedeix la condició d'andorrans amb plenitud de drets
polítics als fills, nascuts a les Valls , de pare estranger i mare andorrana, la qual
hagi conservat la nacionalitat andorrana d'origen, així com als fills, nascuts a les
Valls , de pare nascut també a Andorra, és a dir , fills de segona generació
nascuda a Andorra.
Pel que fa als nascuts a Andorra , fills de pares estrangers, eren considerats
andorrans a partir del moment que almenys un dels seus progenitors fes més de
vint anys que tingués residència efectiva al Principat, i passaven a formar part del
grup dels andorrans de primera generació.
Per decret de les Delegacions Permanents de 24 de desembre de 1974,
adoptat a petició del Consell General de les Valls , es procedeix a la suspensió
transitòria de l'adquisició de la nacionalitat andorrana de primera generació als
nascuts a Andorra a comptar de l' 1 de gener de 1975.
La promulgació d'aquest decret és fruit de l'ofegament en què es troba
Andorra pel fenomen de la immigració excessiva i irracional, conseqüència del
creixement econòmic. S'inicia així un període d'estancament i a la vegada es
crea un cert malestar entre els estrangers residents a les Valls des d'abans dels
anys seixanta i setanta; cal remarcar també que paral-lelament el nombre
d'habitants de les Valls augmenta en un 167% aproximadament en els següents
deu anys.
El Codi de la nacionalitat andorrana de data 11 de març de 1977 no soluciona
el problema suscitat en el decret del 24 de desembre de 1974, ans al contrari , el
desvirtua tot estipulant que les persones nascudes a Andorra després de 1'1 de
gener de 1975, fills de pare i mare estrangers, seguiran l'estatut personal de llurs
pares, amb la qual cosa es dificulta greument la integració dels immigrats en
impossibilitar que els seus fills puguin ser andorrans.
El mateix Codi, en el seu article 28 preveu que "els nascuts a Andorra abans
de 1'1 de gener de 1975 , fills de pare i mare estrangers, podran adquirir la
nacionalitat andorrana, a condició que el pare o la mare tinguin domicili i
residència efectius al Principat durant un període ininterromput de vint anys, com
a mínim , i que ells mateixos hi tinguin domicili o residència efectius". El
procediment a seguir i l'expedient a presentar pels sol-licitants de la nacionalitat
comporta l'exercici dels drets polítics a l'edat de 28 anys, fet que crea una
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situació nova que no era prevista per la legislació anterior. Els andorrans de
primera generació fins a la promulgació del Codi de 1977 no eren titulars de la
nacionalitat pròpiament dita, a la qual estan vinculats els drets polítics, sinó que
únicament hom els concedia la possibilitat d'ésser "considerats andorrans" . A
partir d'aquest moment s'inicia un procés d'integració efectiu per als andorrans
de primera generació en permetre'ls la participació política.
Malgrat això, l'andorrà de primera generació continua essent discriminat, ja
que ha de demostrar la seva integració al país presentant-se davant un Tribunal
d'Assimilació , compost per membres del Consell General, els quals es
pronuncien sobre el grau d'assimilació dels aspirants a ser andorrans i gaudir de
drets polítics . Aquests drets polítics es concedeixen a partir dels 28 anys als
andorrans de primera, mentre que els de segona i tercera generació en són
titulars a partir dels 21 anys.
També es dóna un passaport provisional als menors de 18 anys (que no són
objecte d'un decret de les Delegacions Permanents atribuint-los la qualitat
d'andorrans de primera generació) ja que es considera que fins a aquesta edat
no és possible demostrar que el sol ·licitant de la nacionalitat andorrana tingui
"un mínim de vida i activitats al país que permetin apreciar la seva actitud
observada habitualment envers el Principat i l'interès demostrat en els afers del
país".

Situació actual dels andorrans de primera generació

A conseqüència de la situació precedent s'endegà una campanya antiTribunal d'Assimilació; la majoria d'andorrans de primera generació es negaven
a presentar-se a un examen que consideraven més aviat inoportú i mitjançant el
qual no es podia demostrar realment quin era el grau d'assimilació de
l'examinat, i que a l'ensems marginava i discriminava. Tampoc no tenia gaire
sentit quan un dels documents que es necessitaven per a l'expedient de la
nacionalitat era el certificat d'escolarització a Andorra, i ja en aquesta data a les
escoles s'impartia , per professors adscrits a la conselleria d'Educació i Cultura,
l'assignatura d'Institucions Andorranes amb caràcter obligatori , com també ho
era el català.
Una forta pressió per part d'andorrans, no sols de primera generació, i
l'activitat de diferents grups polítics de les Valls mitjançant la recollida de
signatures en contra d'aquesta situació i també la pretensió dels joves
andorrans d'aconseguir la majoria d'edat i el dret de vot als 18 anys , com
succeeix gairebé arreu, donà lloc a la promulgació de les lleis de 7 i 8 de
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setembre de 1985, que atorguen la majoria d'edat i els drets polítics als 18 anys,
i es va dictar a l'e nsems la Llei de modificació del codi de la nacionalitat
andorrana.
La Llei de modificació del codi de la nacionalitat andorrana de 8 de setembre de
1985 és el darrer text legal sobre nacionalitat. L'articl e 31 modifica lleugerament la
situació precedent i dóna accés a la nacionalitat andorrana als nascuts a Andorra
després de 1'1 de gener de 1975, fill s de pares estrangers, sempre que tinguin un
germà més gran andorrà, o bé un dels seus progenitors pugui acreditar que el dia 1
de gener de 1975 feia més de 15 anys que tenia residència efectiva al Principat i
que ha continuat residint-hi sense interrupció fins a aquella data.
La llei de 7 de setembre de 1985 atorga la majoria d'edat i l'exercici dels drets
polítics als 18 anys per a tots els andorrans, siguin de la generació que siguin , i
queda també abolit l'examen d'assimilació per a l'adqu isició de la plena ciutadania
per part dels de primera generació.
Totes les mesures legals restrictives de l'adquisici ó de la nacionalitat andorrana
só n conseqüència de la lluita legítima per part dels andorrans per preservar la
identitat nacional, sobretot donat el desequilibri existent entre la població
andorrana, en franca minoria, i les diferents poblacions immigrades en el transcurs
dels darrers anys. (Els andorrans representen l'any 1988 el 17% de la població
total).
El decret de desembre de 1974 és una bona mostra d'aquest fenomen , sobretot
si es té en compte que des de l'any 75 s'ha duplicat el nombre d'habitants a les
Valls (1975 - 24.808 h. = 1988 - 50.528 h.). Ara bé, com ja he exposat abans, el fet
de negar la nacionalitat a uns infants nascuts a les Valls únicament perq uè els seus
pares o avis no són andorrans i van decidir de fi xar la seva residència a les Vall s
massa tard , és totalment discriminatori.
Avui pràcticament la diferenciació entre andorrà de primera generació i andorrà
de soca-rel gairebé no existeix, ja que o s'és andorrà de ple dret o no se n'és. El
problema greu es planteja en tracta r-se dels nascuts a Andorra després de 1'1 de
gener de 1975, fill s de pares estrangers i que cap dels progenitors no residei x a
Andorra abans del primer de gener de 1960. (Aquests representen un 1O% de la
població total l'any 1988).
Avui hi ha molts joves que tenen quinze anys complerts, que han nascut a les
Vall s i se senten dir que "no són andorrans", i el que és més greu , tot i que ell s se
senten andorrans no podran se r-ho legalment si no és que canvia la legislació
vigent. S'està seg regant una co munitat d'andorrans desarrelats, de persones que
no volen posseir la nacionalitat de llurs pares perquè els és estranya, i a la vegada
el país que els ha vist néixer i créixer no els reconeix com a fill s. No és així que
estimaran Andorra.
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Considero que tots els nascuts a Andorra , els pares dels quals viuen i treballen
a Andorra, i que amb el seu treball i el seu esforç han ajudat i ajuden a construir
Andorra, país del qual han fet la seva llar, han de tenir el dret inalienable de poder
ser andorrans . Sembla ser que l'actual govern té intenció, aquesta tardor, de
presentar un projecte de llei referent a la nacionalitat andorrana regulant aquesta
situació i és d'esperar que hi aportarà la solució definitiva.
D'altra banda, i davant el fet que els andorrans som minoria al nostre propi
país, tenint en compte la realitat que ens envolta i conscients que estem a les
acaballes del segle XX , quan s'està parlant d'una Europa unida, per sobreviure
com a poble, precisament per no perdre la identitat nacional , el que hem de fer és
evitar que com a conseqüència de la immigració quedi trencada la unitat del
nostre poble , o bé que desapareguem com a tal. No hem d'oblidar que actualment
la població estrangera -no nacional- representa el 83% del total.
Hem de ser més en quantitat, però sobretot això no vol dir que s'hagi de perdre
la qualitat, i això no ho aconseguirem si no es porta a terme una adequada política
d'integració. Els nacionals hem de ser més. S'ha d'aconseguir que tots els nacionals i que la majoria d'immigrats prenguin consciència que pertanyen plenament al
poble andorrà, que en formen part, i que s'hi identifiquin.

Integració dels immigrats

Hem de fer que al carrer realment es parli el català, hem de fer conèixer la
cultura i la mentalitat andorranes. Ens hem d'impregnar tots , andorrans o no ,
d'aquell seny ancestral que ha fet que Andorra existeixi avui . S'ha d'assolir que
l'immigrat prengui consciència que pertany a un poble específic, que es troba en
una nació diferent de la seva i que vulgui pertànyer-hi realment.
Pel que fa als immigrats , seria convenient diferenciar el qui s'estableix a
Andorra de manera definitiva, amb la intenció de construir el país, que treballa a
Andorra i que en fa la seva llar, d'aquell que per circumstàncies hi treballa però
que no té la intenció ni la voluntat de romandre-hi de manera continuada ni
definitiva.
S'han de crear les estructures social s i polítiques adequades que permetin la
integració d'aquells que volen romandre a Andorra de manera continuada i
definitiva, ja que aquesta mancança pot tenir com a conseqüència que gran part
d'immigrants no sentin la necessitat de relacionar-se amb la cultura autòctona del
país, i posin en greu perill la identitat nacional.
Moltes vegades he sentit a dir que els andorrans de sempre, els de soca-rel ,
són molt tancats , són segregacionistes , que accepten difícilment els andorrans de
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primera generació, que són hostils als immigrants, en una paraula, que dificulten
la integració.
Això no és veritat ; l'andorrà és hospitalari. Quan s'han adoptat mesures
restrictives de nacionalitat no s'ha fet per caprici, ha estat senzillament una
mesura transitòria i provisional per tal de defensar la identitat nacional davant les
agressions culturals i socioeconòmiques d'altres pobles. Encara que a vegades
les mesures que s'hagin pres hagin estat precipitades i no del tot encertades.
Però em consta que el poble andorrà no és ni racista ni segregacionista. Hi ha de
tot , com a tot arreu . També s'ha de tenir en compte que Andorra ha crescut molt
en pocs anys, les coses han canviat molt, s'ha passat de ser un poble que es veia
obligat a emigrar, a ser un poble que es veu afectat i en perill per la immigració.
No ho dic perquè sí. Ho dic amb coneixement de causa.
L'any 1983 jo no tenia 28 anys i per tant com a andorrana de primera
generació no gaudia de drets polítics ; no obstant això, un grup polític de la
parròquia on resideixo , concretament l'Equip de Renovació (avui Entesa i
Progrés) , em va acollir en el seu si com un andorrà més i vaig poder participar
d'una manera oberta i totalment lliure en la vida política del país. Ara bé , jo no
podia disposar del meu vot perquè no m'era reconegut per les institucions. Els
meus companys de grup sempre m'han escoltat i m'han animat a continuar fent
país. La meva condició d'andorrana de primera generació no em va fer sentir en
cap moment ni inferior ni marginada respecte dels altres companys , ni tampoc
respecte de la societat andorrana mateixa.
A través d'aquest grup vam iniciar diferents accions perquè els andorrans de
primera generació fóssim considerats simplement andorrans i que la majoria
d'edat civil i política fos igual per a tots als 18 anys. També vam treballar perquè
el Tribunal d'Assimilació fos abolit. A l'ensems s'està treballant perquè els nats a
Andorra a partir de 1'1 de gener de 1975 siguin andorrans.
El nostre grup ha presentat, com a candidats a les eleccions, andorrans de
primera generació i mai no s'ha discriminat ningú. Tothom hi ha estat sempre ben
rebut. També cal remarcar que actualment hi ha andorrans de primera generació
que són autoritats electes.
Puc afirmar, per la meva pròpia experiència, que el poble andorrà és un poble
obert i disposat a fer front a tots els reptes que se li presentin i tinc el ple
convenciment que sabrà sortir-se'n.
Perquè existeixi integració total , no sols hi ha d'haver predisposició per part
dels nacionals a integrar els immigrants; són també aquests darrers els qui han
de fer un esforç important, han de voler participar realment a la vida del país i han
de voler lliurement integrar-se a Andorra .
La integració dels andorrans de primera generació ha estat més un problema
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suscitat per la por dels andorrans de perdre la identitat nacional que no pas per
la conservació de certs privilegis per part d'uns quants, com pretenen voler fer
creure molts.
M. Rosa Ferrer i Obiols
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Ramon Gual

Andorra a través de la cartografia

óc professor durant tot l'any en aquest liceu de Prada i al llarg dels anys, he
tingut més de cent alumnes d'Andorra. Ara no en tinc perquè els andorrans ja
no vénen a Prada. No és culpa meva, és culpa que ara no volen perquè els van
prometre un institut. Què hi farem . A més, els presidents francesos prometen molt
i no donen mai res. Els andorrans ja no vénen aquí. A nosaltres ens servia per
veure els andorrans, però també els anava molt bé a ells per veure una altra cosa
que Andorra . Hem fet aquesta constatació: els andorrans saben poca cosa
d'Andorra, però en saben moltes menys encara de la resta dels Països Catalans.
Jo sóc andorrà perquè sóc ciutadà dels Països Catalans; per tant, em sento
tan andorrà com tarragoní, balear, valencià o el que sigui.
Em penso que allà on han fallat , almenys una vegada a la vida , els andorrans
és a no haver demanat que poguéssim ensenyar l'andorrà a tots els instituts de
l'Estat francès. El català , o ens l'han prohibit o ens hi han posat pegues, perquè no
és una llengua d'Estat. Però l'andorrà no ens l'haurien pogut prohibir, perquè era
una llengua d'Estat. Per tant, els andorrans heu mancat de no jugar aquesta carta ,
perquè actualment ensenyaríem l'andorrà a tots els instituts, a tots els liceus de
Catalunya Nord; penso que quedaria molt bé. A més, podríeu ampliar la vostra
televisió olímpica a tots els ciutadans dels Països Catalans que volen anar amb un
comitè que no se'ls reconeixerà , segurament, però que si fos andorrà podria tenir
aquest reconeixement.
I bé , ja que doneu la nacionalitat andorrana als de primera categoria, de segona, de tercera, de quarta, la podríeu donar també als catalans de primera categoria i de segona categoria . Imagineu-vos quina delegació faríem!
Dit això, i com que tinc pocs minuts, passaré a d'altres temes. He anat escope-

S
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tejat com sempre per preparar aquesta informació; per tant, us parlaré dels quatre
punts que pensava il·lustrar, i les diapositives, com que no he tingut temps de
mirar-me-les, les descobrirem tots junts.
La meva idea era veure quina noció es té d'Andorra a través dels mapes que
s'han publicat, a través de la cartografia , que és un tema que sempre m'ha interessat força . Els mapes publicats apareixen al final del segle XV i durant el segle XVI ;
abans eren mapes manuscrits.
Quin tractament es fa d'Andorra en els mapes? N'he vist molts , i jo diria que hi
ha quatre categories :
1. Hi ha els mapes publicats on no apareix ni Andorra, ni Catalunya. Aquí tinc
un mapa d'aquest territori . No hi apareix el nom de Catalunya ni , amb molta més
raó , el d'Andorra. Per tant, es tracta de mapes on no hi ha indicats cap mena de
catalans .
2. Els mapes on apareix el nom de Catalunya, de la manera que sigui , però on
no figura el nom d'Andorra.
3. En una altra categoria de mapes hi figura el nom d'Andorra, però pren dos
aspectes : o bé apareix a l'interior de Catalunya o bé apareix a l'exterior de
Catalunya, a l'Estat francès . No apareix mai com a Andorra tot sol.
4. I la darrera categoria és quan apareix el mapa amb Andorra i els seus límits.
Andorra i els seus límits és una creació del segle XIX . La primera remarca que es
pot fer és que els mapes mai no són andorrans, sempre són de fora , o francesos o
castellans o holandesos o alemanys o d'allà on vulgueu , però mai no són andorrans .
Cal saber que el primer mapa del Principat de Catalunya encarregat oficialment per la Generalitat és un mapa fet per un holandès i es pot situar -aquí hi ha
discussió- als voltants de l'any 1602.
Hi ha un mapa que jo considero anterior, que és de l'any 1580, on apareix
Catalunya, però també hi ha discussió sobre la data, perquè els mapes sortien
sempre a l'interior d'un atles i per tant es considera la datació del mapa a partir de
la datació de l'atles, mentre que hi ha hagut mapes que van sortir fora de cap
atles . I aquest segurament és d'aquests.
Ramon Gual
Professor de català a Prada, editor i director de "Terra Nostra ",
tresorer de l'equip rector de la UCE.
Nota: Els mapes que es reprodueixen a continuació s'han inclòs per il-lustrar aquesta ponència, però no coincideixen
plenament amb els presentats per l'autor, que no han pogut ser exposats. Han estat seleccionats per la SAC i correspo·
nen a reproduccions parcials d'originals existents en diferents arxius cartogràfics, extrets per Antoni Pol Solé.
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VRINTS - 1602
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BLAEU - 1630?
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SANSON - 1660
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SANSON - 1691
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DE FER- 1705
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APAR ICI - 1720
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DARNIUS- 1726
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SEUTER-LOTTER1728
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GRANDVOINET - 1772?
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CASSINI- 1790 I FACTIC
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LONGCHAMPS - 1808
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ESTRUC - 1823
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YNDAR - 1824
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DALMAU B. -1849
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CO ELLO - 1864
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CUERPO E.M.E. 1865
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PUIG- 1870?
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BLADE- 1875
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BROSSA - 1883
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A.P.T. - 1884
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TH OS- 1885
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BROSSA - 1888
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DEVERELL - 1889
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Ramon Viñas i Farré

La nacionalitat andorrana:
present i futur

1

Andorra, posant en pràctica aquell principi segons el qual cada Estat
• determina quins són els seus nacionals , ha dictat el Codi de la
nacionalitat andorrana, de 1'11 de març de 1977, modificat per Llei de 8 de
setembre de 1985. Aquesta normativa ens permet distingir nítidament entre
persones que formen part de la comunitat nacional andorrana i aquelles que no
són andorranes , ja tinguin la nacionalitat d'un Estat estranger, ja siguin
apàtrides. En els supòsits de doble nacionalitat -hipòtesi que el sistema jurídic
andorrà tracta d'evitar o de guarir- i que una de les nacionalitats sigui
l'andorrana , les autoritats del Principat tindran a aquesta persona com a
andorrana i resultarà irrellevant que un Estat estranger la consideri també
nacional seva.
Així com la legislació andorrana sobre estrangeria està caracteritzada pel
seu creixent rigorisme, la normativa sobre nacionalitat és exponent d'una
política de lenta, encara que de progressiva obertura cap a una incorporació
dels estrangers dins la societat andorrana, malgrat els defectes que s'hi poden
observar. És per això que demanaríem una modificació parcial de l'actual
legislació.
2. La noció de nacionalitat era desconeguda a Andorra abans del segle XIX ,
com pertot arreu , però el que sí que existia és un conjunt de qualitats o de
condicions que permetien distingir els naturals dels estrangers.
Els costums andorrans admetran un sistema jurídic molt restringit en matèria
de nacionalitat. Es considerarà andorrana la persona que sigui nascuda a
Andorra de pare andorrà: s'aplica, doncs , el criteri del ius sanguinis per via
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paterna, d'acord amb una antiga regla , complementada pel fet de néixer en
territori de les Valls. Els textos positius recolliran els costums , i reflectiran
posicions rígides en la concessió de la nacionalitat, però també posicions més
flexibles , que responen a les èpoques d'expansió demogràfica del Principat, que
ha accentuat la desproporció entre nacionals i estrangers.
En conjunt, s'observa una pausada voluntat d'integrar la nova població tenint
en compte determinades realitats socials i personals. Aquest últim punt es pot
comprovar llegint els decrets promulgats amb caràcter transitori o que pretenen
resoldre expedients de conservació , d'adquisició o de recuperació de la
nacionalitat.
Es pretén una integració prudent i qualificada dels estrangers , no sempre
aconseguida, de manera que quedi salvaguardada la identitat nacional , i això
portarà a la creació d'un estatut intermedi entre andorrans de ple dret i estrangers: els primeres generacions, desproveïts de drets polítics , que avui ja no són
ciutadans de segona categoria. Sortosament, hi ha una única categoria de nacionals andorrans.
Em permeto recordar ara un primer principi en una possible modificació de
la normativa sobre nacionalitat, que està sempre present en tots els sistemes
jurídics : trobar fórmules adients que permetin un equilibri entre nacionals i
estrangers residents al país, sense que en resulti afectada ni la supervivència
dels andorrans ni la seva identitat. Política d'immigració i política de nacionalitat
tenen estretes connexions.
3. Els andorrans d'origen .
El Codi de la nacionalitat preveu el ius sanguinis per part del pare o de la
mare, i reconeix, per primera vegada, la filiació materna com a font independent
d'atribució de la nacionalitat. Això és conseqüència de l'aplicació del principi
d'igualtat jurídica de l'home i la dona . Tant el pare com la mare poden
comunicar la nacionalitat andorrana al fill . El fet determinant és la generació, no
el concepte més restringit de la filiació legal. El fet biològic de la generació és
cert o és capaç de ser provat amb certesa, per això les autoritats andorranes
competents s'alineen , en últim terme , amb el que dirien els experts en genètica,
i no pas amb el fet afectiu de la paternitat, que és sempre variable, inassequible
i conflictiu.
Es dóna també el mateix tracte a la filiació legítima i a la no legítima, amb la
qual cosa el Codi de la nacionalitat distingeix , sense discriminar, la filiació
legítima de la no legítima, i ho ha fet en un article elegant, ensems que matisat:
"Són andorrans els fills , legítims o no legítims , nascuts a Andorra, de pare o
mare andorrans , o nascuts a l'estranger, si el pare o la mare andorrans són
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nascuts a Andorra" (art. 1).
El fill nascut a l'estranger, de pare o mare andorrans nascuts a l'estranger,
no és andorrà d'origen . Té un dret d'opció a la nacionalitat andorrana, que
haurà de sol-licitar davant un notari de les Valls, amb la condició que estableixi
permanentment el seu domicili i la seva residència efectiva al Principat (art. 5) .
Sobre aquest últim punt, observem el següent: a l'actual legislació andorrana
hi ha una excepcional porta oberta per obtenir la nacionalitat, i és haver tingut
un ascendent, pròxim o llunyà, de nacionalitat andorrana. La segona part de
l'article 5 diu: "Les persones de tercera o ulterior generació nascudes a
l'estranger, sempre fills de pare o mare andorrans, hauran d'acreditar, a més,
tenir residència i domicili efectius al Principat durant els tres anys immediatament anteriors a la sol -licitud d'adquisició de la nacionalitat andorrana". En un
principi, la voluntat del legislador era limitar l'àmbit dels beneficiaris a la segona
generació nascuda a l'estranger, amb la qual cosa no s'aplicava a la tercera o
ulterior generació nascuda a l'estranger. L'ampliació és obra de la Llei de
modificació del Codi de la nacionalitat de 1985, i l'opció no està subjecta a un
termini fatal com abans: pot fer-se abans o després de la majoritat.
Sobre aquest mateix punt, faríem la crítica següent: la pràctica actual fa que
si una persona té un ascendent llunyà andorrà -un besavi patern , per exemplei vol adquirir la nacionalitat andorrana, s'obligarà abans el seu pare , que viu ,
que no és andorrà i que és més directe descendent d'aquell besavi , a fer-se
andorrà; posteriorment , l'interessat podrà demanar la nacionalitat andorrana,
que ja ha estat adquirida pel seu pare. Si es vol donar aquesta opció a la nacionalitat andorrana a qui tingui algun ascendent andorrà, per què s'ha d'obligar
totes les persones vives que estan er]tremig de l'ascendent andorrà i la persona
interessada a fer-se andorranes?
4. És possible ser andorrà pel sol fet de néixer a Andorra?
El 1941-42 apareix la figura de les primeres generacions. Els fills nascuts a
les Valls , de pare no andorrà amb vint anys , com a mínim, de residència , eren
considerats "com a andorrans". La posició del decret era oberturista, a l'època,
encara que no es concedís una veritable nacionalitat, ja que se'ls privava dels
drets polítics.
El Codi de la nacionalitat, versió originària de 1977, va barrar l'accés a la
nacionalitat andorrana obert els anys 1941-42 a les primeres generacions , ja
que l'article 26, en versió defectuosa, deia que les persones nascudes a les
Valls, filles de pare o mare estrangers nascuts fora d'Andorra "seguiran l'estatut
personal dels seus pares , és a dir, no seran andorranes". Aquesta mesura
dràstica fou atemperada per la supressió de les primeres generacions existents,
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que foren equiparades a la resta dels andorrans, i per algunes excepcions , com
l'article 28 del Codi. Aquí trobem una data fatal : 1'1 de gener de 1975.
Resulta que els nascuts després de 1'1 de gener de 1975 no poden adquirir
la nacionalitat andorrana per raó del naixement a Andorra i de la residència dels
pares al Principat , però hi ha unes petites modificacions o derogacions al
principi després de la Llei de modificació del codi. L'article 31 preveu , de
manera excepcional , que els nascuts a Andorra després de 1'1 de gener de
1975 podran adquirir la nacionalitat antorrana: a) si tenen un germà o germana
nascuts abans de l'esmentada data i que siguin andorrans ; b) si un dels
progenitors pot acreditar que el dia 1 de gener de 1975 portava més de quinze
anys de residència al Principat.
El que sí que queda clar és que la segona generació nascuda a les Valls és
andorrana. Diu l'article 2.1. del Codi : "Són andorrans (d 'origen): els fills , legítims
o no legítims , nascuts a Andorra , si almenys un dels progenitors és també
nascut a Andorra".
De lege ferenda , podríem pensar en la necessitat de facilitar l'accés a la
nacionalitat andorrana a les persones nascudes al Principat i que han romàs
sempre a les Valls , especialment els nascuts a les Valls i que són apàtrides per
no seguir, per ius sanguinis, la nacionalitat dels pares , o precisament per ser
fills d'apàtrides . Tenir en compte això estaria d'acord amb l'article 15 de la
Declaració Universal dels Drets de l'Home .
5. És possible adquirir la nacionalitat andorrana per simple residència?
Llegint el Codi de la nacionalitat ens adonem que s'utilitza el terme "naturalització" (articles 4, 5, 6, i 7) . La noció de naturalització del Codi no correspon
totalment amb la d'altres sistemes jurídics. En primer lloc , no és possible cap
demanda de naturalització per simple residènci a; en segon lloc , les situacions
previstes exigeixen un vincle familiar estret amb un nacional andorrà (adopció,
matrimoni .. .); en tercer lloc , els candidats tenen un cert dret a la nacionalitat
andorrana en virtut d'aquesta connexió, i les autoritats andorranes competents el
que fan es reconèixer aquest dret. Per tant, no sempre hi ha una decisió totalment
discrecional de les autoritats andorranes , ni la declaració de l'individu és
simplement una conditio iuris de l'acte de concessió de la nacionalitat per
naturalització.
De lege ferenda es podria pensar en la conveniència de fixar les condicions o
els requisits per poder adquirir la nacionalitat andorrana per simple residència.
Utilitzar el que diuen el Manual Digest i el Politar Andorrà sobre els deu anys, els
mateixos que el Dret Comú exigia per adquirir domicili? Proposar un altre termini
més llarg però raonable, tenint en compte la situació de l'actual societat andorrana?
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Totes les idees exposades d'una manera breu es troben ampliades en el
meu llibre Nacionalitat i drets polítics al Principat d'Andorra, Edicions Andorra
Avui, Andorra 1989.

Ramon Viñas i Farré
Professor de dret internacional privat,
Universitat de Barcelona.

Nota. Actualment, és vigent la Llei qualificada de la nacionalitat, de 5 d'octubre de 1995.
L'autor ha publicat un comentari sobre aquesta legislació al llibre Andorra en el ambito jurídica
europea, Ed. Marcial Pons, Madrid 1996. En francès acaba d'aparèixer la veu "Andorre" al
Juris-Ciasseur Nationalité, París 1996.
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Joan Ramon Marina

Política cultural nacional

"E

I que més m'agradava freqüentar era el bar, alternar amb la clientela i
escoltar les converses. Aquell bar, per mi , que havia de fer vida
casolana cent per cent, era la pantalla que em reflectia la vida andorrana de
1942, tan diferent d'aquella Andorra que havia conegut per primera vegada l'any
1926, aquella Andorra que havia de mirar l'hort i la vinya, pobra i penada, que
aprofitava les veremes de França per fer un raconet amb vista a l'hivern : com
havia canviat tot! Ara tot eren grans comerciants i milionaris.
Les misèries de la guerra civil espanyola foren una riuada d'or per a aquest
país. La segona guerra mundial l'havia convertida en la terra de promissió. Una
veritable xauxa. Estàvem en plena època de les vaques grasses i el xampany
corria com l'aigua enmig de la petulància que dóna el diner guanyat amb massa
facilitat. "*
Dels anys quaranta als setanta, els andorrans hem alimentat el materialisme
i ens n'hem alimentat alhora. No hem estat capaços de donar prioritat a la
nostra identitat ni de trobar recursos per mantenir-la prou ferma . Ens ha mancat
previsió i en aquests trenta anys s'ha anat covant la frustració de disposar de
poques generacions que es preparessin per fer front als reptes del futur
d'Andorra. En aquelles dècades -i fins i tot ara- paguem les conseqüències de
la manca de formació que permetés una reflexió prou crítica de la població.
País culturalment indefinit , el nostre , aiguabarreig etern en què tot és
possible , fins i tot desconèixer el passat més immediat. L'època moderna
-aquella que explica la raó de ser del país actualment- no pot ser analitzada
com hom voldria perquè les autoritats concernides no faciliten la tasca dels
historiadors. País culturalment ric , el nostre, ha vist allunyar-se tresors artístics
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per sempre més i complicar-se-li el manteniment del que li era propi : la cultura
popular dissenyada via oral, transmesa en una determinada llengua, amb la
corresponent concepció del món ; la inexistència d'un sistema educatiu propi fins
l'any 1982, que porta diverses generacions a conèixer més i millor les realitats
dels Estats ve·lns que les de la pròpia terra , pòsit que encara les marca
actualment quan no saben o no poden o no els importa seguir l'actualitat social i
política andorrana, fer ús del plaer de llegir en català, implicar-se en l'evolució
del país per no restar-ne al marge .
En els anys de formació de l'Andorra moderna és veritat que no vam tenir
els mecanismes per fer front a aquests reptes de futur de la nostra pròpia
cultura i identitat , segurament perquè no disposàvem de conciutadans prou
preparats, realitat que ara hem pogut capgirar. No és bo oblidar que hem tingut
aquest petit parèntesi empobridor -de trenta o quaranta anys , tant és- però ara
tampoc no és oportú creure que són els altres -els immigrants- els únics
responsables de la nostra pèrdua d'identitat. Cada territori perd el que vol
perdre . No és just culpar aquells que vénen a Andorra exigint el que encara
creuen que aquest país els pot donar: riquesa inesgotable i immediata. Qui és
responsable que aquesta mà d'obra famèlica vegi el país com un gran mercat
laboral i no com una terra on integrar-s'hi? Són uns anys dels quals els
andorrans ens n'hem de sentir força responsables. I malauradament, intueixo
que ens n'haurem de continuar sentint responsables durant molt de temps, tal
com avancen les coses.
Els andorrans i els catalanoparlants en general , sense haver de fer cap
demostració de supervivència extrema, hauríem de plantejar-nos que sempre hi
sortim perdent quan creiem que els grans reptes culturals, lingüístics, educatius,
d'immigració i nacion alitat depenen de legisladors i polítics mentre que són
aspectes que exigeixen una resposta personal que es faci evident per evitar
una pèrdua de confiança en nosaltres mateixos : parlar en català amb els
nostres conciutadans malgrat que l'interlocutor es comuniqui en una altra
llengua, viure els nostres costums i fer-ne participar els nouvinguts, reclamar la
presència única del català en els rètols comercials, publicitaris , indicadors viaris ,
a la premsa, en futurs mitjans audiovisuals, en els edificis públics ..
Haurien de ser les institucions andorranes les primeres a promocionar el
treball quotidià en català , amb la correcció indispensable en el tracte a la
llengua oral i escrita. Funcionaris i autoritats parroquials o nacionals hauran de
reconèixer que cal millorar el nivell lingüisticocultural de l'administració. Més
quan se sap de l'existència d'institucions que menyspreen els signes externs de
l'andorranitat -i després es queixen que no se les qualifiqui d'andorranes-.
Parlo de les vegueries.
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Per preservar l'escenari que ens envolta com a propi ens cal parlar en català
i convidar la gent d'altres latituds que viuen al país a comprendre'! i parlar-lo per
tal de mantenir-lo com a llengua útil. Malgrat tot, som realistes : a Andorra s'hi
viu perfectament prescindint del català i de bona part de la cultura andorrana.
No es tracta d'introduir-nos en la intimitat familiar de ningú , sinó d'expressar
amb ferma convicció que desitgem que les relacions diàries extrafamiliars, en el
cas d'una família no catalanoparlant , s'efectuïn en un clima d'expressa
normalitat i que es puguin defensar en català allí i en el moment en què sigui
necessari.
Cal que la llengua tingui una presència única per tal de fer-la útil. No s'hi val
a confondre el turista amb el resident. És veritat que un país turístic ha de poder
atendre amb correcció, però si arribem a traduir-ho tot, desapareix l'escenari
natural dels catalanoparlants : el català desapareix o, en el millor dels casos,
passa a tenir una presència testimonial. El món de la restauració a Andorra sap
que està obligat a redactar els menús en català per una ordinació de l'any 1981 ,
a més de poder-ho fer en altres llengües. No cal patir per les altres llengües; el
mal està en la distorsió ortogràfica que pateix el català en el cas que hi aparegui
escrit. Els rètols publicitaris han de ser redactats obligatòriament en català
segons ordinació de l'any 1982, però poden dur expressions en altres llengües
que haurien d'ocupar menys superfície que el tema principal redactat en català.
En diversos casos , les altres llengües han desplaçat el català, sigui per l'ordre
d'aparició o per la superfície ocupada. Per què aquesta necessitat d'afavorir la
dispersió? Gairebé segur perquè no hi ha consciència de col -lectivitat nacional
diferenciada dels Estats veïns .
Amb les xifres de la població a la mà, sabem que els andorrans són minoria
- hem de partir, a més, del fet que no tots són catalanoparlants i que n'hi ha
que, si bé ho són , no fan de la llengua una qüestió a normalitzar, per allò que
abans s'indicava: han cursat estudis en altres llengües, s'han format mitjançant
altres patrons culturals-, si bé hi ha catalanoparlants provinents d'altres territoris de parla catalana amb els quals s'aconsegueix reequilibrar lingüísticament
el territori . Amb tot, el grup lingüístic de més pes és el castellanoparlant, seguit,
a distància, per parlants portuguesos , francesos i anglesos. Molts residents
comprenen la llengua i podrien produir perfectament en català, però no tenen
oportunitats suficients , ja que els cercles laborals i d'amistats els identifiquen i
els encasellen en la seva llengua materna. Com a molt, se'ls ajuda a introduirse a la llengua castellana. De tota manera, s'observa cada cop més un altra
actitud del resident acabat d'arribar: la d'introduir-se al més aviat possible en la
llengua autòctona. L'explicació d'aquest fet pot trobar-se en la vitalitat i la
competitivitat del mercat laboral , que alhora que s'ha sensibilitzat en el tema
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lingüístic, no presenta les mateixes facilitats per trobar feina com anys enrere .
La comunitat andorrana ha crescut amb molta empenta. Una estadística que
s'usa sovint -la població distribuïda per nacionalitats- remarca l'elevada xifra de
població que representa el treballador temporer. Una figura polèmica des de
diversos punts de vista -integració, immigració, seguretat ciutadana, sanitat-.
No se sap fins a quin punt s'hi ha de comptar quan parlem de la construcció del
país. Hi és i no hi és. Ell segurament l'haurà construït més que ningú , però no hi
residirà de manera contínua. Difícilment entrarà en el grup dels que s'hi integrin .
Andorra el continua necessitant? Depèn . Depèn del creixement econòmic que
vulguem per al país.
Altres qüestions culturals interessants són la necessitat d'homogeneïtzar
l'ús , la representativitat , la significació i la forma dels símbols andorrans . Una
cultura que es vulgui dignificar sap que ha de respectar els símbols amb els
quals se l'associa. Andorra no té , per exemple , una reflexió legislativa prou
ferma sobre la bandera i l'escut. Mentre que la bandera és una, amb els colors
ben identificats, l'escut disposa de diverses presentacions i colors , no apareix
amb normalitat a la bandera -amb la qual cosa estem homenatjant altres
Estats- i la bandera no té revisada en quines circumstàncies ni indrets ha
d'erigir-se sola o sobresortir de les altres.
L'oci és un altre camp de batalla en el qual hi té molt a dir la política cultural
d'un país . Tota la gamma de festes i celebracions ha de preservar els lligams
amb la cultura andorrana i la llengua catalana. No podem acceptar el tòpic que
les festes majors i de barri són per als immigrants, concebudes per a gaudi de
la classe treballadora. Són i seran festes nostres en la mesura que s'hi participi
activament , alhora que es recuperen antigues celebracions . El cinema a
Andorra -l'oferta més constant d'oci- no és un mitjà utilitzat a favor de la
normalitat cultural i lingüística. Proposo que en lloc de visionar els films traduïts
al castellà -al Pas de la Casa, en francès-, s'opti per la versió original en els
casos de pel ·lícules filmades en català , castellà o francès , i versió original
subtitulada en català per als films creats en llengua anglesa i altres . No es pot
negar que aquesta mesura dóna un to de realisme al que ja succeeix en la
majoria de les llars andorranes: la televisió se segueix en les llengües que
dominen l'escenari lingüístic andorrà -català, castellà i francès-, aleshores, per
què no hauríem de permetre que el propi mercat cinematogràfic ens serveixi per
enfortir la diversitat lingüística i la presència de la llengua catalana? No és
simplement una qüestió d'exhibidor privat. A Catalunya, la Generalitat ha optat
per negociar-ho amb les principals xarxes de cinemes i aconseguir, d'altra
banda, fer realitat una col ·lecció de vídeos cinematogràfics en català.
L'oci pot ser, a més , motiu de descrèdit per a un país turístic. Realment, el
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turista que ve a Andorra, vol veure espectacles de flamenc? On són els esbarts
dansaires del país? Autoritats i propietaris de les sales de festes , pel mateix
preu, poden oferir folklore andorrà amb tota dignitat.
Solucions? Enfortir els dos pilars bàsics d'una llengua: la família i l'escola.
Som en una fase de recuperació del nucli familiar catalanoparlant, que ens falla
per una qüestió demogràfica , alhora que són minoria els pares i mares no
andorrans que es preocupen perquè els seus fills rebin una formació andorrana.
Afortunadament, aquesta dada experimenta un avenç decidit; amb fermesa,
l'Escola Andorrana troba el seu lloc en l'oferta educativa del país i ens assegura
un pensament esperançador envers l'enfortiment de la consciència nacional,
mitjançant un model obert a altres llengües i cultures. Infinitament més obert
que el que els altres ensenyaments del país han pogut oferir mai als escolars
andorrans, dels quals se n'ha obviat sovint la condició d'habitants d'un país amb
característiques pròpies i diferenciades .
Obviar aquesta diferència durant anys és possible que es giri contra els
ensenyaments que la practicaven; de la mateixa manera que s'ha girat contra
els seus alumnes perquè, un cop ciutadans adults, no asseguren un nivell de
coneixença de la llengua i la idiosincràsia del país.
Quan parlem d'andorranització ens referim al procés , iniciat l'any 1972, que
incorporava els ingredients autòctons -llengua i història- entre les assignatures
que impartien els ensenyaments espanyol i francès . Amb resultats desiguals,
hem arribat als nostres dies , marcats, penso, per una segona andorranització,
que s'inicia ara, a la dècada dels noranta. L'andorranització de la societat civil ,
dels adults nouvinguts , dels analfabets de retorn, de tots els signes externs que
fan país, dels pares i tutors que volen ser coixí d'informació i formació dels seus
fills .. . Perquè ens cal mantenir -i en algun cas, recuperar- l'escenari que ens és
propi: via fora!
Joan Ramon Marina Amat
Professor de català per a adults

*Francesc Viadiu, Entre el torb i la Gestapo. La llar del llibre, Barcelona, 1983, p. 66-67.
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Albert Salvadó

Personalitat, identitat,
independència i llibertat

dentitat és un terme ambivalent, amb dos significats contraposats. En primer
lloc , la identitat és la qualitat d'allò que és idèntic, i idèntic vol dir que és igual
a una altra cosa amb la qual es compara. És a dir, que parlem en termes d'igualtat.
Però al mateix temps , la identitat va lligada al concepte d'identificació, és a
dir, la distinció de la resta i, llavors, parlem en termes de diferències . Som
capaços d'identificar una persona o una cosa perquè som capaços de trobar
totes les qualitats que li són pròpies i que la fan diferent de les altres .
D'altra banda, no és possible parlar d'identitat sense pensar en una personalitat, perquè individu i persona són dos conceptes que van íntimament lligats l'un
a l'altre . Com tampoc no és possible pensar en una identitat individual sense fer
referència a la independència i a la llibertat.
Per això, quan un poble cerca la seva identitat, allò que veritablement cerca
són totes les qualitats que li permeten dir que , essent diferents de la resta , conformen una manera de ser peculiar que el converteixen en una unitat, en un
individu de més alt nivell d'agregació i d'integració.
Partint del punt més baix, és a dir l'ésser humà, el salt que es produeix des
de la persona particular i concreta a la família és un pas senzill i ràpid , perquè
existeix un vincle de sang o un parentiu. Arribar fins al concepte de poble o ciutat , també és força senzill , perquè el que fem és sumar famílies i cases . En gairebé dues passes ens trobem amb un concepte diferent, més ampli i amb personalitat pròpia, perfectament identificable , al qual podem posar un nom i que
tindrà per límits els habitatges perifèrics. Aquí , en aquesta frontera , podem tancar la ciutat i fer-la créixer segons les necessitats, fins que es trobi amb un altre
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poble o una altra ciutat.
Fins aquí no hem fet més que jugar amb elements purament físics : persones
i cases. I amb tot això hem creat unitats identificables, és a dir identitats, que es
diferencien de les altres identitats.
Però l'escala no s'atura on s'aturen les cases , sinó que continua, encara que
a partir d'aquí els conceptes varien i adquireixen aspectes menys materials , en
el sentit físic de matèria, d'element que pot tocar-se amb les mans , i comen ça
un altre tipus d'identitat, més àmplia i més artificial en alguns casos .
Continuen existint fronteres físiques , però poden ser naturals i ben definides
o artificials. Llavors s'han de cercar altres característiques que atorguen una
personalitat pròpia. En aquest domini, tradicionalment, es parlava dels elements
que diferencien clarament una unitat d'una altra i que es materialitzaven en :
- Les fronteres
- La història
-La llengua
-La cultura
- Els costums
- Les creences
De la suma d'aquestes qualitats sorgia la personal itat d'un poble , d'una
nació , d'un país, i la raó de la seva identitat. I cadascuna evolucionava amb el
temps , adquiria més personalitat, s'enriquia amb noves aportacions i exportava
part de la seva riquesa , la que s'emportava qui marxava cap a altres terres .
Però ja hem dit que parlar de personalitat i d'identitat d'un poble no pot anar
deslligat dels dos altres conceptes , que són independència i llibertat.
Pel fet que posseïa una història, que disposava d'una llengua que el diferenciava d'altres pobles, amb la qual cosa havia anat creant una cultura, que practicava uns costums característics i propis i que els seus habitants creien en les
mateixes coses , havia de protegir i incrementar aquest cabal de coneixements,
vetllar perquè no es perdés, perquè era patrimoni de la humanitat.
I és aquí on la independència té el seu paper, perquè és el recurs natural de
què disposa la humanitat per poder conservar el seu patrimoni .
La humanitat sencera, contemplada com a unitat, és un individu amb una
personalitat definida , que hom pot estudiar, i que es compon d'individus de
dimensions més petites , però que són tots necessaris i tots acompleixen llur
funció . Per poder acomplir aquestes funcions , han de menester, forçosament, la
llibertat de fer-ho. És per aquesta raó que l'home s'aplega i forma grups i contribueix de forma natural a preservar la diversitat de cultures, de maneres de pen110
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sar i de possibilitats de creixement.
Parlar de la identitat d'Andorra és parlar de la identitat de l'home i de la identitat de la humanitat, perquè ens estem referint al desig natural de guardar una
personalitat. Ara bé , la realitat actual ens presenta una situació força complicada, perquè si partim de la signatura dels segons Pareatges, ens estem referint a
més de set-cents anys d'història d'un poble , història que el diferencia de la resta
de pobles, la qual cosa ja li atorga el dret de posseir una història pròpia. I si, a
aquest fet , hi sumem que les fronteres han restat les mateixes segle rere segle,
podem estar ben tranquils en aquest aspecte .
Si pensem en una llengua, el català ha estat i és l'oficial d'Andorra. Fins i tot
hi ha petites diferències que només apareixen en el Principat, fet que marca
una lleugera distinció amb la resta de països de parla catalana i que es converteix en un element diferenciador a favor de la seva personalitat i identitat. Però
hi ha un altre fet que planteja seriosos dubtes respecte al futur. Les dades oficials del Govern andorrà mostren , referint-se a les llengües parlades al
Principat, el panorama següent:

LLENGUA

PERSONES

PERCENTATGE

Català .. .... .... .............. .... ... 20.047 .. .. .. .. ............ .. ........ . 44.50%
Castellà .. .. .... .. .. .. .. .. .... .. .. .. . 16.811 .. .. .. .... .. .. .. ...... ........ . 37.30%
7.00%
Portuguès .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3.132
6.70%
3.035
.
Francès .. .. .... ...... .. .. .. .... .. .. ..
2.00%
Anglès .... .... .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. ...... 891
2.50%
Altres .. .. ...... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .... 1.098
Total parcial
No declarats

45.014
1.152

Total

46.166
QUADRE 1

La llengua oficial no assoleix ni tan sols la meitat de la població resident.
Parlar, en aquestes condicions , de la llengua com a element diferenciador no és
pas tan senzill.
Si ens endinsem en la cultura, hem de tenir en compte la poesia, les llegen3a Diada Andorrana: Identitat nacional
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des, la prosa, l'assaig , l'arquitectura i totes aquelles coses que caminen cap a la
construcció d'una identitat. I en aquest punt és important fer la distinció entre la
recerca d'una identitat i la construcció d'una identitat, perquè la recerca pot
prendre's com l'intent de revifar quelcom que ja és mort, com l'intent de trobar
allò que existia i es va perdre, mentre que la construcció parla de coses vives ,
que canvien, que s'emmotllen al present, però sempre amb una base del passat, amb una continuïtat històrica i natural. Aquí hauríem d'esbrinar si, en el
moment actual , Andorra construeix la seva identitat, és a dir, si està canviant , o
bé si el canvi és tan profund que , tal vegada , els andorrans estem intentant
retrobar allò que s'està perdent.
Si volem parlar de costums , Andorra ha estat, tradicionalment, el país dels
usos i costums. És també així avui?
I pel que fa a les creences, Andorra també ha disposat d'una llarga tradició en
aquest aspecte, com qualsevol país del món que va néixer a l'ombra d'una religió
concreta, que ha acomplert la funció integradora que la història li va atorgar.
Però les situacions canvien i, per més que es vulgui disfressar la realitat, la llibertat de pensament ha dut també la llibertat de creences i la diversitat de religions,
encara que no sigui de forma oficial , però la realitat és aquell fet davant el qual
només cal una posició, que és acceptar-la . I parlar, avui en dia, de les creences
com a element diferenciador no és gens clar, a menys que parlem del desig de
pertànyer a un poble, a un país i a una nació, perquè els credos polítics poden
ser diversos i els religiosos també. La unitat d'altare de què parlava Maquiavel ja
no és sostenible en molts països actuals.
Arribats al punt en què la identitat era definida segons els paràmetres tradicionals i que conferien a Andorra tots els atributs necessaris per gaudir de personalitat pròpia, és important posar els ulls damunt el present per poder esbrinar el
futur, perquè cal prendre d'altres paràmetres per poder donar una definició d'identitat, de diferenciació respecte d'altres unitats.
Les circumstàncies han canviat. La història del Principat ha anat evolucionant
i Andorra ha passat de ser un petit país de conreu i pastura a sofrir l'explosió del
turisme i del comerç. Una explosió en tots els sentits.
D'una manera simplista, es pot analitzar la nova situació com segueix.
En primer lloc, arriba un canvi de visió. El desenvolupament de les comunicacions fa que gent vinguda d'altres terres aporti una visió diferent del món . És
gent que ens diu que el món és més ampli del que creiem , que més enllà de les
muntanyes hi ha una forma diferent de vida.
En segon lloc, el descobriment fa que canviï l'economia , que els conreus perdin terreny enfront del naixement de la societat de serveis. Hi ha un salt prodigiós del sector primari cap al sector terciari , sense quasi solució de continuïtat.
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I, en tercer lloc, les previsions resten ofegades per les corbes de creixement,
la qual cosa fa que Andorra entri dins una espiral que es descontrola. La importació de mà d'obra aconsegueix crear una situació impensable anys enrere. La
població autòctona és minoria davant la immigració.
Què pot succeir, llavors, amb la identitat?
Lògicament la identitat ha de variar, perquè la composició ha canviat i la
identitat d'un poble és la resultant de les identitats individuals dels seus habitants . És un procés natural d'evolució. Les estructures socials i polítiquès que
han funcionat durant molts anys no són eternes ni són infal -libles i van néixer
per servir un poble . Pretendre continuar mantenint unes estructures desfasades, tot creient que les persones han nascut per servir-les, condueix a situacions absurdes.
Quins són , doncs , els paràmetres que caldria tenir en compte per donar una
nova definició d'identitat , que no plantegés els problemes que hem trobat?
Doncs : la història, les fronteres , la cultura lligada a una llengua, la composició i
les estructures.
Pel que fa a la història i a les fronteres , ja se n'ha parlat. També hem parlat
de la cultura i de la llengua i hem descobert que la situació actual no és gaire
tranquil -litzant. Al contrari , la llengua castellana ha fet un salt important i l'hem
d'acceptar, perquè és un salt real i amagar aquesta realitat no condueix a res de
positiu . Ens centrarem en els dos paràmetres restants .

1. La composició

És important mesurar les variacions de composició de la població del
Principat. Utilitzarem les dades sobre el creixement de població activa que cotitza a la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Els darrers anys , la mitjana mensual de cotitzants (assegurats) ha estat de:
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NOMBRE
ANY
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

D'ASSEGURATS

% CREIXEMENT

19.853 .... ... ... .. .. .. .. ........ .... . 16.43%
21.351
7.55%
21 .184
-0.79%
21.468
1.34%
22.311
3.93%
23 .232
4.13%
24.775
6.64%
26.249
5.95%
29.438
12.15%
(*) 32 .963 .. .. ... ................ .. ...... 11.97%

(*) dades provisionals
QUADRE

2

Contemplant el quadre 2 es veu que el creixement de la pobl ació assegurada no pot tenir les seves causes únicament en el creixement vegetatiu , sinó que
hi entra en joc fortament un component migratori molt dinàmic, fet que es veu
amb més claredat en el quadre 3, que fa referència al nombre de matriculacions
des del moment de la creació de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
D'aquestes xifres es dedueix que més de 50.000 persones han treballat al
Principat i han marxat i que, després de la davallada dels primers cinc anys de
la dècada dels vuitanta, la corba torna a invertir-se i el creixement es fa progressiu , sense poder veure en quin moment s'aturarà.
Es lògic preveure que part de la gent que continuï arribant, a causa de les
peculiaritats del Principat, serà gent de pas, gent que hi treballarà durant un cert
temps i en marxarà, però al seu costat hi haurà gent que arrelarà i fi xarà llur
residència permanent a les Valls. Aquesta gent forma famílies , té fills i continua
residint-hi. Tard o d'hora, Andorra els ha de tenir en compte , i ells són els que
fan que la composició variï.
Una altra dada reveladora la dóna l'estudi de la població assalariada segons
el seu lloc d'origen , és a dir de naixement. Aquí cal aclarir que estem parlant de
lloc de procedència , no pas de nacionalitat, i que no s'hi compten tots els qui
resideixen a Andorra , sinó aquells que figuren a la Caixa Andorran a de Seguretat Social com a personal assalariat , és a dir descomptan t també els
empresaris declarants de cotitzacions, els pensionats i els voluntaris (en altres
11 4
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ANY
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

NOMBRE
%
%
TOTAL DE
D'INCREMENT
ONS
MATRICULACI
MATRICULACIONS
.. ............ 7.227 .......... .... ... ..... 7.227
.... .......... 2.690 ..... .. ... ......... .. . 9.917 ··· ···· ···· ······· · 37.22%
...... .. .. .... 2.442 .. .. .. ... ... ... ..... 12.359 ... ........... ... .. 24.62%
···· ·· ········ 2.711 .. ......... ... ...... 15.070 ... ... ... .. ........ 21.94%
.... ...... .... 3.194 .... ...... .... .... .. 18.264 .. ... .. .... ........ 21 .19%
.. ............ 3.699 ..... .... ....... .... 21 .963 ........ ... ..... ... 20.25%
...... .. ... ... 3.722 .... ... ..... .. ... ... 25.685 .... .. .... .. ... ... . 16.95%
..... .... ..... 2.997 ..... ... ... .. ..... .. 28.682 ... ... .... ......... 11.67%
............. 3.417 ..... .... ...... ... .. 32.099 ········ ······ ·· ··· 11 .91 %
········· ·· ··· 4.347 .. .................. 36.446 ..... .... .. .. ... ... 13.54%
... ..... ...... 5.233 ...... .. .. .. ........ 41.679 .......... .. .. ..... 14.36%
.. ... .... ..... 6.060 ...... .. .. .... .... .. 47.739 ····· ······ ···· ···· 14.54%
.......... .... 6.652 ··· ··· ··· ··· ···· ···· 54.391 ······· ·· ····· ····· 13.93%
..... .... ..... 4.756 .... .... ...... .. .... 59.147 .. ......... ....... ... 8.74%
2.922 .... .... ...... .. .... 62.069 ..... .... ............ 4.94%
2.854 ... ........... ...... 64.923 ...... .. ........... .. 4.60%
.....
..... ....
.. ... ... ...... 2.943 . ... ... ........ .. ... 67.866 ...... ...... ..... .. .. 4.53%
4.74%
····· ········ · 3.220 ......... ... .. ... ... 71 .086 .. ... ........ ....... .
5.28%
..
...
...
...
....
......
.............. 3.755 ... ................ . 74.841
5.91 %
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
···· ···· ······ 4.426 ····· ·· ··· ··· ······· 79.267
7.31 %
....
........
.....
...
.
.. ............ 5.795 ... .. ... .... ........ 85.062
7.04%
.....
...
.........
...
.
...... ..... (*) 5.991 ...... ..... ......... 91 .053
o o o o I

o o o o o o o o o

(*) dades provisionals

QUADRE

3

països es podrien assimilar als autònoms). També cal dir que aquestes dades
corresponen al mes de desembre de l'any 1988.
Essent el desig natural del poble andorrà de preservar costums , llengua, institucions , creences , cultura i història, s'ha de menester un procés d'integració,
gens senzill en una població que té un creixement vegetatiu molt per sota del
creixement a causa de la immigració .
Un dels grans perills d'aquest creixement ràpid és la pèrdua del control i l'o3a Diada Andorrana: Identitat nacional
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NOMBRE
D'ASSALARIATS

LLOC DE NAIXEMENT

Canillo ..... .... ...... ..... ........ ........ .. .. ....... .... ... ....... ..... .. ..... 72
Encamp ... ...... .. .... ........................... ... .. .. .. .... ..... ....... .. 207
Ordino ...... .... .... .. ...... .... ... ....... ...... .... .... .. .. .. .... .... .. .. .. .. . 73
La Massa na .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 92
Andorra la Vella ...... ........ .. .. .... .... .. .... .. .. .. ....... .. .. ....... 687
Sant Julià de Lòria .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. . 308
Escaldes-Engordany ..... .... .... .................. .. .... .. .......... 552
Espanya .......... .. .. ...... ...... .. ... ....... .. .. .. .... .... ............. 6.350
França .... .......... .. ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........... ............... 1.093
Altres ..... ..... .... ......... .... .. .... .... ........ .... ........ ... ..... .... . 3.898
QUADRE 4

fegament de la cultura autòctona per part de la gent que arriba de fora amb una
cultura diferent, amb l'aportació d'una llengua diferent i d'uns costums diferents.
I és aquí on l'esforç que es requereix és d'unes dimensions espectaculars, tot i
que no s'ha fet la distinció entre la gent de procedència d'una zona d'un país de
parla catalana i dels procedents d'altres llocs.
A Andorra li ha estat fàcil mantenir la seva identitat durant segles, perquè el
nombre d'habitants i les dimensions del país eren modestes , però la situació ha
canviat i no sembla tenir un horitzó gaire obert, pel fet que l'espiral del creixement continua obrint-se i accelerant-se. D'altra banda, el moviment migratori pot
fer que una cultura arribi a dominar la pròpia, si la població procedent d'un país
concret augmenta sense que existeixi un procés d'integració acurat.
Parlar, en aquestes condicions , d'identitat es fa un xic difícil. Es pot, en tot
cas , parlar d'identitat a través de la història, però definir la identitat actual requereix un estudi més profund , entre altres causes pel fet que no ha existit una política d'immigració clara, perquè els poders que hi entren en joc no es troben en
mans dels andorrans, com es veurà tot seguit.
2. Les estructures

Com que la composició de la població resident ens planteja incògnites amb
vista al futur , val la pena fixar els ulls en les estructures i pensar si és possible
intentar un canvi .
Quan ens plantegem la possibilitat d'un canvi , podem pensar en dos tipu s
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d'estructures . Dues estructures que formen part de la identitat d'un poble i que
responen a dues preguntes concretes:
-Què fa aquest poble? A què es dedica? Com es guanya la vida?
-Com es troba organitzat? Com pren les decisions? Qui les pren?
La resposta a aquestes preguntes és l'estructura econòmica i l'estructura
política.

2.1. L'estructura econòmica

Basada en el turisme, l'economia d'Andorra cerca la visita en massa, l'entrada de diners a canvi de mercaderies importades d'altres països, cosa que crea
una dependència pràcticament total dels mercats veïns. Això és normal , perquè
el país no té riquesa pròpia ni recursos naturals a gran escala que li permetin
d'exportar el producte de les Valls.
Aquesta opció del turisme a l'engròs, que ve amb l'afany de trobar a baix
preu les mercaderies , ha dut a l'espiral de creixement de què es parlava en el
punt anterior i que ha conduït a un canvi en la composició de la població.
Un aspecte , l'economia, fa que canviï l'altre , la població. Això comporta una
pèrdua de la identitat primigènia i el naixement d'una nova personalitat que pot
continuar variant sense parar. Llavors es corre el perill d'assolir la identitat de la
manca d'identitat.
De tota manera, una de les claus per poder arribar al punt d'inflexió de la
corba i canviar la tendència , sense modificar el creixement, es modificar els
objectius econòmics . El binomi creixement-immigració pot invertir-se , si se
cerca la qualitat i no la quantitat.
Si els andorrans no som capaços d'invertir el procés, hem de pensar que el
deteriorament constituirà el pas següent, un deteriorament que ja comença a
ser palès en el medi ambient i en la qualitat de vida. I una de les maneres que
tenim de canviar aquesta tendència és passar d'una societat purament comercial a una societat de serveis: serveis turístics, professionals , financers , informàtics, fires , congressos ...

2.2. L'estructura política

Al principi hem aclarit que la identitat i la personalitat no poden anar deslligades de dos altres conceptes : la independència i la llibertat.
3a Diada Andorrana: Identitat nacional
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Per què independència i llibertat?
Parlar de conceptes comporta el risc de la interpretació , perquè cadascú
entén els conceptes d'una manera i, normalment, aquesta manera d'entendre'ls
és cercant el propi benefici. Però la llibertat és una i no es pot parlar de massa o
de massa poca llibertat. O es parla de llibertat o es parla de concessions , però
no de llibertat. O es parla de llibertat o es parla de llibertats , que és un succedani de la llibertat. I la llibertat necessita la independència en matèria de decidir
per un mateix.
Explicar l'estructura política d'Andorra allargaria massa aquesta exposició i
ja s'ha fet en diverses ocasions . Per això m'estimo més centrar-me en un fet
concret, llevat que no és l'únic i que no ha de ser necessàriamant el més important, però com a exemple servirà.
Encara que en la pràctica no s'hagi produït, és perfectament factible que , si
les estructures continuen com fins ara, es produeixi la paradoxa que un nigerià,
un nord-americà, un japonès o una persona de qualsevulla altra nacionalitat
accedeixi a un càrrec de responsabilitat dins l'administració del Principat, sense
que els andorrans ho haguem demanat. Això es deu al fet que els coprínceps
poden nomenar lliurement els veguers, càrrec que té un pes específic dins la
vida política d'Andorra. Imaginem , per un moment, una situació , tal vegada
absurda, però factible . Imaginem que és nomenat bisbe de la Seu d'Urgell un
japonès i que , en arribar a aquestes terres, no coneix ningú . Una de les condicions per ser nomenat en un càrrec és que la persona nomenada gaudeixi de la
confiança del nomenador. Per tant, aquest senyor, procedent d'altres terres,
sense cap coneixença , pot prendre la decisió, davant la importància del càrrec ,
de cercar un col ·laborador entre els seus coneguts i nomenar un altre japonès ,
perquè no hi ha cap restricció en aquest punt i si existeix només li cal atorgar la
nacionalitat andorrana a aquesta persona.
Això és així perquè "són nomenats directament i personalment per cada copríncep, el veguer episcopal pel Copríncep bisbe i el veguer francès pel copríncep francès" (Estudi sobre les institucions andorranes, Enric Paris Torres, pàgina 27). I, d'altra banda, tenen autoritat "sens dependència de ningú més que
dels Prínceps en totas causas".
Per tant, el perquè de la independència i la llibertat es troba aquí. Si els
andorrans hem de preservar la nostra identitat, cal que gaudim de la possibilitat
de prendre les nostres pròpies decisions, que tots els llocs públics (llevat dels
coprínceps , perquè formen part de la història i de la identitat andorrana) estiguin
en mans d'andorrans, andorrans de debò, no pas andorrans nomenats la nit
anterior per poder ocupar el càrrec , sinó gent que coneix el país, que viu en el
país i que viu pel país. I tot això es pot aconseguir amb una Constitució ben
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estudiada, que no atorgui el poder absolut a ningú i que preservi la idiosincràsia
i la manera de viure d'un poble. Llavors es podrà parlar d'identitat, perquè l'ordre de les quatre paraules que conformen el títol de la conferència s'ha d'invertir
i dir: la llibertat atorga independència per definir una identitat que construirà la
seva pròpia personalitat.
Aquesta és la fita que ha d'assolir el poble andorrà. En qualsevol altre supò,
sit penso que és molt difícil parlar de construir una identitat i més val que
comencem a pensar a anar a la recerca de la identitat perduda.
Albert Salvadó
Enginyer industrial, escriptor, periodista,
director adjunt de la CASS.
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Eugeni Giralt

Mitjans de comunicació
i identitat nacional

oldria plantejar dues qüestions. La primera, en la qual segur que estem
d'acord , és que entre els mitjans de presa de consciència d'un mateix i,
sobretot, de presa de consciència del món que ens envolta, trobem , a les societats modernes , els mitjans de comunicació.
I, d'altra banda, si parlem de l'existència d'un país, tant com a element d'autoconscienciac ió dels connacionals , com per aclarir quin tipus d'informació
reben aquests suposats nacionals, o quina imatge externa es dóna d'aquests
nacionals, és evident que en un món modern ens hem de plantejar quin paper
hi poden tenir els mitjans de comunicació.
Per sort, en el cas andorrà aquesta anàlisi és relativament senzilla de fer,
atès que el país és petit, per les condicions conegudes de tots. Fins pràcticament el 1930 es tractava d'una societat amb un nombre d'habitants no superior
a les 6.000 persones . Era una societat de cultura segurament més oral que
escrita, tot i que hi ha molta escriptura, d'una societat més oberta del que fins
ara s'ha dit, ja que, com més s'investiga al llarg del segle XIX, i quan arribem al
segle XVIII , veiem que els andorrans tota la vida han anat a París, superant tota
mena de dificultats, i a Madrid i a Barcelona. Per tant, no és veritat que no n'hagués sortit mai ningú , sinó tot al contrari , es tractava d'una gent que viatjava
molt i que havia llegit i era instruïda.
Sí que és veritat, però, que els mitjans de comunicació moderns no hi apareixen fins molt entrat el segle XX , i com que es tracta d'una comunitat petita, tot
el que hi passa és més fàcil de resseguir.
Pel que fa a la primera codificació i anàlisi seriosa d'Andorra , s'ha de citar la
magnífica obra de Brutails La Coutume d'Andorre, de finals del segle XIX. És un

V
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text d'usos i costums i explica què passava en aquest país en un moment determinat. És una obra magnífica, on hi ha recollides moltíssimes dades i, com diu
Joan Becat, va provocar una reacció : al cap de quatre anys d'haver aparegut el
text de Brutails, es va encarregar al veguer Pallerola que també fes el seu . Es
tracta d'una obra molt important i poc citada, El Principado de Andorra y su
constitución política. Va aparèixer quan Pallerola feia ja gairebé quinze anys
que era veguer i a Andorra n'havien passat de tots colors . Pallerola parla de
drets reconeguts a Andorra, del dret d'emissió i publicació del pensament:
"Exterioriza o comprende la libertad de exteriorizar el individuo sus sentimientos, sus ideas, ya de palabra, ya por escrita. En Andorra , dada su constitución y
la condición de su Príncipe Soberano, no puede existir semejante derecho".
Així doncs, si els responsables del funcionament del país creuen que , vist
com van les coses, no pot existir aquest dret, no s'exerceix. Per tant, no hi ha
solament un problema de petitesa, de suposat tancament, de raons històriques ,
sinó un problema de voluntat, de mantenir l'extensió de pensament en uns termes molt concrets . Aquesta frase , dita així, surt del context. Cal recordar que
Pallerola és un veguer nomenat pel bisbe Casañas , que va plantejar una qüestió importantíssima: no pot exercir de mestre a Andorra ningú que no tingui permís de la Mitra, en cap escola. Aquesta declaració afecta totes les escoles dels
comuns i provoca una gran quantitat de problemes que s'intenten pal ·liar amb
accions tan peculiars com pot ser privant tot el territori de les Valls d'Andorra de
la celebració de tots els sagraments durant dos anys .
Finalment, hi va intervenir la Santa Seu i es va restablir l'ordre , també per
procediments tan insòlits com fer que l'arquebisbe de Tarragona hi posés pau i
tranquil ·litzés , al cap d'un temps promovetur et remebeatur, el cardenal
Casañas a Barcelona, on torna a tenir un gran problema, amb l'ajuntament d'aquesta ciutat, que en aquells moments, l'any 1908, implanta un pla -avui encara
reivindicat per les escoles laiques a la ciutat de Barcelona- que porta a la qüestió del pressupost de cultura de l'ajuntament del 1909, tema absolutament central en la història del catalanisme.
Tota aquesta qüestió explica que Pallerola, el 1912, justifiqués que no hi
hagi uns mitjans de comunicació moderns a Andorra. Hi ha altres problemes
que sovint s'obliden , com per exemple, que no hi ha cap impremta, no n'hi ha
cap fins pràcticament al 1940.
Enric Canturri publica les Memòries a l'importantíssim setmanari L'A lt Pirineu
a la Seu , perquè no hi ha una impremta on es pugui fer res a Andorra. Tots els
papers de la concessió de FHASA estan editats a Tàrrega, perquè no hi havia
un lloc a Andorra on es pogués imprimir. I és que no hem d'oblidar que, en termes de lletra impresa, és bastant normal que en un país tancat, petit, amb difi122
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cuitats i poc reconeixement i, a més a més, sense mitjans , no hi hagi premsa.
El primer intent de premsa moderna a Andorra és la revista Les Valls
d'Andorra. Qui la publicava i per què? El fundador -i aíxi ho signava perquè no
en quedés cap dubte- propietari i director era Josep Alemany i Borràs.
Qui és Josep Alemany i Borràs? El gerent d'una publicació cabdal i bàsica
del catalanisme que es diu La //·lustració Catalana , propietat de Francesc
Mateu , des d'on es fa tota la campanya en contra de l'acceptació de les normes
de Fabra. Era una revista setmanal que durant vint anys va tenir una importància enorme. Quan aquesta gent, en un moment determinat, decideixen fer una
revisteta per a Andorra, s'hi aboquen i, a més, saben perfectament de què parlen en termes de catalanitat.
El que passa amb aquesta publicació és que un cop editada, el síndic es
dirigeix a tots els comuns i els diu : "Honorable Cònsol Major. Al Consell
d'Andorra, a aquesta Sindicatura ha arribat la notícia que s'ha intentat publicar
a les Valls un periòdic mensual , titulat Les Valls d'Andorra , sense la corresponent autorització i censura, i com que això no és lícit, dec prevenir el vostre (... )
que se serveixi prohibir en sa parròquia la publicació i propagació d'aquest
periòdic i la circulació pel correu de la mateixa i dels seus materials".
Es troben els materials, se sap a qui anaven adreçades les revistes i quins
eren els corresponsals dels pobles, i com a conseqüència , d'aquesta publicació, se'n fa una recollida exhaustiva i a la pràctica no se n'ha divulgat ni un
exemplar a les Valls d'Andorra.
La publicació era innòcua, només cal llegir-la. La primera data de sortida és
de 1917 i al cap de dos anys, exactament el 19 de gener de l'any
gener
el
tornar a fer aparèixer la mateixa publicació, pels mateixos pers'intenta
1919,
la mateixa situació, amb el canvi de l'editorial , que ara diu : "Al
amb
,
sonatges
explica com va anar el segrest i s'hi reprodueix l'ordre de
S'hi
tornar-hi".
tenir una periodicitat mensual a les Valls d'Andorra i anava
de
Havia
segrest.
de Canillo, Josep Ferrer de la Massana, Llorens d'Encamp,
Pla
dirigida a Joan
Escaldes, Amadeu Rossell d'Andorra i altres , que han estat
les
Alfons Areny de
detinguts, i també el conductor, Bartomeu Font.
Per tant, detenen el transportista, i aquí s'acaba la broma. Però al cap d'un
temps , la publicació surt explicant coses del tot elementals, com la major part de
la premsa de l'època. No hi havia uns grans pronunciaments , ni s'hi tractaven
qüestions que no estiguessin reflectides a la premsa , no pas només a la de
comarques, sinó a la premsa de la capital barcelonina d'aquests mateixos anys.
Tot i que això hauria de ser poc rellevant , va provocar una reacció dels
veguers, que va desembocar en una disposició: el decret del 7 de maig de l'any
1919, que va aparèixer cinc mesos més tard i que, com sabeu , continua essent
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avui el document bàsic que regula les publicacions i les empreses editorials a
les Valls .
L'article primer del decret diu així: "Tot diari, escrit o periòdic andorrà, qualsevol
que sigui la impremta en què es faci , ha de tenir un gerent responsable . Aquest
gerent ha de ser andorrà i resident a les Valls , major d'edat, estatus civil , que ofereixi garanties de moralitat i de solvència i sigui acceptat per la vegueria abans de
la publicació". Posteriorment, per fer un diari a Andorra, hom s'ha d'acollir a les
regulacions del decret de les vegueries del15 de desembre de 1961 , que diu:
"Article únic. Les disposicions del Decret del 7 de maig de 1919, referents a
les publicacions de diaris i periòdics , s'han d'entendre en sa totalitat. Cap publicació, qualsevol que sigui la seva naturalesa i la seva periodicitat, no podrà tenir lloc
a les Valls d'Andorra sense la prèvia autorització dels M.l. Veguers". No hi ha
referència més explícita, estem a la legislació que es va fer l'any 1919.
Aquesta legislació dóna un poder absolut d'intervenció i de censura als
veguers. És una regulació diferent i més estricta que la que hi havia aleshores a
França i a Espanya en aquells anys. La legislació francesa de premsa esdevindria molt liberal. La llei de 1901 exigeix una autorització als periodistes per inscriure's , però cal saber qui és el propietari real de la publicació; això és una altra
qüestió, però pren el caràcter d'unes intervencions administratives.
Així com a França sí que hi ha una llarga regulació de la pràctica jurídica i de
la possibilitat de presentar un contenciós i de protestar o de recórrer algunes de
les decisions , avui encara a Andorra està per veure què passaria si es protestés
seriosament contra les decisions dels veguers , i més quan hi ha poders més
secrets , que potser obligaran a donar la raó , però és ben evident que el personatge se'n recordarà .
Aquesta regulació explica part de les dificultats, i si , a més a més, no hi havia
impremta, és lògic que la premsa de temes andorrans no s'hagi fet a Andorra fins
fa quatre dies. Si es vol llegir la premsa, la que en diem avui premsa de temes
andorrans, s'ha de recórrer a l'anàlisi de la premsa dels exiliats per motius econòmics , és a dir, emigrants -que segurament haurien preferit aquesta expressió-,
tant sigui a Barcelona com a Besiers.
Els dos òrgans en els quals s'expressen clarament les opinions andorranes
són el Butlletí de la Societat Andorrana de Residents a Barcelona, des de l'octubre de l'any 1929, i Reveil d'Andorra, des del novembre del 1931 , a Besiers. Tot i
que la Societat Andorrana de Residents a Barcelona, en els seus estatuts, que
reprodueix un dels seus butlletins, recomanava als socis que no intervinguessin
en la política espanyola, veiem el propòsit d'aquesta societat de participar en les
accions polítiques a Andorra .
Amb el temps s'esbossen les lleis i resulta que passen altres coses i, entre
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aquestes, la Societat Andorrana es divideix i, per tant, hi ha una segona Societat
Andorrana , que fa una revista amb un títol inequívoc: La Nova Andorra, segurament amb diners d'aquell famós alemany Weillemann , un afer confós. Però per
sort, al final del 1937, amb la guerra civil , tothom va pensar que ja estava bé d'experiments i que s'havia de tornar a casa. A més a més , començava a haver-hi
possibilitats i, per tant, els estudiants andorrans a Barcelona tornen a Andorra , on
s'estableixen i acaben , després de l'any 1940, vivint amb una certa normalitat.
Si es vol conèixer la informació sobre temes andorrans, cal seguir aquesta
premsa d'emigrants. No és una premsa tan sui generis, tots els països en tenen .
És igual que quan parlem de problemes de catalanisme : ¿És que la revista del
Centre Català de l'Havana pot ser presa com un termòmetre del que passa en la
mentalitat política de la Catalunya dels anys vint? Devien fer una cosa semblant,
més senzilla, tenien el mar entremig , però de tota manera, ha d'haver-hi una distorsió d'òptica considerable .
Una altra font són dues publicacions gens neutrals. Una és El Cadí, quan
FHASA aconsegueix la concessió. Uns quants mesos abans d'aconseguir-la,
una primera qüestió òbvia és crear bon ambient a favor de la concessió i dels
beneficis que la concessió aportarà a Andorra. Per tant, el Sr. Mateu , primer de
tot, s'encarrega de trobar el Sr. Josep Maria Malageda de la Seu i li encarrega
que editi una publicació dels interessos comarcals de les Valls del Valira i del
Pirineu en general , que tracti , fonamentalment i en un sentit ben clar, els problemes d'Andorra. I per si no n'hi hagués prou , en el primer número hi ha un article
de dues planes en què el Sr. Mateu explica perquè s'ha enamorat d'Andorra i,
per tant, no hi ha més dubtes.
L'única col ·lecció que existeix avui d'aquesta publicació és a la biblioteca personal de Miquel Mateu , a l'arxiu del Palau de Peralada. És evident que l'amo és
l'únic a qui finalment van enquadernar una col ·lecció completa.
Miquel Mateu era fill de Demià Mateu ; era un personatge importantíssim de
Renovació Espanyola i, per tant, dels monàrquics, dels alfonsins, a Barcelona.
Els anys trenta, la família real ha marxat d'Espanya, i Miquel Mateu és nomenat
alcalde de Barcelona, des del febrer de l'any 1939 fins al maig del 1946, d'on
surt per fer de representant del govern franquista -de tot l'Estat espanyol- a
París. Franco sabia perfectament qui era Mateu ja abans de ser nomenat alcalde
de Barcelona. És evident que era un company de Renovació Espanyola, que era
un grup d'extrema dreta, amb una posició claríssima en el panorama polític d'aquells anys.
L'altra revista que sorgeix , L'Alt Pirineu, és una revista que paga Enric
Canturri , alcalde de la Seu d'Urgell i responsable d'Esquerra Republicana de
Catalunya i diputat, més tard , del Parlament de Catalunya en representació de
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l'Alt Urgell. Amb aquestes dues publicacions , que es fan a la Seu d'Urgell i que
parlen cada setmana o cada quinzena d'Andorra , hi ha molta informació.
Per tant, quina idea, quina opinió en podem treure , d'uns mitjans una mica
més llunyans? Ara bé, els mitjans més directes , de més a prop , donen una visió
d'una Andorra molt lluny de la unanimitat, molt lluny del "tot va bé" i molt lluny
de la imatge que sovint s'ha volgut donar després , entre altres coses perquè
s'ha volgut facilitar que la gent arribés als mitjans. Que Andorra era una societat
complicada i que hi havia grans tensions era una opinió absolutament coneguda
i compartida per tothom a Catalunya durant els anys trenta.
I és que hi va haver molts problemes a Andorra durant aquells anys. N'hi va
haver de positius i de negatius; de naturalesa molt política, com la revolta de
l'any 1933, i altres d'absolutament folklòrics , com el tema de l'estiu , el singular
embolic tractat en centenars de pàgines de les pretensions de Borís de fer-se
nomenar rei , i de la resposta, i de la policia que l'expulsa i de la intervenció del
bisbe , que l'excomunica , a la qual cosa ell respon declarant-li la guerra .. . Tot
això era tema de conversa, perquè passava al mes d'agost del 1934. I tal com
va passar aquell mes d'agost, si ara un boig declara la guerra al bisbe de la Seu
d'Urgell , té garantida la primera pàgina del periòdic durant dies. Doncs això
mateix va passar el 1934.
Tenia alguna versemblança la reivindicació? Cap ni una. Tenia precedents?
Sí, tenia el precedent que en aquells moments a Andorra, pagant, com segurament també ara, es podien fer moltes coses , com a tot arreu. No ens enganyéssim , el que passava a Andorra no era diferent del que passava en molts altres
països del món . Si un ve i et diu : Quants diners vols per fer-me ciutadà?, a d'altres amb pitjors antecedents que ell els n'havien fet , com algú dels qui avui reivindica que , tot i essent jutge d'apel·lacions, pràcticament no havia posat mai
els peus a Andorra. Passaven moltes coses.
Una publicació tan insòlita com Andorra Agrícola, dirigida per Pau d'ArenyPiandolit, és una publicació que està bé , amb voluntat d'intervenció política.
Avui sabem que Pau d'Areny-Piandolit ofereix al govern espanyol , a canvi d'una
mòdica remuneració , fer propaganda de la seva política. Curiosament , aquest
informe va anar a parar al ministeri d'Afers Exteriors , és l'informe d'un aleshores
funcionari -que a alguns els sonarà- Josep Carné , i diu: "No val la pena de
pagar uns espies a Andorra , és tot tan públic i notori que no fa falta que subvencionem ningú". Amb la qual cosa el Sr. Pau d'Areny-Piandolit no arriba a cobrar
res. Però l'oferiment és fet i negre sobre blanc, cosa que no diu gaire en favor
d'aquest personatge .
I, per això, els andorrans fareu bé de malfiar-vos dels barcelonins, en especial dels qui molt sovint volen fer experiments a Andorra , com el que aconse126
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gueix de muntar aquella primera explotació, únic exemple pràcticament al món ,
on es porten a terme les idees del georgisme. Allò de la societat sense impostos
a cap nivell que permet comprar una finca a Andorra valent-se del fet que no hi
ha fronteres ni tarifes a la frontera.
Quin paper ha fet la premsa a Andorra? En resulta un paper bastant
estrany, perquè fonamentalment no n'hi ha hagut fins a l'any 1950, i comença
amb aquells Anuaris d 'A ndorra.
Les publicacions andorranes serioses comencen l'any 1961-1962. Contràriament al que es diu -i jo no hi entenc gaire però em sembla que no són veritat
algunes coses que moltes vegades veiem molt normals-, la llengua de prestigi
és el català, i és d'on surt la cultura escrita. Es diu que a Andorra no pots fer
gaire política si no saps expressar-te en català. Tots aquells símptomes de què
es parla , de la primera llengua i de la diglòssia, són certs o no són certs? Si són
certs , tots s'apliquen a Andorra: la primera llengua amb prestigi és el català. No
és el meu camp, i ho deixo per a un altre, però de tota manera hi hauríeu de trobar una explicació .
La segona qüestió que convé recordar és la imatge de la premsa. Però quina
imatge? Per a qui està pensada la premsa andorrana? Fonamentalment per a la
gent que viu dins les fronteres , però és evident que totes i cadascuna d'aquestes publicacions han intentat ser venudes a fora . No voldria dir-vos la dificultat
que tindreu si voleu comprar tres setmanes seguides el Poble Andorrà a la
Rambla, potser el trobareu aquesta setmana, però passaran mesos fins que no
en trobareu un altre exemplar. La subscripció és una altra història, també em
puc subscriure a La Gaceta allà a Moscou i rebre-la cada mes a casa. Però així
s'escampa poc la idea de país.
La publicitat d'Andorra està feta per als qui viuen a Andorra , no per als de
fora . I és una premsa, l'andorrana, econòmicament sana, aparentment hi ha una
gran quantitat d'anuncis, alguna cosa han de pagar per forçar el consum d'una
gent de Barcelona, d'una gent de Lleida, d'una gent de la Seu . Però si no la
veuen , aquesta premsa! Està feta només per a la gent andorrana.
Per tant, amb la premsa, ens tornem a trobar amb una pega que surt contínuament: massa mirar Andorra des d'Andorra estant i la intenció mateixa dels
andorrans. És cert que la premsa té una funció d'autoconscienciació , però no es
pot reduir a aquest aspecte . La premsa a Andorra ha tingut comportaments
positius, com ara l'ús unànime del català, segurament imposat per les obligacions administratives, amb bon sentit de les vegueries . Tret d'una cosa, avui ja
rectificada , sí que hi ha hagut un intent que l'Informacions fos la premsa france sa i, continua essent la premsa profrancesa.Però , avui , el text bàsic està fet en
català com a ús de la llengua acceptada.
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Una premsa que segurament és massa nombrosa, curiosament. Vull tornar
a insistir en la peNersió de les funcions de la premsa. Ser propietari de premsa a Andorra és manar moltíssim, com s'ha demostrat fa uns mesos; si no
hagués estat pel director d'un diari , no sé què hauria passat amb segons quin
altre personatge, no hauria tingut el tracte que ha tingut, tot i que el tracte és
duríssim, però és que les conductes també tenen graus.
El debat a la premsa és imperfecte , però ha cobert el debat polític que hi
havia al carrer i en alguna entitat. Durant anys , només ha estat una revisteta
de vuit modestos fulls que es diu El Punt Polftic i ha fet molta més política i
molt més per l'avenç polític d'Andorra que moltíssimes converses de cafè.
La premsa, doncs, ha tingut molt paper a Andorra. Seria bo que reflexionéssim amb més profunditat sobre quina ha estat la seva funció.
I no voldria concloure sense fer dues referències a dues qüestions molt
centrals . L'una és sobre la ràdio , que és de les coses que segurament conec
més , tot i la ignorància infinita, perquè hi he treballat bastantes hores i conec
força bé el que ha passat amb les ràdios a Andorra.
Per estalviar-vos processos, diré que és un element nefast de desnacionalització d'Andorra. Per què? Perquè, per exemple, d'una de les dues emissores no n'ha sortit mai de la vida una sola paraula en català ni sobre cap qüestió d'Andorra.
A Ràdio Andorra no ha sortit mai ni un minut d'informació sobre Andorra ,
mai en quaranta anys d'història de la ràdio. Amb declaracions explícites de per
què no surt, explicables . L'any 1940, quan comencen les emissions serioses ,
els alemanys volien que es fes una informació ; el 1946 , els francesos en
vo lien una altra, pel que sigui el Tremoulet s'escapoleix, som a l'any 1948 i, ja
estem salvats . I ara aquí, si no n'hem fet no en farem i, ara que vindrà i, ara
que hi ha l'emissora però és profrancesa i ara que si nosaltres seríem els proespanyols ... Total , res.
I Sud Ràdio, no és fins molt enllà que comença un informatiu , a tres quarts
de quinze , que no escolta ningú i que , això sí, s'acaba amb uns breus mots ,
intemporals i que podien estar escrits tant l'any 1970 com l'any 1952 com l'any
1906, del mestre Fontbernat, que fa una glossa literària abans d'anar a dormir:
Avui que ha fet tanta calor a les Valls d'Andorra i demà que vindrà humitat. ..
Aquests textos estan recollits i es poden llegir, no m'invento res , ni una parau la.
Fontbernat és una persona que té una grandíssima tradició dins la cultura
catalana, de Prats de Molló , és el comissari de ràdio a la Generalitat de
Catalunya durant molts anys, sap perfectament com es fa una ràdio amb informació i, segurament, no va trobar una altra manera d'intervenir que fent una
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glossa poètica. No és en descrèdit de Fontbernat, però la ràdio , com a ràdio ,
no ha fet res .
I quan fa un informatiu , així que comença diu: com que aquí no arriben
teletips, la redacció cap a Tolosa i que expliquin la realitat de Tolosa, perquè
en realitat com que la nostra àrea és el sud de França, el que ens convé es
un informatiu per al sud de França i, al cap d'un any ja s'ha entès amb Ràdio
Montecarlo i després amb Ràdio Luxemburg per fer les emissores perifèriques . Tot el que emet no interessa gens els andorrans .
Les ràdios , doncs, tenen tres funcions : informar, formar i divertir. La més
senzilla de totes , la d'informar, és nul -la; la de formar, estaria per veure què
passava. A què s'han limitat, doncs? Només a divertir. Però això no dóna
cap utilitat ni cap consciència ni res , al contrari , el que fa és automàticament
extreure els grans circuits del món de la comunicació i, per tant, ofereix una
despersonalització profundíssima.
Ara no ens recordem de com eren les emissions dels darrers anys de
Ràdio Andorra , però eren les multinacionals del disc i mai de la vida no hi va
haver cap referència ni cultural ni del món europeu . Ja no dic l'any 1940,
sinó els últims anys, i Sud Ràdio exactament el mateix. Els últims anys, Sud
Ràdio oferia una programació - no m'atreveixo a dir la paraula, perquè caldria un debat més a fons-, d'alienació i, en tot cas , des del punt de vista
nacional , d'absoluta alienació.
Quin paper han fet les ràdios? Tristíssim. Davant qualsevol cosa que es
vulgui fer amb ràdios , caldria pensar-hi molt perquè no tornés a passar el
que va passar, tant amb la ràdio espanyola com amb la francesa. I les petites i torturades i complicadíssimes experiències d'aquesta emissora que té
el lloc d'emissió a la Seu d'Urgell , però que tots sabem que té la seu en el
mateix edifici on l'ha tingut Ràdio Andorra durant quaranta anys , i que s'ha
aliat, evidentment per raons comercials , amb Cadena 13, una cadena no
neutra a Catalunya.
Si penso que els temes de la ràdio han anat fatal i que poden anar encara pitjor, no cal dir com sóc de pessimista pel que fa al tema de la televisió,
que té infinita més potencialitat i, per tant, preocupa infinitament més els
uns , els altres i els altres.
I, a més a més, és un invent infinitament més car que la ràdio . La televisió costa, de mitjana, a hores d'ara, uns cinc milions cada hora. Si es vol fer
una televisió que se la miri algú , ja podeu començar a moure la imaginació
pensant en la quantitat de diners que es necessiten. Que a Andorra hi haurà
anunciants que pagaran , segur, però ja parlarem de si hi haurà prou anunciants per pagar una televisió .
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A Andorra hi ha uns 50.000 habitants. Hi ha uns anunciants que pagaran,
anirem a hores, farem simplement una hora al dia . Quin suport es pot obtenir de la pub licitat? A qui va adreçada? Als andorrans? No té lògica. Als barcelonins, que és el mercat de consum d'Andorra? O als qui avui vénen a
Andorra a co mprar, o als qui vénen amb un autobús de Múrcia que ha sortit
divendres a la nit, no sé a quina hora, que compren i diumenge a la nit tornen a ser a Múrcia? A aquestes persones , ca l fer-los televisió?
Ai xò no va així, com us podeu imaginar. D'aquestes qüestions no en
parla ningú , i és evident que la televisió no està definida , que els dies de la
Fira era Telefira i que molt sovint un país petit ha de promocionar les iniciatives petites. Per tant, hi haurà molts espais de Telefira. Però les iniciatives
fetes fins ara no permeten parlar seriosament encara d'una possibilitat clara
de televisió , sobretot si no es parla seriosament de qui la mirarà i qui la
pagarà .
D'aquesta qüestió , que segurament és deformació d'economista, no veig
que se'n parli gaire . I en tot cas, pe ls papers que ll egeixo, no es pot fer
l'encàrrec de muntar una televisió a qualsevol persona. L'Enric Canals va
muntar una televisió que és TV3, que tots sabem el que ens costa, 15.000
milions de pessetes al cap de l'any. El govern andorrà , creu que es pot fer
una televisió tipus TV3 i està disposat a gastar 15.000 milions de pessetes
amb la TV3 andorrana? I el govern espanyol , i la Sofirad , organisme encarregat des de París, des de Mad rid , s'ho empassaran tot, oi? Bé, doncs, és
evident que no , per tant, està bé que se'n comenci a parlar.
L'Enri c Canals prou fe ina té a convèncer la gent. Jo no vold ria que això
s' interp retés com que no es pot tirar endavant. Em sembla que és un projecte que encara no està prou madur.
I amb els papers que tenim avui sobre la taula, previ siblement es va a
una solució tipus ENAR , que ja sabem com ha anat de bé, i no sembla, avui
per avu i, que els representants dels coprínceps estiguin disposats a ced ir la
possibilitat de vet en cap terreny com a principi; exercir-lo és una altra
qüestió. Anem , doncs , a una fórmul a ENAR , absolutament, amb vets per
totes bandes . A l'hora de fer els estatuts, tampoc no és un bon presagi .
Quin paper pot fer la premsa, doncs? Ho té difícil , i, en tot cas , la prem sa andorrana s'hauria de plantejar altres problemes , a part d'informar els
andorrans , en uns àmbits més amplis i, per tant, ca l que entre tots puguem
trencar una mica aquest cerc le viciós en què sembla que es mou la comunicació .
Voldria dir que no tot són punts negatius . Tenint 30.000 lectors potencials , com és que ningú no s'ha ll ançat a fer una revista en castellà a
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Andorra? No critiquem tant les institucions , que potser ho estan impedint. El
mercat serà infinitament més dur.
Eugeni Giralt
Economista, professor de la facultat
de ciències de la informació de Barcelona,
representant d'Amics de la UCE dins el Patronat.
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Cloenda
questa reflexió , feta sis anys després de la Diada sobre La identitat
nacional, té un doble motiu de satisfacció.
Primerament, pel fet de poder-la fer quan tot feia pensar que, perduda la
major part de la documentació, no es veuria materialitzada mai més , malmetent
així les reflexions aportades aquell dia, i trencant-se el cicle de materials que
per meditar, opinar i evolucionar la Societat Andorrana de Ciències, des dels
seus inicis , ha volgut , amb les seves diades andorranes a la Universitat
Catalana d'Estiu a Prada, fer arribar a la societat andorrana i divulgar dins la

A

societat catalana.
En segon lloc, perquè el tema tractat té un alt interès en l'actualitat de fa sis
anys i en la d'avui, en què els conceptes de nacional , Estat i identitat, catalanitat
i andorranitat, llengua i cultura, són en profunda evolució i, per tant, revisió i
objecte de reflexió, d'anàlisi i de noves formulacions .
Andorra , en el seu llarg esdevenir com a territori poblat , ha estat
considerada tribu, poble , nació, principat i Estat (entre altres mencions).
Retrobar-nos en el que hem estat i definir-nos en el que som i volem ser és
un exercici que, més enllà del simple plaer erudit, ha de conduir-nos a entendre
més bé el món en el qual ens trobem i al qual ens devem , solidàriament amb
tots els seus altres usuaris . En la relació amb el qual hem de posar al
capdavant també la nostra divisa nacional: Virtus unita fortior.
A més d'obligat, és un motiu de satisfacció poder agrair a tots els ponents la
seva contribució, i a tots els assistents el seu suport i interès.
Finalment, voldria recordar que el contingut enregistrat del que es va dir en
aquesta diada, incloent-hi els debats (no transcrits en la publicació) es troba a la
disposició de qualsevol interessat, per a la seva lliure consulta, a l'Arxiu
Nacional d'Andorra.
Antoni Pol i Solé
Representant de la SAC a la UCE
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Annex

Convocatòria i
programa previst

del 16 al 25 d'agost 1990
PRADA

UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU 1999
Prada del Conflent
Del 16 al 25 d'agost
3a DIADA ANDORRANA A LA UCE
TEMA: LA IDENTITAT NACIONAL
Dissabte, 18 d'agost de 1990
Organitza: SOCIETAT ANDORRANA DE CIÈNCIES

1. Concepte d'identitat nacional.
2. La comunitat nacional andorrana.
3. La nacionalitat andorrana, avui.
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4. Andorra i els Països Catalans.
5. Andorra i Europa.
6. Andorra en el context mundial.
7. Les fronteres nacionals .
8. Progrés i identitat.
9. La política sobre nacionalitat.
10. El futur de la nacionalitat andorrana.
La preparació de ponències sobre aquests punts o altres de relacionats amb el
tema , està oberta a tota persona interessada.
Presentació de textos a la SOCIETAT ANDORRANA DE CIENCIES- CI de la
Borda, s/n- Edifici Rosella Despatx 23- Tel. : 29729-21481 -51540ANDORRA LA VELLA , o presentar-los en el curs de la Diada.

3a DIADA ANDORRANA A LA UCE
Prada del Conflent (Catalunya Nord)
TEMA: LA IDENTITAT NACIONAL
Dissabte dia 18 d'agost de 1990
Organitza: SOCIETAT ANDORRANA DE CIÈNCIES

Sessió de matí: de les 9.30 a la 1
1. CONCEPTE D'IDENTITAT A TRAVÉS DE LA HISTÒRIA.
Martina Camiade

2. IDENTITAT I SOBIRANIA.
Marc Vila.
3. INTEGRACió SOCIAL I POLíTICA DELS ANDORRANS DE PRIMERA
GENERACIO.
Maria Rosa Ferrer.
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4. PERSONALITAT, IDENTITAT, INDEPENDÈNCIA I LLIBERTAT.
Albert Salvadó.
5. LA NACIONALITAT ANDORRANA, PRESENT I FUTUR.
Ramon Viñas.

Sessió de tarda: de les 3 a les 5
6. POLíTICA CUL TU RAL NACIONAL.
Joan Ramon Marina.
7. LES FRONTERES I LA IDENTITAT NACIONAL.
Joan Becat.
8. ANDORR A I EUROPA.
Pere Vilanova.
9. ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I LA IDENTITAT NACIONAL.
Eugeni Giralt.

Coordinadors: Pere Cavero, Àngels Mach i Antoni Pol.
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Recull de premsa
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L'òt:WWlliadó ba ~J~~ :& cit"tw il:t· b
S:¡;x:id.at A~t\ln..a de Clt.o~~-Hi pr~tatt.."<ll1tl~s. ~-~~M4.11ina
<.:~mude

(FJ t<>!t«:ptt. .tkkmk>l ol

)IMg4ol~l>iMIJ<ia OIJdetnn•). lli pm·
fes.~rM$rC: Vl_tae-=u:~- lli ~"-"<l~flA
da$k."l' h:a~:cr tingut mua't=ls.l~a g,Jtrl i!Sl

d

"'~ «<>:e

pm¡> de Roma: b.vi.> <k

p~lw ~n.cie:ntlud

i $Qhil*~la...

R~mtll3l
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Vifuu \.'.l fer

tttt

tecuU 4a.l

M::.U

d:tnu

14 «.><JtdÚiadot> hi h• J¡.,ul f'n< ( <>-

Uíttf't.. t~ O~i(J.tt;.t~Ü>tt Ji:àd(UtJttj_¡1~ ~)ft.A

''t:-r¡;\, .f\f1:r;d Maç:h i A.nt.;¡(;¡ .ff!t

~Mi f<Jhltv..foa.n ~roon Mwintl' pMlà
dc,l4lp.'lliiknomUuril nadúa.n.tM~r.M
R{~ts F.ç.rn:!:rd'f¡¡ll::gn~9o~í)e4.1 i f!S;IJ1í..-

V~i&tèfidsdd púMki-J''*ltmn:;tt.¡.,clè

l4'l

~k¡~.- j~~ U;e'=<'${ d'h.À\t:tt:ÍHI* H~:t',hJp¡_d }

d'ltid.i~ t1~ dt< díl.ttt::tl'i ~m'~ b.uvW ¡tt"t~
dm unu mk"ad'~OOSttKh. P"f6 uq11t.~··
!• XXfl e.!in.'> h• «lat t<:>t '"' t~R
J>C-rqut Iu rcm.uni:Jt d tlomhrç d'W:->·

ny<J qm:
p~da

dd!i

MhjuJJ~

.

, .

d!;. Ço~Y~<J~·k::>K-il'l

1

ldr,ntíbi N.a:~:MV~oll (t;n~ nyof h:3:-t-i3.fl\.""a·

Jl.)..tt,;:~ Òt,;:. l ril?i+

t .a fX¡-d;~

tJni\~N-i~.;M fm;~ n~Jtabk..

/\a)dqn ~J.n:a ~~d tot d í:fi~,
<¡uc h t.Jtt\vm!idw~.

Cd d~r

(."~tübnii

cfi¡){Íütl~ t>úR<i.i~:kra.hkliwn.t,

lc:tt rtabfi<:M:~!i ru!J(W·

f<HH'~ nli.htlh~ ~ ;¡¡ ht~ V\lH~ Q ,-,

ra-:em'<l.
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31! DIADA ANDORRANA
A LA U.C.E.
Prilda dd Conflent (Catahmy3 NM!)
TEMA• LA lf)f;N'riTA T NACiONAL
Dissabte ma 1 d'ag<rst de l990
Otp¡i!.lit SOCIE.TAT ANDORRANA DECIENClf:S
1)¡: Z.li dt ltl a k$ 13 hote~
j. CONC1\Pn: D' ffiE.NU

M;gia ROOl! f>'ERRI1R
.J, l'&RSO!'(At.fl'AT, lDEN·

TATATRAVESUEL.UU:S·
tOIUA ANOORRANA
Mmifw CAMIADB

'fiTAt, lNJJI>l'tl:NfJFJ\~lA
I lLffi:&RT A1'

Z·

S· Li\ NACIONAtATAT

JJJ~'TITAT J 501lE.k A·

NIL\

t.tat' \'Ua

3- I~'TE:GkA ClOSOClAL 1
r•otlTICA uru itòl\(00·
BANS DE 1• G. E:tUCtt)

AJ~rt SAL VAOO

ANDO!l.RANA, J~ttlilf'4~T I

FUTUR
btlWlfl Víf'IAS
De lc:~ I A~ 11~

(,. POUTLA . ULTUJV\L

NACIONAL
~~ R$moo MAR l~A

7. LES fRONTERES I t .ii.
JDENTffAT Nt\Cf(l, '.\ L
Joan BECA 'f
ff· ANIIDRRA t lUJROil
PeN V1LANOiVA
9· J\Ul IIUTJANS 01-: CO..
MUNtCAClO t LA nY .•NTt•
TAT"iACtüNAL
Eugeni GíRAL T
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18 D'AGOST
AQU
"111 DIADA D'· ORRA'''AMB LA
IDENTITAT NACIONAL DE RERA FONS...
Pà poo oo d~ ns •nys,
n'Sruic ~i Sbt~t\ Pte&!·

~l ~ l¡¡. t)nhtrs l.w Oual.aru~
ífE$ú.;,j~lllllm«tt .mb els m •
p;~nàk:s ® lií ~teiu, i

omJi(aat amb el i!~Jt!Qti lv con.
dicinnal de Ja Sociíí:tri And~r
mnadClèf!C it-S~omen:~avaa · ~

s• d'Ams del Con~l ·als

bootbtra- que ta itl~:o~ló

d' AnOOtta a~¡uC$U\ lililtli1é ita·
çió ttl "Wlíl~\'11. .1'anclla· • pel
que Ccktla~ió de TOiS
els pal$os dc pwla çwlaJ;~m;, _
AqueU va tiÇI llfi dia imp;~r
wnt, ír*te$ a l'cn:ll.tat. almns
$$tt!ML!IM •~>elm': ftr gm rt•
'lxl!ilbod «cotkx:a\la" 41 U

que tl camnq ¡çu ~ Pn!lcip.at :
<~:.l\'lte els · ~é$ tttnltlrH., re-

p , ~'ltoe$UllQOOVM:n

et~lmdrt·s iíí»h etm®eix idl\1ma i sols :u.'tllltl cl Català rom a
wnicil ll1lngua cfkial
~~f\!s de ~lts c\#i. )·~
d' '' !MittW:i.~'·

An¡f<Jm¡

li'&

btia d.mtW! ~:ufl:utul. i val a diT
que d' u~ta ro;mern t;tceUellt.
~t !tm acot.llib per 1#13 ¡
atns.<le le.'! Ilfuidiitl Nord odct
S~.WL.

Amb l'txpl"J~IJ;:ia d'aqa t
fitm. nm Çf!CAí'.t s' fua

~. anys

gu;¡nyat,. ¡wui, m

lffC$llDW

a

XX:Il$M•edieió dc la Univ«•t i·
!#f C$1$hula dc ~a. d m~
~~n Sr. C1i.!il&!íll4li d'iu

;

tpoca f!B QUiC tb
rQ&tfiJitlt les •poma h
~~~ ($t i th .:art\5 rí11Squm i!~
••}~ tiM

('1G

~~~Md.tlft f»l)f!(l (tqtitit
qtAJafittt ml p!ldtA• •.aumtar

et prsdc lpaptt q¡ü>tlt!l pubikm

43
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ltl!lb pr~k&m; ·dè 11\Alw.·
tat$ i durn~. aid qv~ d

l

a·•~ •mtm ;h a . .

llU 1111

e.t- l' flllll, (OID 'tl!i

·~ ~~ «dllsl d'un pot v««r• alaw &f~·
autòdietit il..bmn fteriptor & ••· Enpa
l'~cla
u tmtrUlklr~ fs lllGMÚ . t tt•wu prullly,
t~ f»''O« diN$
PtltU món CM&aii dè a4a dia, d!'aq~l.~ h crt>prtmt•
dt. 'W'I por ahd. MQlïllÚ c.1 •• mort
a•orp~tu)mtik

~tllt pt'l' aíJUtif$ tl'l*"
n~llJ-&, dt tJIIil.t41tys cmkw. ~a

Umve.mtat Ca~1rutlt 4'ftaiu.

tRill dtl5 amuuh p~~r vlut.i•

dosi! :aay (;{l!iiS«utlu. ttJ ml·

tT<~S«Jfi .· $ p.m ad pmmatl
i ta Zllt4.~ja tu ltllts, t <.~va

alttl qttt d f!QI)cr amplif'tea·

dt!r d'flqu.e$t t\Stris ~tt
ve un dtf,pal&.

"*

$KplcmmC.rL

'&J)tertm qv•

t• !Ueri; dt

l'fd}ef6 d'êti!JUA .f tw dt$mf!•
m•td del de u ~!dons

a)tterion;1 odfl.or d.·t,~m

qut et iliJ!ffl lf3,, .~,.a oonfl111èll•
da d;k ttfntç 'N t~l
pantLkl:ltwH! dt!k lílf'l!'I:)'S i d

~lflh<1tn «»ttkm míl

dt! ·~~~s

&a~y~ la

ot.tàoorad6dt
mntl$ d't'ls · tmsetltts C.umar.
e.hdtk :stom atqun dtlf>r iin•

pl1tii) lQ i ks wtilu ·
cioos qutho ft!t ~blf l'tl~r«16 d•tr• . p~atna

4'activft;¡¡~ ._..

tt ~Jltt

Jieió
clpat cm ha p;tt .. b fiFtlfu n• d'ct»¡Mtty tuta dc
_.¡, in·
dir i dlt'ff mrhr .ta participa· dubtiiblmet~t
per fw dc la
tió. tm&uaoy. l'organit:t3tro ml'h'tlmtat
~ •• iJTlla·
drts rnt'$(6 dr çi(ncl u huma- l!tiilmt' més tt·~~
fort. rou tumta.
·~ i !iOdats

•rn meat •rrtla t. m& m;p~lti~

dím tc~n
manog,.f~a~ dtdl~ al ~1);

btelll6 tnd nu dt t'untt~l

14 2

¡i¡J>fw''

Aq~ CM! rel!)d:~ p:r tm
~R~ , clmb: imre5 •

~le

1'1-- t

èi n'EmUlOital:t ·óe
d'~ldis

el St1tlretari, .6$

·CRia ·.•

w JU!m ~

©Qn!l¡iWJUU'lliJ\'OUédbtt!t$eb
~i més Unpo:lt131lü tOll•

o

qVb ~ wm a -ua
tl Oulità, CO:tnl tiiS
ti'Anwni Pol, sem;là lj de· la
~HII'ilt

Sor., _ An;!omm.d$~
et~d!1lt pi~$* la qmil fi oos·
0\t pab In & prç:$mt.
Erl¿U~~ny la Un~~un

j' uu·

ci@ cl dij(¡Q$. 16 d'agost flMlit ·
Zlml ct ~~as. on
~ de f~>i6

hi tu~H
tullural

._ ,tqi,ú'e$~ uruvltl$ità·

tia, ab les c~wl$ i
anlphes ~ eh l'alk:ti.
Sool.inaris d' itwc$1.ip:;i6, «m·

f~m:iea. &bau , hM:lwa~
~~es. rt<WlD S ~l'i ·
fiUti.>t i ¡¡ro[e~ liixi wm
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Its ~~¡;¡clf~&,®mla

-tuc este!et:mà el mat!«:, ma
tE: soo¡ et ~ "IU DiADA
IYANJX'IRRA." q:¡w ié QJin J
espo¡:if-¡ç LA l:Ol':::h"'í!
TAT NAC::tONAL
U* ~Dektt que íd pt¡.."'ietk
~ Akiw:nys les q¡x suoom
de se~, t4& ~ r<Jm ·f'ru?'$
lli$ k$ d'$tiy$lll»$~:

fl'X)(Í$

''W~r«:d"!Grnj¡j¡¡¡t MI~
ll¡. fuii'll'ítiíi all~.·· l'ro-

de

fe&itltfl :

Mmina Cantii!d<:"

"hk~ j ~ll'tii!'"
t~Jt

l'mte<

: M<li1t Vila

.. u

11:1 Jnrulll

Aïhlt'ltrlllia.

f"tcmma ' futut" PWit:-srut ·
~Vi.oye\t,

" t.a
mtr'

~fin;a euh\tll!! u;u¡.
P'rottl@itlt • Jmm !Un>ún

!ld:anna
.. tnfltgr¡¡,:ro mill , f"l\lfik;a ..
.Ptuf1:$SCQ • f-úria Rm;a ~r.
'' Td(Wirim Q&;;ioffl.tl.i frQf!U\TÇ$

.. Pr<i~o : ~1.1 Bet-'1iri.
fifiïjat®·ik: lt<Wih!Uü:®tld I I&ln·
-

'"Piuf~ ;&lp

Gim},

·' U~ ldc!ltim í jndepen·
" ?refdis:lr : Albc:rt

~~

Sal~

Cnt•'lhiMdnn:. : tm ea..>em,
Angtú P.tarthí Amerà .Pm

Aqmt dal'ttf, An~¡ Put,
Sec.rebri ·dc: la S<.:j!\',t:>t Alltkt
mttà dt CJèlkie:tl!a w.:or'\Ja¡ ¡¡¡

"tNft:m.MAC'tONS'",

''La SOC:.IETAT A.ND(}.
RRANA DE ctENCJES, t'lM
dc la~v¡¡ tn~tKk.H Hf VIal,
!m ·u rit#t • n¡¡¡,çilllllM« umb
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I'C'xtrtkiil', tvidfiJttru>ent wmb
tolita:ts ., rB"MfollÚ:uttó ít'WI! U.

:¡¡.:uim mvtbntdotu ct~mwiN!t #
Iu uortn::s.
A ixi -tf cr'C'Illlrioos amb i' At<J·
~dir ll~nms M~diqu"
~ Cat;lfonp ; ttawar~ tt
-fiN,cun~t

dtiJ!i Ct~e:~

ftrt'5!11!$dc M~Iged n'làltp de'
LJ&~li!,Ulll

Catalana, u:tk llldbr:•

r"!ll 1il Cwrs d ' útJv d'F.Atttd$
f"iriM"IIict.. lta tïugg: tl1~tbl.ctó

am.bt:l CIIUT ¡ tiwma f:llllrl (1.-t
Pll4r<Jtlllll dg !a

tltti~cníut

Cl!tat'lla;¡ d'V4ÜU li t•rad#
(l."iiJllllll!tJ'$ Ni;>t>d),

S.enrbla ¡p¡itl!bf oblígnt a
tdlinitÍr prkntr b r& .amb
& ltomòltp q~ usin ht o(,I$>

u•i:t
ml!a, ~X~f.~t ¡wr •bl·im;p¡irtà$>
cit dft bili<ng~ll· ctlllf llU fÍ*í:•

tralim~A~d•¡¡;¡u¡r

!Ut •

rt<.btld ru:ltttl'llf

mnlt

~í'WÍttiUit.
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&« arrf q-~ ..... <ír'lïïïtf
flï)Otri. atnhlit att matm
~ÍfRl i ~b tl 111~~ dc
d1•eno.J tm a. dc parm~r
•• WlflltWt
t~~~INraJ qut
nladon prktld:m tnt a to't ts tes ttrm .de parla eatala:u,. i ftt•bco <t•na lll1Uk'ta
t-<!tiva. • mMJM dt l.s !lostf~$

ror..

·~mlitatt

•'-o 11i, ver& qlk

• • mé$ ttnllk d' ïï.aa simple f
~.d!itlea teprMnf: adli.''

DEMANEM QUtNA

MA EST A1' LA
COL.LADORA IÓ EN

ELS ANYS
AI'"TERlORS

Hf?Js ithJII aDleriors 11 l.'9SS

any dt t'Cftltra.d,a de mSAC 11
rormltf piit1 4el l'•trmui.í dt

ta IJCE,.Il$ff.laeiml$ tt•aques-

12 an1b Aado:rra

nm

ut lot
igual qac •'·ui cm ~n•• "-~~~
qm- Aa4eyrrlt nu hi tènlft liftll
~pt~dó I p¡¡rtidpacló
ptl'llliiil~lll li lfillliS

mtuia i
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d '.ïïat t»titat o or¡misme.
C~J~K:c~: • PfJ'Mitltll ·tt•t •lli

....~. ~ipat ·túllftl

mii·

ft!teadalib I t&mW 4'aïtns
qu,e 1tt b.avitn par'tkipat tliu·
rtmmt o t:n •lguu •«hit.t
~iftl:~t-

Pct~Hm qt~c .~.~~ t'tl)t't·

dituta l penltlmtO I
qw: em emn:promct afer d«:·
Rlif2tió

tiva lih parikilN!tki pnp•·
nwla i'& pusith·a tk'f At~dorr•,

ptro

d (li!IIIÒ

l'tJ(I'ïïcfUI'iJ

~

t pattid paÚl'a de la
UCE oo fftitm quf?ab."ii vvl·

ill~'-¡ dir o 511pl»Í o ublitllt acap
mwil d1 odw:Jih·i4 ft d! J¡a
rtpr~rtlíldó d•Andorra #Nl

tllritCbínu:nl dels ltmtll qlle
tiflR;UID 11 vevr• 11.m b Aod~;~·
rra. Qpa!R!I($( per.wn.a o ttt•
painn• qut t<U l~jul-istir •

la tlCE l~l iifllautnt t1 pa~i~<lt•
ment, dfS d'An®m o t'.l l
relació • Aad.ortiíl1 M tll ptt•
qu! JiàS'a:t nbllplbrla mtht
nltte~uuria, ¡wtr 111 S«icl\llt
A11darrpm¡¡1 dt Clèot~ i 'll•

w.• itllal••h ati!tdisi lài

pmlclp tliatm.e•t~

Elt dos 1ays ja de particlpa•
tió • ta tJCEea5 ttan ~(m,'t'fi•
çal q;uc l'orjimlttàtill d'un
IJi!idà dt dív•lpci(l d'algu•
ttm:& i!lbrt Ani:fOJTM fs JW$i·
tiu, .P "f 1 iots. i Atilf s4 tl pri·
mtr any rs "'11 tr11aar d ~~~~~~

d'ANDORRA, f:.ttA1', SO·
CfETA1' I INS'm'OClON.,
i4J ~un uy dittm lr»d.llr d

teroJ~ d.t U IMMIGR.ACfOi
ptr tngu,any llt>m tortgvl con·
•·t nitnt, pl{r!ñttj.ar d tk:m.a de
LA lDEr.."fffA'f NA 10·
NAL, segu¡:nt I'(SQWtmll ·de
semprt dl~ Jlft$1t~dar di,smts
pooènc~ t¡ïïe d 'ul!.a m.s llen
p¡u·ciat apilrttn piintsde \'tslll
dlftrtiUS i compltmentnil a
lli qbUtló mt1s :¡~eníl , .llfavo
rlnl la edlexl.ó l' e;fposki4l el
dtbat m un tS{I<fl'll pOildu
d'apffllifrtdir tn d wnrin·
mtvJ dt h1 qtutriió ¡ t~f.lilmmt

•twlrlic.

:V.:Mitm~

·
teclm ja publka·
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da li• 11 Ohltlil I ts woba

NI

prc:t~àració la 21• Àl!Pl!!:'~
ll(!Utst (lU't! t'IU ptrmd d'ad·

t¡;ultit unn ct·r~ ndlmt;'lt$Jr¡.
111alitwt femp¡rt·JI ¡ pti~}tdilt·
i<\~W ~n p~rmauffitia ul t'ulut
dl! h!s. Dl>'<~ S;.!êïit!fQ<>itl!l$ QUt'
ha~trand:e prtndrttlnllr~J. ·•

L'EXl~I':RtENClA

ts

VlGF:.l\!T I !lONA

"La UCR, P<· O:iltrímpltix
uní! ~èrie d'<rbj«:tÍ:Il!hm 'air~
úda a dir qu~rw~ct.H:.:mt 11r¡ru·
f"lJ;l~tH thpruptl'un mHerdf
¡wrsot~ts ~e IU f"!l't~ipen mrb
ç~td!uçli hi po~:

aay, Es a dir

titíJb¡¡¡r f'~~ aqtJèt~ 'mattlJerut·
dó tuJtuntl u nil iktit de juM ¡.
fitiléWIIU O 51!'0 tits. il'U( tl
mnt i ''~'f! q «nnptn.Mm a illlilr·

lti Jl r«nlur·l.iil

l'ROG RAMA

La 'A(: atu, tntrt _attr~
cmtt q,t¡{' lli ver: r~<.iNlita
11111 mnç dl' re14dti 1;111!uu1

lJ'ENGUANY

otmp!i ¡ QtJf 1~ un itth:th\ d.pt·

''F.ttgtJany i em plau tliu·

çH'kjwrAndom .t!is ptraÍ\ò
que tl"glm in tt,~SS;11111 la st ~•
pattld¡:UH:JO. 1 ahí St M1&1
ooH;¡al a moti>'&r al jov.,.rtl i
alirts dut<!dl!ns ~ prtnicipat·

t'S ¡li'UIIIHIIi lli!nb il! T~¡tte$A
tí\'llll~ll (l'¡u;:te!(,cwtM!!i mo·
ferto(W~ di!lnít~. dí:td~ i

·rar·Hll d

prr~twm:t4efmiúw

m.artit~iooi dt Jot ti~ qu11

pi,

~;i ja ta:rac1<Tfstkïtdt Íll• !Jt:F:,

l..- o ·g b!ñia stndt r•any
L968 qu:t.ii st'n l'tu l.a primt·
tudiciólwmbt om tiawl t'P
qut « prt<pilrll ta 2211i. t-dició.

ruub l't!ltrllrl!ilf<! lliurt i ¡titr•
lkipwlivll q we U b. hahltwal i

ANTO;'\IPOL

EX:PUCA EL
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amb la iUu:¡¡ió d''ulerk ew
ii.fiy Utl nrtllliít j)ft)gtànill ftl
qu®Hta't l 4ivmi!Jií dtçtmtin.

¡;ut< W<.11nt ¡xn!d11 ~· ~

En a ·utit.ll mat'<'ÍXtl' dir«·
d{l ia Y Diad11 Andtlrl'ilful a la

l!CE '1Yl cònhllltU.t tii la Unia
Óll p!K~biliutr t1'1l tiiNkíf O·
iWhtmtnt d~1 pait i rooiítal&
a ttrt l'àmbit !Jrí)(!tl\f>c t¡tu>
-:msò m.tipro¡wr,rl Cat~tf.k.i
:dtwra h'l<tnth••r l>~ rrflnw l
l'! ltt'bll t $nbn trtne~ d' artW~ 
tli.M. i d'íntt-rèll ~r a Am!orra,
Ab;! c~wn lc:~ cost$ u u [K»ü·
t>m dc b maugur.k•ó dc la
linh'et'>isiJ>t C.llillana d' E.sti\l de
la quid n 'tnJoctJt.trem bi!WJ·

I !ll;H'ttti'ilnl ttmts d '¡¡çíuJOii·

íat,
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