Antoni Ubach i Mortès

LA TRONA

Eva Julián i Adán

Un any mesquí, el 2020. Però malgrat les restriccions i les dificultats,
no podem paralitzar-nos. Tres nous premis Àgora Cultural 2019
han estat reconeguts durant el Dia de la Cultura, celebrat el 7
d’octubre del 2020. Antoni Ubach i Mortès, compromès amb la
cultura d’Andorra i impulsor de nombrosos projectes culturals tant
en l’àmbit privat com en el públic. Eva Julián i Adán, recol·lectora
de l’ànima andorrana a través de costums, llegendes, dites i
cançons populars tradicionals. Josep E. Dallerès i Codina, poeta,
escriptor, activista cultural en el pla civil i també en l’àgora política
andorrana, i editor de nova generació. I tres homenatges deguts,
a Enric Graner, a Josep Maria Mercader i al mestre Antoni Florit
d’Ordino, activistes del tercer quart del segle xx.
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Josep E. Dallerès i Codina

Donem la benvinguda a l’associació Esbart Valls del Nord.
I recordem la pèrdua d’Antoni Morell i Mora, Josep Vives i Molins,
Jaume Casadevall i Costa, Francesc Badia i Batalla, Elidà Amigó
i Montanya, Albert Salvadó i Miras, Òscar Ribas i Reig, Maurici
Bellmunt i Carreté, vuit premis Àgora Cultural. Així com la de Jordi
Pantebre i Trasfí, Ilke Angela Maréchal, Pep Aguareles, Ramon
Viñas i Farré, Àlex Lliteras i Bonet i Rosa Ferrer i Obiols.
Reproduïm l’obra de la jove artista Myriam Grau i Rey.
Completen aquest número els premis de poesia Miquel Martí i Pol
i la resta de seccions habituals, per deixar constància que la vida
continua tot i que canviï profundament.
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Per Josep E. Dallerès i Codina,
Secretariat Petits Cantors del Principat d'Andorra 2020

La junta de l’Associació dels Petits Cantors d’Andorra, que és a qui,
per torn rotatiu, correspon elaborar el Manifest cultural d’aquest any
tan estrany, és qui m’ha demanat de preparar-lo en nom de les 26
entitats que componen Àgora Cultural.
No és sobrer recordar la definició del concepte de cultura que consta en
la declaració de la Unesco, consensuada, a Mèxic, l’any 1982. Glosa així:
“En el seu sentit més ampli, la cultura es pot considerar avui com el
conjunt de trets distintius, espirituals i materials, intel·lectuals i
emocionals, que caracteritzen una societat o grup social. Inclou, a més
de les arts i les lletres, les formes de vida, els drets fonamentals de
l’ésser humà, els sistemes de valors, les tradicions i les creences.”
Precisa, endemés:
“...que la cultura dóna a l’home la capacitat de reflexionar sobre si
mateix. És ella qui ens fa específicament éssers humans, racionals,
crítics i èticament compromesos. És a través d’ella que discernim els
valors i prenem decisions. És a través d’ella que l’home s’expressa,
pren consciència de si mateix, es reconeix com un projecte inacabat,
es qüestiona els propis èxits, cerca incansablement nous significats i
crea obres que el transcendeixen.”
Evocat l’àmbit en el qual ens movem, permetin-me, per ben situar les
meves paraules, citar-ne unes del filòsof Michel Serres, nascut no
massa lluny d’Andorra, a la ciutat d’Agen. Diuen així:
“Si tens un pa, i jo tinc un euro, si et compro el pa, jo tindré el pa i tu
tindràs l’euro. Però si tens un sonet de Verlaine o el teorema de
Pitàgores, que jo no tinc re, si me’ls ensenyes, en acabar aquest
intercanvi, jo tindré el sonet i el teorema, però tu els tindràs també.
En el primer cas, hi ha equilibri, es tracta de mercaderia. En el segon,
hi ha creixement, és la cultura.”
Aquests mots van ser escrits el 2006.
Potser el plantejament pot semblar un pèl simplista, que no significa
que ho sigui.
Si, avui en dia, la relació entre mercaderia i cultura pot aparèixer,
d’antuvi, menys distanciada perquè el món de la mercaderia ha envaït
tots els àmbits, i doncs també el de la cultura, la situació de pandèmia
generalitzada que estem vivint des del mes de març passat ens hauria
de poder ajudar a reflexionar al respecte.
On se situa l’intercanvi?
On el creixement?
On l’obra que transcendeix l’ésser?
Em permetran que em situï, doncs, en el marc del creixement, no en
el de l’intercanvi, ja que és en el que es mouen les entitats que
componen Àgora Cultural del Principat d’Andorra: el d’ajudar a créixer;
ajudar a créixer individualment, que és la manera de créixer
col·lectivament com a comunitat humana, com a poble. Efectivament,
totes s’inscriuen, no en l’esquema de l’intercanvi comercial ―jo et
dono i tu em dones― sinó en el del creixement ―jo tinc i te’n faig
partícip, de manera que tu també ho tinguis i en puguis fer partícip
d’altres; jo poso en comú per tal que tothom pugui beneficiar-se’n―.
En aquest sentit, podem dir, sense errar, que s’inscriuen totes en
l’esfera de la formació, en àrees força diferenciades, certament, no per
això menys importants les unes que les altres i totes complementàries.
Corrent el risc de fer-me pesat, permetin-me reprendre què diu la
Unesco, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la
Ciència i la Cultura; és a dir: què, teòricament, diuen i assumeixen tots
els estats que la integren (Andorra n’és un). Diuen:
“que la cultura dóna a l’home la capacitat de reflexionar sobre si
mateix.

[que] És ella qui ens fa
específicament
éssers
humans, racionals, crítics i
èticament compromesos.
[que] És a través d’ella que
discernim els valors i
prenem decisions.
[que] És a través d’ella que
l’home s’expressa, pren
consciència de si mateix,
es reconeix com un
projecte inacabat, es
qüestiona els propis
èxits, cerca incansablement nous significats i
crea obres que el
transcendeixen.”
I si la cultura és tot això, em demano: per què aquest
2020, any de traspàs ―com diu l’adagi, no et fiïs d’ell ni del que ve
detrás―, any de pandèmia ―per què, deia ― en el moment del
confinament no es va considerar mai la cultura un bé essencial?
Per què en el moment del desconfinament, tampoc no es va
considerar la cultura un bé essencial?
Per què, encara ara, continua sent en gran part un dels sectors més
perjudicats per les mesures de protecció contra la propagació de la
Covid-19?
Intento entendre-ho.
És pel fet que l’ésser humà és social i és, justament i prioritària,
aquesta sociabilitat la que facilita els contagis?
També és, però, un ésser racional capaç d’entendre raonaments lògics;
ara bé, també pot abraçar esperit crític i discrepar si no disposa del
conjunt d’informació que porta a les preses de decisió, cosa que implica
que la seva cultura, en el sentit Unesco del mot, ha fet el seu camí.
Tanmateix, tal com deia abans, el món de la mercaderia ha envaït tots
els àmbits, també el de la cultura. Resulta, doncs, possible que s’hagi
considerat ―si no tan sols, sí essencialment― el valor mercantil que
pot representar la cultura ―mirada però amb ulls de comptable de
via estreta― com a quantitat negligible del nostre PIB i sense tenir en
compte, evidentment, el declarat en el document citat en començar?
I que ningú s’ho agafi com un retret personal o una crítica negativa i
prou. No és aquest el meu propòsit. Ha estat així arreu. El que pretenc
és intentar reflexionar, llançar una reflexió sobre, justament, aquest
fet gairebé planetari. El que voldria és mirar d’entendre per què el
món relacionat amb la cultura és un dels més castigats en el moment
de reprendre ―reinventar― la nostra quotidianitat. Perquè ―
tinguem-ho clar― el virus ha vingut per quedar-se i, fins i tot si som
capaços d’eliminar-ne els efectes més nocius en un esdevenir proper,
no significarà que estiguem immunitzats contra el següent que
irremeiablement vindrà.
No negaré, en absolut, que per via de les tecnologies de què es
disposa actualment, l’oferta cultural on line ha estat una realitat; ara
bé, els efectes no són, ni de bon tros, els mateixos. Seria massa llarg
pretendre analitzar-ne el perquè en aquest espai; això no significa que
no calgui fer-ho.
Ara bé, a hores d’ara, sembla que la cultura, en particular el tipus de
cultura duta a terme per organismes com els que conformen Àgora
3

DIA DE LA CULTURA 2020

DIA DE LA CULTURA
2020

Noemi Rodríguez
presentant l ´acte
Actuació del Cor dels Petits Cantors del Principat d'Andorra

Conxita Marsol, Cònsol Major d'Andorra la Vella amb Antoni
Ubach, premiat i Meritxell Palmitjavila, Subsíndica General

Xavier Dallerès i Codina

Premiats, famílies i organitzadors

Cultural ―que és el de donar a conèixer, el d’ajudar a aprofundir, el
d’intentar posar a l’abast― continuï no sent considerat producte de
primera necessitat. I ho dic bé: producte, perquè potser d’aquí ve el
problema. Potser un dels desavantatges de fons és que la cultura es
considera un servei, un més ―un de més―, quan, a la pràctica, és
quelcom d’una altra naturalesa: és un dels components essencials de
la persona humana.
Que cal trobar fórmules per evitar el contagi al màxim? Fem-ho.
Trobem-les. Però no deixem la població òrfana d’accés a la cultura ja
que privem els individus, en particular els més joves i els menys
afavorits, d’una part important de llur formació essencial.
No puc oblidar que és el Cor de Petits Cantors d’Andorra que m’ha
brindat l’oportunitat d’aquest escrit, d’aquest manifest; permetin-me
que l’utilitzi per il·lustrar la meva reflexió que, evidentment, cal fer
extensiva com a mínim a totes les altres associacions que es dediquen
a activitats semblants.
En el decurs dels prop de trenta anys de la seva trajectòria, el Cor ha
vist passar prop d’un miler de joves, nois i noies. Si l’estada d’alguns
ha estat breu, d’altres n’han omplert les files al llarg de cinc o sis anys
fins que sovint la continuació dels estudis els ha allunyat del Principat.
La gran majoria eren infants que en el moment d’ingressar-hi no tenien
cap noció de música. L’estada al Cor els n’ha donat un coneixement,
potser rudimentari és cert, vist que l’escola de cant que completava
el projecte inicial no s’ha materialitzat fins al moment present, però
indiscutiblement els ha fet viure la Música, des de dins; una cosa a la
qual molts difícilment haguessin pogut accedir mai. Tot i així, al tomb
d’una vintena han acabat fent de la música el seu modus vivendi.
Potser, el temps ho acabarà dient, a transcendir-se. Només per això,
l’experiència ha valgut la pena. Ara bé, podrà el Cor sobreviure al virus
i a les restriccions que representa?
El que dic per al Cor és vàlid per a més d’una de les altres
associacions.
No puc cloure aquestes paraules sense adreçar-me als nostres polítics,
als de la majoria i als de l’oposició, als del Consell General, als del
Govern i als dels Comuns.
És una constatació: la cultura ha estat sempre el parent pobre de totes
4

les polítiques. Només cal mirar quina part del pressupost representa
en cada organisme.
No diré re que no hagi dit en altres ocasions. Per què, en el moment
d’elaborar un pressupost i tenint en compte que l’esport també és
cultura, no s’han tingut mai en compte, en les altres branques
d’aquesta, per a l’atribució de subvencions, els mateixos criteris o
criteris semblants? És que si acaba emergint un escultor, un pintor, un
músic, un escriptor, un tenor, una soprano o un baríton... no tindran
un ressò assimilable al d’un esquiador, un tennista, una nedadora o
un futbolista? Per quines raons només es juga el joc en una part de
l’escaquer?
Ho deixo per reflexionar.
Finalment, i sense por de repetir-me, una demanda.
I si, d’una vegada per totes, s’agafés el toro per les banyes i es
canviessin certs criteris comptables aplicats en els pressupostos de
l’Estat (incloent els Comuns), com a mínim, de manera que quedés clar
per a tothom que certes despeses de cultura, però també d’educació,
de sanitat i d’altres ―tot el que és formació, en definitiva― és inversió;
inversió al mateix títol que bastir una carretera o comprar un moble.
M’atreveixo fins i tot a dir que a una escala molt superior.
Estic convençut que el sol fet de considerar certs tipus de
desemborsaments com a despesa i prou és suficient per tenir un tipus
de percepció diferent als etiquetats d’inversió, i que incideix en la
manera de pensar, de forma que són vistos com a diferents. La
formació no és inversió? Se m’ha contestat que els plans comptables
no ho preveuen així. No crec que es tracti de cap imposició divina, o
de quin déu estem parlant?
Algunes empreses multinacionals comencen a comptabilitzar la
formació com a inversió immaterial. Crec que seria un gran pas
endavant introduir el criteri a la Llei de pressupostos de l’Estat per
començar, i s’ajustaria més a la realitat; a més, ajudaria a destriar i a
visualitzar de manera força més clara on portem els nostres esforços
com a poble.
No ho oblidem: cultura és essència.
No deixem que desaparegui a conseqüència d’un virus, per virulent
que sigui, mirem de transcendir-lo. ■

Distingides autoritats, apreciats guardonats,
senyores, senyors, amigues i amics,
Tinc l’honor, juntament amb la Molt Il·lustre
Síndica General, de tancar aquest acte dedicat
a homenatjar persones importants per a la
cultura del nostre país. L’Àgora Cultural, que
agrupa la gran part de les associacions culturals
andorranes, dedica aquest dia d’unió i
germanor a reconèixer la feina d’artistes,
historiadors, pensadors... de persones que han
forjat la història cultural d’Andorra.
Quin any tan difícil, també per a la cultura!
Resistir enmig de tants entrebancs és un repte
doble. Les persones a qui hem homenatjat avui
vau començar a fer una tasca generosa, altruista
i desinteressada quan la vida cultural andorrana
no era tan activa com ho és ara; persones que
vau obrir camí que arriba fins avui. Ningú de
nosaltres, andorrans, no seríem el que som
sense la vostra incansable aportació al nostre
benestar i al nostre creixement com a persones,
i és la nostra obligació, tal com feu les
associacions que formeu part del col·lectiu
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Àgora Cultural, no defallir ni rendir-nos, perquè
ens en sortirem forts i orgullosos per la nostra
resiliència.
Celebro que el Josep Dallerès hagi elaborat
enguany el Manifest cultural i sigui l’associació
que representa, la del Cor dels Petits Cantors
del Principat d’Andorra, l’encarregada
d’ostentar la secretaria d’Àgora Cultural.
La cultura és de tots, i de vosaltres ho hem
après. Hem de treballar per la cultura de
proximitat, la cultura del compromís, per la
cultura dels continguts i la creació, per la cultura
com a pedra clau de la cohesió; i estareu
d’acord amb mi que l’acció cultural no és
exclusiva de les administracions, sinó que ha de
comptar amb les associacions, amb els agents,
els creadors i els sectors emergents.
I dit això, encoratjar-nos tots, les associacions
que teniu llarga trajectòria d’activitats i
projectes, que seguiu perseverant i que no

deixeu passar l’oportunitat per revisar
plantejaments i propostes, ens hem d’adaptar.
I nosaltres, les administracions, hem d’avançar
en la programació cultural conjunta, més
unificada, agrupada, que ens permeti optimitzar
accions, activitats, recursos i esforços. Queda
feina per fer encara en aquest sentit, però hi
estem treballant de valent. El temps confinat
que malauradament ens ha proporcionat
aquesta pandèmia ens ha obligat a anul·lar
moltes activitats, però l’estem aprofitant per
posar bases sòlides, amb l’ajuda inestimable de
tots els sectors culturals, que ens permetran
d’aquí a molt poc temps encarar amb
optimisme i rigor el nostre futur cultural. Avui
que commemorem el Dia de la Cultura em
sembla una bona ocasió per convidar-nos a tots
des dels nostres respectius àmbits a seguir fent
cultura segura.
Per molts anys i moltes gràcies. ■

Parlament de
Roser Suñé i Pascuet,
Síndica General
Molt Il·lustres autoritats, amics i amigues,
Fa un any, si algú ens hagués explicat com seria
la nostra vida actual, hauríem pensat que era
un guió d’una sèrie, alguna d’aquestes
narracions que ara ocupen l’espai de les
plataformes digitals i que anaven una mica més
lluny en la seva recerca d’emocions per als seus
espectadors.
Fa un any, teníem un horitzó determinat, amb
uns reptes sobre la taula que ens guiaven en
les nostres tasques quotidianes i eren l’eix de
les nostres discussions.
Fa un any, les activitats culturals seguien el seu
ritme habitual, es preparaven els treballs del
Llibre blanc de la cultura i s’avançava en altres
estratègies.
Però fa una mica més de sis mesos la nostra
vida va canviar. La Covid-19 va aparèixer per
quedar-se amb nosaltres i fer-nos repensar el
nostre quotidià. La por i el desconcert ens van
acompanyar les primeres setmanes, després
vam anar creant una nova pauta vital i ara
estem intentant entendre com hem de
continuar, com hem de construir aquest nou
futur que ens interpel·la en totes les seves
dimensions.
Durant aquests mesos la cultura ha estat amb
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nosaltres, tant en els períodes àlgids de la
pandèmia com en aquest retorn a unes accions
transformades. La música, la lectura, el teatre,
les arts plàstiques i totes les altres
manifestacions creatives ens van acompanyar
i, des d’aquí, vull transmetre el meu profund
agraïment a tots aquells artistes que de manera
generosa van saber compartir la seva obra.
Sens dubte, alimentar el nostre esperit, cultivar
els nostres sentits ens ajudava a continuar cap
endavant. El temps, que va agafar una altra
dimensió, ens permetia gaudir amb més calma
d’un tipus d’activitats que potser havíem deixat
enrere: la lectura pausada, l’escolta tranquil·la,
l’observació aprofundida. Tot ens acompanyava en determinats moments per omplir
els espais que la pandèmia havia creat.
I sí, la malaltia feia estralls, algunes vides es
perdien i la desolació acompanyava les famílies
i amics. La memòria d’aquestes desaparicions
també resta en nosaltres, i des d’aquí torno a
retre homenatge a aquestes pèrdues.
Però si he esmentat aquestes situacions és per
dir-vos que amb la cultura tenim un bri

d’il·lusió, una llum que apareix de tant en tant
en la foscor del túnel i ens fa sentir vius i
humans. Perquè la cultura sempre serà vida,
creació, enlairament. Amb la cultura podem
avançar per camins inhòspits perquè ens obre
la ment a noves sensacions, ens consola i ens
empeny.
Un poema, una cançó, un quadre, un relat, una
escultura... Un gaudi per als sentits.
I no oblidem que cuidar ve del llatí cogitare,
que també vol dir “pensar”. Aquest doble
significat ens ha d’ajudar a entendre que la
cultura és on ens cuidem com a societat
mitjançant les nostres reflexions i que aquests
pensaments funcionen com a vacuna que ens
guareix l’ànima.
Des d’aquí ens encoratjo a tots a continuar
assumint les nostres responsabilitats per
aconseguir que aquest món immaterial no
desaparegui mai, que emmarqui les nostres
accions i ens permeti treure forces de les
defallences, que ens faci més humans,
generosos i compassius davant d’aquestes
noves realitats. Gràcies a tots. ■
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Per Jordi Marquet i Mandicó

Salutacions. Molt II·lustre Cap de Govern,
Molt II·lustre Senyora Síndica General, Molt
Il·lustre Senyora Ministra de Cultura,
Honorable Sra. Cònsol d’Andorra la Vella,
Excel·lentíssims Senyors Ambaixadors,
senyores i senyors, amigues i amics,
Molt bona tarda.
En primer lloc, voldria saludar Àgora Cultural
per distingir la persona de Toni Ubach, un
andorrà singular que ha dedicat la seva vida
a servir el país mitjançant la cultura. Aquesta
passió no el deixarà mai.
Heu tingut l’encert de dedicar-li avui el
reconeixement que es mereix. M’ha tocat a mi
dirigir-li aquestes paraules de presentació.
Valoro l’honor que m’escau i sospeso la
dificultat de descriure breument un recorregut
excepcional d’una densitat evident a totes
llums.
La personalitat de Toni Ubach està
íntimament lligada a la creació de la seguretat
social andorrana.
Quan tenia el peu posat al llindar de l’Escola
Nacional d’Administració, havent acabat
exitosament la carrera de Ciències Polítiques
a París, va optar per dirigir el projecte que el
Consell General, sota la sindicatura ReigBaró, li va proposar. Dotar el país d’una
seguretat social pròpia, partint de zero. No
entraré en detalls. Només diré que, al meu
modest entendre, la seguretat social va
representar una feina titànica.
Indiscutiblement, la CASS és la institució clau
que ha fet entrar el país en la modernitat.
Avui, que valorem més que mai la
importància de la salut, en valorem també el
cost i la importància d’aquest organisme que
se’n fa càrrec. D’ell deriven multitud de
millores assistencials: un cos mèdic ampliat i
diversificat, una infraestructura farmacèutica
a l’abast de tothom, una atenció propera al
ciutadà. Però, pel damunt de tot, un hospital
públic que s’ha anat adaptant en capacitat i
en qualitat de serveis a les necessitats del
moment. Tant és així que la pandèmia que
ens toca viure des del mes de març no ha
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agafat ningú per sorpresa i ha pogut ser
tractada amb una eficàcia contrastada tot i els
inevitables casos a lamentar.
Paral·lelament a la funció que li va ser
encomanada i des del primer dia que va
tornar a trepitjar la seva terra amb la intenció
de quedar-s’hi, Toni Ubach va desplegar una
activitat cultural frenètica. El personatge no
deixava ningú indiferent. Una figura que
imposava: una estatura que podia semblar
intimidant −deixeu m’ho dir−, no podia
dissimular un caràcter fort, adornat d’una
sòlida educació i unes maneres elegants de
comportament i d’expressió. A primera vista,
ja s’endevinava l’home inquiet i amb una
curiositat sense límits: un home culte. Els seus
amplis coneixements en els temes més
diversos amb unes conviccions ben arrelades
són ben coneguts de tothom. La qual cosa no
l’impedia tenir constantment una orella
atenta a la més mínima informació, vingués
d’on vingués, i en tot moment una
disponibilitat a aprendre. Això sí, quan estava
convençut dels seus arguments, els feia
valdre i no cedia fàcilment... En definitiva,
sabia combinar amb saviesa l’aptitud i
l’actitud, cosa que en aquests moments està
perdent pes en la nostra societat. Aquestes
dues qualitats feien d’ell una persona
accessible, tot i que anava constantment amb
els llums llargs encesos.
M’agradaria esmentar uns quants episodis de
la seva trajectòria que em semblen rellevants:
Va participar representant Andorra en tots els
congressos
anuals
de
l’Association
Internationale de la Sécurité Sociale (AISS),
des de l’any 1970. El 1977 va presidir la
ponència representant Europa al congrés de
Filipines.
Va assistir assíduament al Fòrum de Davos,
des del 1972. Font d’informació econòmica
i plataforma de relacions internacionals de
primer nivell. No és estrany que des de
llavors s’hagi convertit en l’andorrà més
ben relacionat, que ha anat adquirint un
carnet d’adreces únic.

Segurament l’andorrà més conegut del país
arreu del món.
L’any 1969 participa activament en el
moviment que donarà lloc al vot de les
dones, el 1970.
Amb el Jordi Aleix i el Martí Tremosa creen el
Centre Nacional d’Informàtica d’Andorra,
l’any 1975 (CNIA).
Crea la galeria d’art El Pui, el 1973, que va
acollir artistes de gran renom com Sergi Mas,
Feito, Weisbuch, Clavé i Grau Garriga, entre
d’altres.
A la mateixa època, el 1973, va participar
activament amb Ricard Bofill en la concepció
i el projecte de construcció de la nova
església de Meritxell.
Va crear l’any 1982 la Universitat d’Estiu a
Andorra, amb la Lídia Armengol, quan era
conseller d’Educació i Cultura. Han passat 38
anys! La Universitat d’Estiu es pot considerar
l’esdeveniment cultural més important que ha
reunit a Andorra les figures intel·lectuals dels
àmbits més diversos, a escala mundial. Premis
Nobel inclosos. Un veritable luxe!
Va ser l’ànima de la societat Anthropos.196870, que va acollir conferenciants de la talla
d’Alfred Sauvy, considerat el més gran
demògraf del món; el filòsof Henri Lefevbre,
l’economista Jean Marchal i el director del
prestigiós diari Le Monde Hubert BeuveMéry, entre molts altres. En una d’aquestes
trobades va conèixer el seu germà espiritual,
l’amic de la seva vida, mossèn Ballarín.
Quan era conseller de Cultura, l’any 1982, va
crear amb la Lídia Armengol l’Escola Maternal
Andorrana, la Biblioteca Nacional i els Arxius
Nacionals.
L’any 1991 impulsa amb Gerard Xuriguera el
Simposium d’Escultures, repartides a les
diferents parròquies d’Andorra, amb artistes
de prestigi internacional.
Des de l’any 1968 va escriure setmanalment
una crònica al diari La Dépêche du Midi, de
la mà del prestigiós periodista, escriptor i
amic René Mauriès. A la mateixa època, al
Cine Club d’Andorra va retrobar el Jordi

Sasplugas, home inquiet, creatiu, erudit,
fundador i animador del Cine Fòrum. A tots
dos els unia una gran amistat i una passió pel
setè art que van continuar cultivant tota la
vida, tant a Andorra com a Barcelona.
Aquesta
enumeració,
com
podeu
comprendre, no pretén ser exhaustiva. M’han
quedat moltes coses al tinter. Tampoc no és
cronològica. Es tracta només d’unes
pinzellades que ens donen una idea d’una
personalitat polifacètica com poques.
Com hem vist, el Toni és un home altament
format, però també informat. Gran lector de
llibres, autors i temes més diversos... La
premsa és per a ell una veritable passió, sigui
local o internacional: Le Monde i Le Nouvel
Observateur, gairebé addictius, i altres... us
donen la benvinguda quan entreu al seu
despatx.
Cada matí, des de fa molts anys, el desperta
France Culture. Només faltaria!
Amb els seus amics, d’aquí i d’arreu,
enriqueix el seu prodigiós bagatge cultural.
Tot això fa d’ell un gran conversador. És un
plaer escoltar-lo parlar de la nostra història i
quan parla d’art modern és capaç de treure
d’un pou suposadament sec una infinitat de
ferrats d’aigua clara. I no m’allargo més...
Podria fer una excepció. El Toni ho sap tot.
No té parió. És allò que no hi ha. Però amb
una cosa el guanyo. Sabeu amb què? Amb el
vi. L’explicació és simple: el Toni és aiguader.
Us he de dir que vaig compartir amb ell unes
visites entranyables que jo hauria volgut més
freqüents al bar que regentaven els seus
pares a Marsella. Bar Consolat.
De l’entusiasme que ens aportaven, de la
satisfacció que irradiaven en veure el seu fill
tan engrescat per la seva feina a Andorra, el
Toni tornava amb les energies renovades, i jo,
que l’acompanyava..., també.
Amic dels seus amics, no ens ha deixat mai
de banda. Sabedor que l’amic és algú que us
coneix bé i que malgrat tot us estima, com
diu aquell. I no voldria oblidar-me d’uns amics
molt particulars, els seus cosins de Barcelona,
que són com els germans que no va tenir.
Com deia abans, per més que hagués triomfat
a França, en els càrrecs més elevats que l’ENA
o una altra escola li hauria pogut proporcionar
en el món de l’alta administració, de les
finances, de l’empresa, etc., difícilment hauria
aconseguit una família com la que té. Les
seves dues filles, la Maria i l’Anna, i el seu fill,
el Jordi, vehiculen i perpetuen els seus valors
culturals i professionals, tots tres ben
acompanyats. I els seus nets, Nathaniel i
Valentina, seran ben instruïts, no en càpiga
dubte!
I la seva esposa Victorina, que no ha estat mai
darrere seu, però sempre al seu costat, fentli costat, valgui la redundància. A les verdes i
a les madures!
Per acabar voldria felicitar Àgora Cultural.
La vostra prestigiosa galeria de guardonats
s’enriqueix avui d’una figura que marcarà per
sempre la història de la cultura d’Andorra.
Antoni Ubach i Mortès, per molts anys!
Moltes gràcies. ■

Paraules
d´agraïment
d´Antoni Ubach
i Mortès
He de significar el meu agraïment a Àgora
Cultural per haver-me designat com a
receptor del seu premi de l’any 2019,
conjuntament amb Eva Julián i Josep
Dallerès.
En el moment de rebre el premi, emocionat,
vaig fer referència, en presència de la síndica
general i de la ministra de Cultura, a un
informe que va organitzar el Consell General,
l’Informe Bedaux, l’original del qual és a la
biblioteca del Consell General.
Hi ha també un document elaborat per
professors de la Universitat de Tolosa sobre
el desenvolupament econòmic i social de la
vall d’Ordino, conegut com l’Informe Vellas,
que es troba a la Biblioteca Nacional
d’Andorra.
Aquests documents, elaborats durant la
dècada dels anys seixanta, són significatius
de la importància de tot el que es va fer
durant aquest període per entendre millor
l’Andorra actual.
El temps de les sindicatures del senyor Cairat
es va acabar el desembre de l’any 1960.
De l’1 de gener del 1961 fins al 31 de
desembre de 1966 van ser les sindicatures del
Sr. Julià Reig com a síndic general, amb,
durant el primer trienni, el Sr. Calvó com a
subsíndic i, el segon trienni, el Sr. Josep Baró
com a subsíndic.
L’1 de gener de 1967 i durant dos triennis,
1967-1969, 1969-1972, van ser les
sindicatures dels senyors Escudé i Rossell.
Els esdeveniments polítics, econòmics i
socials d’aquest període són, segons el meu
parer, essencials per organitzar Andorra cap
al seu canvi a partir de l’any 1973.
Una fotografia de l’any 1961 −em sembla que
és un document gràfic de l’Agència EFE− és
il·lustrativa de la força d’aquesta dècada i de
la voluntat de canvi que van impulsar els
andorrans: són els síndics i els consellers
generals i els membres de l’Assemblea
Magna baixant el carrer, amb una publicitat
de Sobanca a l’esquadra.
Començarem per la institució més important
d’Andorra, el Consell General, que va fer un
canvi important tant en el que és el continent
(Casa de la Vall) com el contingut
(organització del Consell General).
La reforma de l’edifici de Casa de la Vall va
començar l’any 1962 sota la responsabilitat de
l’arquitecte municipal de Barcelona Joaquim
de Ros i de Ramis. Van participar en aquesta
restauració Pere Canturri, Sergi Mas, els
artistes catalans Rafel Benet i Manuel
Humbert, que havien participat amb Pere
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Quan era nadó

Els meus pares

Amb els meus pares

Prenent el sol amb el meu pare

La primera bicicleta

La marina andorrana

Era molt seriós

Primera comunió,
a França
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Al Lycée d’Avinyó

Amb els amics de sempre

Amb la primera filla

De vacances tots cinc

Amb els nets
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Canturri en la primera operació de restauració
de les esglésies romàniques, i l’ebenista
Rossell, que va treballar en el mobiliari. Un
dels elements més importants d’aquesta
restauració va ser la recuperació de les
pintures al fresc, que van ser un objecte de
discòrdia entre l’arquitecte De Ros i Pere
Canturri i Sergi Mas. Discòrdia que va
començar amb la polèmica de treure’n o
deixar-hi l’arrebossat (a l’inici, la casa Busquets
estava arrebossada), que va guanyar
l’arquitecte. Al final em sembla que
l’arquitecte De Ros va ser despatxat pel
conseller Bonaventura Armengol, responsable
de la Junta de Qüestions Socials (que tenia el
ministeri de la Cultura).
Una anècdota, amb motiu d’una visita (el
Sergi Mas diu que és del bisbe de Mònaco)
es van fer a la fàbrica de Sant Cugat uns
tapissos, dels quals tinc record, per tapar les
finestres de la façana oest, en els quals hi
havia una flor. Sergi Mas va anar a Sant Cugat
per verificar-ne l’execució i Casi Arajol va fer
les fotos de les flors, i no sé on són aquests
tapissos. Si es troben, que es guardin per al
museu per il·lustrar els anys 1960.
L’organització del Consell General va ser
encomanada al despatx de Barcelona d’una
multinacional d’organització d’empreses:
Bedaux. Aquest document, que es troba a la
biblioteca del Consell General, crec que té
cinc o sis volums i es conegut com l’Informe
Bedaux. Aquest document va organitzar el
Consell General en juntes; el president de la
junta feia funcions de ministre. En efecte, el
Consell General era a la vegada l’executiu i el
legislatiu. Aquesta organització del Consell
General va existir fins a la constitució del
Govern de 1982. Les juntes eren de Finances,
Foment (que es va cuidar de la instal·lació de
telèfons), Organització i Personal, Qüestions
Socials (que es va cuidar de la implantació del
règim de protecció social), Serveis Públics
(que es va cuidar de les infraestructures que
es van construir durant aquest període, amb
l’arquitecte Canela: escoles, clínica Meritxell,
edifici de telèfons, edifici de bombers....).
Només recordo una junta que va ser afegida
els anys setanta, que era la junta de Treball i
de Protecció Sanitària i Social.
Únicament cal afegir que el secretari del
Consell General durant tota aquesta dècada
era Marc Vila i Riba, que va ser el motor de
molts dels projectes que van iniciar-se durant
les dècades dels seixanta i setanta.
El segon tema que vaig evocar, en el dia de
la remesa dels premis Àgora, és el pla de
desenvolupament econòmic i social de la vall
d’Ordino. El 1959 el Consell General va
demanar a la Universitat de Tolosa de
preparar un pla de desenvolupament de
l’agricultura a la parròquia d’Ordino.
D’aquest primer encàrrec va sorgir l’Informe
Vellas, del nom de Pierre Vellas, que dirigia
l’Institut d’Estudis Internacionals a la
Universitat de Tolosa. L’ànima d’aquest
projecte, que va durar tres o quatre estius, va
ser Paul Ourliac, director de l’Institut
d’Études Politiques de Toulouse, on havia

estudiat Marc Vila. Aquest informe, que està
format per set o vuit fascicles, és molt
interessant de llegir perquè fa una anàlisi molt
detallista de la situació social i econòmica de
la parròquia d’Ordino i proposa solucions per
a cada sector (agricultura, turisme, comerç,
artesanat, etc.). Unes d’aquestes solucions
són encara visibles avui: el grup de xalets de
la Cortinada (per a pressupostos modestos) i
els quatre xalets de Sornàs, un dels quals va
fer construir el professor Paul Ourliac i que
encara ara és de la família. Moltes de les
solucions preconitzades encara són vàlides
actualment, desgraciadament ningú no les
llegeix.
Hi afegiria dos temes més, l’un relatiu a la
societat civil −la creació a partir de l’any 1961
del Club de Rugbi− i l’altre relatiu també a la
societat civil però de caràcter econòmic i
també social −l’obertura, el setembre del
1963, del Prisunic.
Penso que la creació del Club de Rugbi va ser
un esdeveniment social, per al jovent andorrà,
molt important. És el 1961 quan dos o tres
joves (Ventura Riberaygua i Pepito Cerqueda)
que havien estudiat a Prada i a Perpinyà creen
l’equip de rugbi, que, a l’inici, va funcionar
com la secció de rugbi del FC Andorra, que
va demanar l’afiliació a la federació de rugbi
espanyola. Molt ràpidament s’hi van afegir
Jordi Vaqué, un mallorquí resident que jugava
a rugbi; Marrugat, Haro, Cinto Cabanes,
Bertrand, Andreu Armengol, Paquito del
Cremat, els dos vedets de l’equip, Francis
Armengol i Junyent, Andreu Claret, Olivé, i
Paquito Cerqueda, que jugava al futbol. La
temporada 63-64 ja van participar en el
Campionat d’Espanya de segona divisió, on
van ser tercers. És durant aquesta temporada
que el club es va separar del FC Andorra i es
va crear el VPC Rugbi Andorra XV, que
depenia del cos de bombers; el president va
ser el Sr. Manel Mas, cap dels bombers. Quan
es crear el VPC es va demanar al Sr. Òscar
Ribas de ser-ne president, per haver jugat a
rugbi quan era universitari a Barcelona, però
no va acceptar el càrrec. La temporada 196465, el VPC va quedar campió de Catalunya i
es va classificar per jugar els campionats
d’Espanya, que es van celebrar a Andorra el
mes d’abril de 1965; el VPC va quedar campió
d’Espanya de segona divisió. La temporada
1965-66 el VPC va quedar tercer del
campionat de Catalunya de primera divisió i
es va classificar per jugar les semifinals de la
primera divisió nacional d’Espanya. Això va
preocupar molt el rugbi espanyol, de tal
manera que la temporada següent el VPC va
ser expulsat de les competicions nacionals
perquè la legislació no permetia que un equip
tingués més de tres jugadors estrangers i
quasi tots els jugadors eren de nacionalitat
andorrana. Des d’aleshores el VPC juga a
França, acollit per la federació francesa de
rugbi. Tota aquesta informació me l’ha
donada un dels jugadors del VPC que ha
volgut quedar anònim. Aquesta trajectòria
fulgurant del Club de Rugbi va ser el resultat
de l’esforç i la voluntat d’un grup de joves

les empreses andorranes que tenien
treballadors espanyols a la plantilla haurien
de cotitzar per ells al règim espanyol de
seguretat social. Els síndics, davant d’aquesta
amenaça de pèrdua de sobirania, van fer
votar en el Consell de Sancogesma de 1966
una ordinació per a la creació d’un sistema de
seguretat social a Andorra. Van demanar als
dos coprínceps ajuda per a la creació
d’aquest sistema. El Copríncep Episcopal va
demanar-ho a l’Estat espanyol, que,
evidentment, no va enviar ningú, perquè el
que volien és que s’utilitzés el sistema
espanyol de seguretat social; a l’inici de 1968
van enviar un actuari per controlar que el
sistema de vellesa fos interessant per als
espanyols i el responsable de les relacions
internacionals per fer el conveni
hispanoandorrà de seguretat social. El
Copríncep Francès va enviar el primer de
juliol de 1966 Jean Moitrier, que era
aleshores inspecteur adjoint a l’IGAS
(Inspection Generale des Affaires Sociales),
que és el pare i creador del sistema andorrà
de seguretat social, que és un dels únics
sistemes del món que ha estat imposat des
del poder públic i que no emana de la classe
social, que, per cert, es va oposar, a Andorra
a la seva creació; és una de les paradoxes
andorranes.
L’any 1962 el Consell General va decidir la
construcció d’una nova xarxa de telèfons
automàtica i la construcció a l’avinguda
Meritxell, en els terrenys recuperats de la
família Riberaygua, de l’edifici de la nova
central telefònica. L’arquitecte de l’edifici va
ser el Sr. Canela, que va concebre la clínica
Meritxell, construïda també els anys seixanta,
malgrat que la inauguració fos els anys 1970,
i totes les escoles construïdes els anys 1960
(Sant Julià, Andorra, Escaldes, la Massana,
Ordino, Encamp, Canillo). Les escoles del
Copríncep Episcopal (Institut Janer i Col·legi
Sant Ermengol) també són construccions dels
anys 1960 (1966 i 1968) i foren obra de
l’arquitecte Armand Mas i Tulla. El síndic Julià
Reig llogà els serveis d’un antic directiu dels
telèfons suïssos, Emile Frey, per organitzar la
nova xarxa de telèfons automàtics. El primer
director de la companyia pública de
telecomunicacions, que també va tenir la
responsabilitat de les xarxes de ràdio i
televisió, fou Enric Bregolat. La compra dels
materials es repartí entre França (Cables de
Lyon) i Espanya (Standard Eléctrica), que va
enviar a Andorra un dels seus col·laboradors,
Gerardo González, que encara és a Andorra i
que ha sigut una de les ànimes vives dels
telèfons andorrans.
Els telèfons andorrans i la seguretat social han
estat els fonaments de les relacions exteriors
d’Andorra, en haver necessitat per al seu
funcionament uns acords internacionals.
Els convenis internacionals de telèfons i de la
seguretat social han estat, abans de
l’admissió d’Andorra a l’ONU, els primers
instruments jurídics internacionals. No voldria
acabar aquests dos paràgrafs sense recordar
la importància que ha tingut per a Andorra la
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Manuel Mas, Antoni Ubach, Josep Casal, Francesc
Cerqueda, Òscar Ribas, Pere Mas. Antoni Aleix, Josep
Vidal i Antoni Morell

Primer Govern d’Andorra, 1982-1984

Amb els companys de feina Albert Vergés, Jordi Marquet,
Neus Riba, Josep Casadevall, Meritxell Batlle, Paquito
Cerqueda, Victorina Font, Juanita Garrallà, Dolors Gasia,
Toni Ubach, de dreta a esquerra

Dades biogràfiques
Nascut a Escaldes-Engordany l’agost de
1942
Escola francesa d’Escaldes-Engordany
École primaire a Eyragues (Bouches du
Rhône, França)
Lycée d’Avignon (Vaucluse, França)
École supérieure de commerce de
Marseille (França)
IEP Paris
Casat amb Victorina Font i Riba
Pare de tres fills: Maria, Anna, Jordi
Vida activa:
Del 1966 al 1982, Caixa Andorrana de
Seguretat Social
Del 1982 al 1984, ministre del primer
Govern d’Andorra
Del 1984 al 1993, Caixa Andorrana de
Seguretat Social ■
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andorrans que van demostrar la seva empenta
en el terreny de joc i també en la vida −com a
síndic general en Francesc Cerqueda− i
empresaris que han dinamitzat l’economia
andorrana −Ventura Riberaygua, Andreu
Armengol...− o el també director executiu de
la Biblioteca d’Alexandria Andreu Claret.
L’obertura del magatzem popular Prisunic
l’any 1963 és, segons la meva opinió, l’element
més important del desenvolupament del
comerç a Andorra. Els germans Pérez havien
fet un acord estratègic amb el grup
Printemps, presidit pel Sr. Laguiornic. El
concepte de magasin populaire va ser
importat dels Estats Units a França els anys
1920. Els dos grans grups de distribució
francesos tenien un sector de magatzem
popular: Le Printemps tenia Prisunic i les
Galeries Lafayette tenien Monoprix. Des del
1953, la central de compres de Prisunic és
dirigida per Denise Fayolle, que crea Le Style
Prisu amb el lema Le beau pour tous i
conjuntament amb la dissenyadora Andrée
Aynard-Putman inventen un nou Prisunic a
partir dels anys seixanta. A Andorra s’instal·la
el tercer d’aquest nou format, que és
revolucionari. El mes de setembre de 1963
s’obre, únicament amb l’autorització del
Quart d’Andorra la Vella, un magasin
populaire amb instal·lacions noves, tot un
lliure servei amb colors vius. El Consell
General no hi havia donat el permís
d’obertura, perquè l’any 1962, en les
ordinacions de Sancogesma havien decretat
que no podien obrir botigues de més de
100 m2. Hi va seguir una batalla jurídica
memorable, ja que el recurs en queixa dels
germans Pérez va decretar que l’establiment
podia obrir. El Prisunic va ser pioner en
moltes coses: la seva situació fora de
l’avinguda Meritxell fins al Valira va iniciar la
milla d’or entre Andorra la Vella i Escaldes; el
sistema de venda en lliure servei, la manera
de vendre la fruita, la verdura, el formatge, la
carn, la xarcuteria; la formació del personal,
l’enllumenat, els colors, el rètol, que era una
obra de pop-art. Va ser l’element innovador
que el comerç andorrà va imitar.
Un dels grans temes de la dècada dels
seixanta van ser les ràdios. S’inicia l’any 1961
amb les Assemblees Magnes, que defineixen
els contractes de vint anys amb Eirasa (Ràdio
Andorra) i amb Sofirad (Sud-Ràdio) i
continuarà amb tots els problemes fins al
tancament de les ràdios el 1982. La visita del
copríncep francès, el president Charles de
Gaulle, podria posar-se també en aquest
capítol de les ràdios ja que la seva visita a
Andorra va ser sobretot per inaugurar
l’emissora del Pic Blanc. Les ràdios, que ara
són un tema del passat, han estat molt
importants perquè van fer néixer l’esperit
nacionalista andorrà a partir dels anys 1950.
Aquest esperit nacionalista explica la creació
del sistema andorrà de seguretat social. A
final de l’any 1965, la sindicatura Reig-Baró
va rebre una carta del governador civil de
Lleida, que era el representant de l’estat
espanyol per a Andorra, en què indicava que

Dos grans amics, mossèn Ballarín i Sergi Mas

Després d’un dinar a Setúria

A París amb amics artistes el 2010

Al refugi del Comapedrosa
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creació de la xarxa de telèfon i la creació del
sistema de seguretat social i que són dos
amics i amants d’Andorra, Emile Frey i Jean
Moitrier, els artífexs.
Les ràdios van promoure, sobretot Ràdio
Andorra amb ona curta, el nom d’Andorra a
tot el món. En els territoris més propers,
sobretot al sud d’una línia entre La Rochelle i
Marsella, a través de Ràdio Andorra i SudRadio. A més, la imatge d’Andorra que
transmetien aquestes ràdios era una imatge
de felicitat amb la música hispana i de joie de
vivre. Cada estiu organitzaven una gira per
promocionar la ràdio però al mateix temps
promocionaven Andorra. Molts turistes
francesos, quan venien a Andorra, visitaven
les ràdios.
De les multinacionals instal·lades a Andorra,
Pernod Ricard, Baccardi-Martini i Coca-Cola
European Partners, tres s’hi instal·len a partir
dels seus representants andorrans.
Ricard té un lloc especial perquè el creador
de l’empresa, Sr. Paul Ricard, va tenir una
relació molt forta amb Andorra. El seu fill
petit, Patrick, va ser l’últim, els anys 1960, de
viure a Andorra, abans que el fill gran,
Bernard, tornés a Andorra, on va morir.
L’actual president de Pernod-Ricard, fill de
Bernard, ha estudiat al Lycée Comte de Foix.
Però l’autèntic introductor de Ricard a
Andorra fou a partir dels anys 1950 Pierre
Fournie de la Martinie, que era l’inspector de
Ricard a Tolosa. És ell i Paco Mora, quan va
responsabilitzar-se de La Casa dels Licors, a
partir de 1963, que van promoure la venda
de Ricard a Andorra utilitzant les eines de
màrqueting de Ricard, com els toros. Les
Arenes de l’avinguda Carlemany (al lloc on hi
havia el magatzem Monsa) van animar el
turisme francès dels anys 1960-1970. Només
un record personal: a la demanda de Paul
Ricard vaig acompanyar els senyors Eduard
Rossell (subsíndic general) i Bonaventura
Armengol (conseller general), a l’illa de
Bendor, perquè Paul Ricard volia regalar l’illa
dels Embiez al Consell General, érem als anys
1967; aquesta proposta no va ser mai
presentada al Consell General.
Baccardi-Martini a Andorra també neix en el
representant de Martini. El Sr. Gil Torres, que
conjuntament amb el Sr. Antoni Aristot a
partir dels anys 1950 permeten a la
multinacional d’instal·lar-se a Andorra.

Amb la família i veïns sortint
de missa el dia de la Mare
de Déu del Roser, dita per
Mn. Ballarín i Mn. Joan
Pujol, amb els veïns de cal
Ros, cal Joan Rull, cal
Bauseli, cal Palanca i cal
Colat

A partir dels anys 1960 els germans Miño, de
Sant Julià de Lòria, són els representants de
Coca-Cola a Andorra. En el moment de la
reorganització de Coca-Cola Europa, Sol
Daurella esdevé presidenta de Coca-Cola
European Partners, i Coca-Cola Andorra
esdevé membre d’aquesta multinacional.
El Consell General decideix el 1965 obrir la
Casa d’Andorra a París, sota la sindicatura
Reig-Baró, per instal·lar-hi una oficina de
turisme, a la Rue St. Honoré, en un edifici
prestigiós, l’antic dipòsit d’aigua del Louvre.
Voldria retre homenatge a un andorrà de
París, Cinto Rossell d’Encamp, que era, amb
el seu soci Lafargue, el principal distribuïdor
de patates i cebes de París. És ell l’inventor
de la Casa d’Andorra a París, mitjançant el
maire del 10ème arrondissement, en obtenir
que l’hi lloguessin per quasi res i que li
prestés els mobles le mobilier national. És a
dir que Andorra va tenir a un cost mínim una
oficina de turisme en un local històric i cèntric,
al moment on van treure Les Halles del seu
lloc. La Casa d’Andorra a París depenia,
primer, del Sindicat d’Iniciativa; és per això
que la primera responsable va ser-ne la Srta.
Roser Jordana i el segon, William Danjon.
Sense fer-ho a propòsit, la Casa d’Andorra a
París està molt a prop del lloc on van
assassinar Enric IV de França, primer cosenyor
d’Andorra i alhora rei de França.
Per acabar, només volia recordar que l’any
1964 va fer etapa i repòs el Tour de França;
era la primera vegada que venia i va donar
lloc a un drama. El Tour de França només és
gran si és un poema èpic. El dia de repòs,
Ràdio Andorra havia organitzat una festa en
què va fer rostir corders, i el líder del Tour,
Jacques Anquetil, va menjar i beure més del
compte; l’endemà, a la sortida d’Andorra, els
corredors havien d’escalar el port d’Envalira i
aquí va ser el drama. Jacques Anquetil es va
quedar sense cames i Poulidor, que era
segon, va poder guanyar el Tour. Però
Poulidor en lloc d’atacar va acompanyar
Anquetil fins a dalt del port.
Estaré content si he pogut acompanyar-vos i
explicar-vos la història del nostre país a través
dels seus fonaments de la dècada dels anys
1960. ■

PREMIS ÀGoRA CULTURAL
2019

Eva
Julián
i Adán
Llegit per Antoni Pol i Solé
Escrit per Simó Duró i Coma

PREMIS ÀGoRA CULTURAL 2019

Glossa d’Eva Julián i Adán
Una jove sensible al medi ambient andorrà.
Un exemple i uns comportaments un xic
raríssims car en aquella època pocs eren els
xicots i minyones preocupats per un entorn
extraordinari com ho eren la vida i els
paisatges d’Andorra, pel respecte escrupolós
de les terres, camps i boscos practicat per
generacions agrícoles, ramaderes i bosquetanes substanciades per la necessitat de
perviure en mig de paratges inclements,
llavors solament les llars modestes seguien el
guió tradicional.
Avui, justificats, davant els sacrilegis i crims
contra la pervivència i benestar terrestre la
nostra homenatjada i moviments, àdhuc
alguns sense teatralitat, lluiten.
Eva Julián i Adán, adolescent sensible i
d’esperit clarivident amb una intel·ligència
aplicada, exquisida i amb una sensibilitat
portada a l’extrem, penetrava en el real i
subtil de nostra mare la naturalesa, la creació
hi explosà gràcies a la recerca en criteris
escondits, i esdevenia amb els anys una
especialista universal que ha buscat i ha
trobat, ha trucat incansablement portes que
s’han obert, ha penetrat dins ments closes, el
seu bon fer constant, increbantable i
enciclopèdic, ens permet de no ignorar totes
unes existències internacionalment respectades i ensems aplicades.
Convé retornar a les fonts inicials del tarannà
d’Eva Julián.
Una joventut com hem dit apassionada per la
vida còsmica, que ella defineix com una
profunda història d’amor amb els pobladors
de les muntanyes, seguint aquest esquema
periodístic participa a les rutines pastorals,
s’instal·la en poblets i llogarets on perviuen
les arrels tradicionals, s’hi immergeix i així pot
descobrir encara el que una acció humana

egoista o inculta hauria enterrat pot ser per
sempre.
Els resultats per sort han quedat mercès a
edicions mecenes, amb anotacions periodístiques, amb columnes àuliques i amb
compendis d’un costumari a punt d’extinció
sigui musical o fruit de les creences; així l’Eva
escriví: “...aprenent fragments de les
històries, cançons, llegendes, remeis i
tradicions permeten fer reviure: conceptes
primordials del patrimoni ancestral.” Les
regles de la vida, sobretot hivernal, on el
bosc, llenya o fusta asseguraven caliu i
subsistència: per Sant Antoni de gener, mig
graner, mig llenyer, mig paller i mig celler.
Agraïm a aquesta investigadora desenfadada
i cercadora incansable la seva constant
participació, articulista en divulgacions
escrites: Àgora, Jornades de la SAC, un
etcètera.
Lluny d’Andorra, Eva Julián músic, compositora, etnomusicòloga, dibuixant d’àmbits
sonors terapèutics en bioacústica i en
l’aplicació terapèutica del so natural, ens diu:
“El destí de l’ésser humà és que torni a
comunicar-se amb la terra i viure en profund
amor amb ella”, clam també internacional
que emana de ments lúcides. Ella arreu del
món investiga, realitza, grava i personalitza
ambients sonors que tenen una aplicació
benèfica en la salut i l’equilibri mediambiental
en el regne humà com a ànima. La lliçó
evident per qui ho vulgui analitzar ens ve
donada pels últims mesos viscuts i que vivim.
Eva Julián i Adán, per motius de prudència i
compliment normatiu, confio aquest escrit en
molt bones mans. Dies queden per veure’ns i
rememorar els moments passats recordant
tradicions trameses i viscudes.
Gràcies per les teves llums amb projecció
testimonial i pel seu ús benèfic.
Aquest Principat et deu molt si és que
t’escolta. ■
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La natura et
reconeix i
respon a la
teva presència
“El que vaig aprendre
dels antics pobladors
de les muntanyes
d’Andorra”
Hi ha moltes maneres de relacionar-se amb la
natura, possiblement tantes com persones,
però n’hi ha algunes que et permeten
connectar amb l’ancestral mirada des de la
qual els nostres avantpassats van ser capaços
de comunicar-se amb els éssers de la natura i
reconèixer l’existència d’una gran ment que
ordena el món natural.
Aquesta mirada els va permetre estar en
contacte amb un gran univers de possibilitats
en el qual el coneixement, la intuïció i la visió
interna podien fluir amb facilitat.
Potser et pot semblar que m’estic referint a
la antiguitat, però no és així. La nostra cultura
nativa a Europa va romandre viva fins a final
dels anys 30, època límit en la qual centenars
d’ancians ja no van poder transmetre el
coneixement rebut dels seus ancestres a les
noves generacions que van marxar del rural
per assentar-se a les ciutats i no tornar.
Des de la meva experiència a les muntanyes
només puc parlar-te’n d’una, la meva, que és
la que m’ha permès comprendre al llarg dels
anys com el vent, les aigües i el bosc es
relacionen amb tu a través de l’emissió i la
recepció de so, d’ultrafreqüències i infrafreqüències.
Vaig néixer a la plana de Lleida, però als 7
anys em van ingressar en un internat religiós
situat a les muntanyes d’Andorra, i en aquest
internat vaig romandre com a única interna,
sola, durant set anys!
Diàriament, quan finalitzaven les hores de
classe i les nenes tornaven a casa seva, el lloc
es transformava en un espectral espai
envidriat, enorme, buit i fred, molt fred.
Inicialment, el meu racó preferit van ser els
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grans finestrals que miren a la carretera
d’accés a l’edifici, i allà em passava hores
escoltant el motor dels pocs cotxes que s’hi
apropaven, sempre desitjant reconèixer el so
del cotxe dels meus pares que arribaven.
Escoltava de dia i també de nit, i poc a poc
vaig començar a prestar atenció al vent que
procedent del bosc ballava al voltant de
l’edifici, i vaig aprendre a xiular per poder
cantar amb ell. Cada dia aconseguia emetre’l
amb més força, i aquest joc m’omplia
d’entusiasme i d’energia.
Amb el temps les estacions van anar mostrant
la seva màgia peculiar. Mentrestant jo aprenia
a escapar-me de l’internat lliscant pels
canalons d’aigua i a córrer cap al bosc en les
nits en què la Lluna entapissa el terra de
brillantors i espurnes.
Sí, sabia que podia ser perillós, sobretot a
l’hivern, quan un gruix de neu tan alt como jo
cobria els forats que es creen al bosc entre
les roques, però també tenia la certesa que
allà hi havia alguna cosa que em protegia,
que m’escoltava i que m’aportava l’escalf que
necessitava.
Quan hi havia molta neu anava amb molt de
compte, i només havia de cantussejar: “Estic
aquí, cuida’m, no t’ensorris…”, i les meves
passes, igual que les d’un esquirol, gairebé
no deixaven petjades.
En aquells boscos no vivia grans gestes,
només m’arraulia junt als roures o entre les
pedres, i sentint-me en pau escoltava el que
per mi era la més bonica de les veus, el vent
jugant amb les fulles dels arbres, i en aquest
somni podia connectar amb un propòsit de
vida més enllà de la fredor de l’internat.
Amb 14 anys vaig poder sortir al món, i en
descobrir la vida normal de seguida vaig
comprendre que no podia compartir les
meves experiències, perquè el nostre món es
regeix per una altra mirada, una mirada de
separació, en la qual el bosc és un espai
bonic, però sense ànima, sense veu i sense
capacitat d’interactuar intel·ligentment amb
cadascun de nosaltres.
Vaig intentar silenciar el meu món, però quan
em plantava davant d’una muntanya la podia
sentir i escoltar viva dins del meu cor.
El 1989 vaig dirigir un treball de recerca
d’etnomusicologia al Pirineu andorrà que em
va permetre conviure amb ancians que vivien
pràcticament aïllats a les muntanyes.
La recerca va durar set anys, i al llarg d’aquest
temps aquests homes i dones savis em van
obrir les portes de casa seva i les del seu cor,
i em van ajudar a descobrir que la seva
saviesa no només procedia de l’observació de
les lleis naturals del seu entorn, sinó que una
gran part de la seva cosmovisió era el resultat
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aquesta resposta es manifesta i es pot
observar en la modulació de les freqüències
que emana l’ecosistema i òbviament en la
nostra resposta emocional i biològica quan
ens hi exposem.
Després d’anys d’escolta atenta als
ecosistemes de molts llocs d’aquest planeta
em sento capaç de parlar obertament de
l’existència d’“una gran ment” amb la
capacitat d’orquestrar les espècies i els
elements perquè produeixin una sorprenent
amalgama de freqüències que, unides entre
sí, actuen com a estabilitzador biològic dels
cicles vitals de totes les espècies, i aporten al
seu torn equilibri emocional i harmonitzen els
seus estats de consciència.
Durant més de 22 anys vaig realitzar moltes
gravacions, i gràcies a l’experimentat durant
la meva infància, allò après dels ancians i les
meves experiències en la natura em vaig
especialitzar a realitzar gravacions de camp
en un estat de consciència que em permetia
reconèixer i ressonar amb l’ànima i la identitat
dels éssers de l’hàbitat, i aquestes gravacions
van ser tan especials que es van convertir en
la meva medicina, en la meva medicina de
l’ànima i en la meva medicina del cos.
Durant els primers cinc anys vaig treballar en
silenci, només realitzava gravacions per mi,
només gravava per amor a l’aigua i al vent…
Una de les meves primeres gravacions
seguint la tècnica de la ressonància amb
l’entorn va ser una banda sonora que he
anomenat La cova de l’aigua, en la qual es
recull la resposta vibratòria del mar davant
una necessitat d’empara. Els resultats van ser
evidents des del primer moment, i ha aportat
benestar i consol a molts éssers des
d’aleshores.
Podeu escoltar un fragment d’aquesta banda
sonora en l’enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=0xPfeTR
o9Bw&feature=youtu.be&ab_channel=Sonid
oyvidaSonidosdelatierra
I m’imagino que en aquest punt us deveu
estar preguntant: però això és real?, com
m’ho faig per aconseguir tenir una
experiència així? I potser t’esperes una
resposta complexa, carregada de misteri o
acompanyada d’un manual de rituals ple de
condicionants…, però res més lluny de la
realitat.
La capacitat de comunicar amb la natura és
quelcom inherent a la teva condició d’humà.
Hi neixes i roman amb tu durant tota la teva
vida. L’únic que necessita per desenvoluparse és que t’atreveixis a mirar-te amb
sinceritat, a analitzar quines són les teves
creences límit:
On és el teu límit del real i l’irreal? Fins on la
teva consciència o la teva educació et

permetrà acceptar un succés o una
experiència com a real? Què et demana el
cor? Quan ets a la natura flueixes i et deixes
guiar pel teu sentir natural o estàs més
preocupat per arribar a un destí o actuar
d’acord amb les normes del grup?
Pots començar per alguna cosa fàcil i natural,
com ara:
Quan entris en un bosc, en un parc de la teva
ciutat o t’acostis a un rierol, atura’t uns
moment, respira i mira amb detall tot el que
hi hagi al teu voltant i des d’una mirada de
respecte gestiona un acte intern de
reconeixement cap als éssers vius que hi ha
al teu voltant:
I interiorment digue’ls: ”Et reconec, gràcies
per ser-hi, gràcies per la teva labor, gràcies
per cuidar-me.”
Fes-ho des del respecte, encara que només
sigui una vegada, prova-ho, i a continuació
escolta què succeeix en el teu interior, com
respon el teu cos, com respon el teu cor.
Possiblement les primeres vegades tindràs
molts dubtes o et trobaràs lluitant amb
resistències procedents de creences del tipus:
“Estic parlant amb un arbre?”, però posa-hi
confiança i observa, perquè quan et sents
reconegut per un ésser de la natura et
descobreixes part del tot, i alguna cosa
canvia en la teva vida, és quelcom gran.
Aquest és el destí de tots els éssers humans,
tornar a sentir-se un amb la natura.

La natura està
preparada per a
aquest retrobament,
n’estàs tu?
Una cançó molt especial sona per a tu cada
cop que visites un espai natural i obres el teu
cor. Una cançó que té a veure amb la teva
història personal, amb el teu procés i amb el
teu propòsit. Una cançó que, si t’atures a
escoltar-la, a sentir-la, amb els ulls i el cor d’un
infant, sense jutjar, sense analitzar, només
entregant-te, et permetrà connectar amb una
saviesa interna altament coherent i
connectada amb el tot que t’envolta.
Aquesta és la base per començar a
comprendre el nostre llegat cultural.
La saviesa ancestral d’homes i dones
connectats amb la natura i amb el cosmos.
Una nova revolució personal i cultural s’albira
entre núvols.
Una revolució que neix en el cor de cada
ésser humà al sentir la crida de la natura. ■
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de la seva relació conscient amb els éssers de
la natura i amb el gran esperit que l’habita.
Va ser preciós acompanyar-los en les seves
tasques i descobrir de quina forma
reconeixien l’ànima de cadascun dels arbres
d’un bosc, com desxifraven els missatges que
els duia el vent i com acompanyaven i
beneïen l’aigua. Per mi, veure’ls actuar era
com estar entre mags.
En les nits d’hivern em van cantar les seves
cançons màgiques, les seves oracions
secretes de sanació, em van ensenyar les
virtuts d’algunes de les seves plantes
preferides i els rituals per tractar amb elles.
Em van parlar de l’especialíssim comportament
de l’aigua en dates assenyalades, i sobretot em
van parlar amb gran devoció del poder del
gran esperit del bosc, i de les regles i normes
de conducta que l’home ha de respectar per
no crear desordre i poder rebre els dons del
gran esperit. Dons que podien anar des de
modular la meteorologia, incidir sobre les
collites i la fertilitat dels animals, les dones i els
homes del poblat, sanar malalties de difícil cura
i, una cosa summament important, rebre el
conselo apropiat quan es necessitava.
Sí, haig de confessar que al principi vaig
pensar que eren preciosos contes i
supersticions derivades de costums ancestrals
animistes dipositades ancestralment en la
memòria col·lectiva, i amb el màxim respecte
i amor vaig recopilar i guardar el seu llegat
sense ser verdaderament conscient de la
importància que s’amagava rere les formes.
Però amb el pas dels anys, i en començar a
estudiar la complexitat de la tonalitat
d’algunes de les cançons que m’havien
cantat, i la sorprenent semblança que tenien
amb les freqüències naturals que es produïen
en cadascuna de les valls del territori
estudiat, em vaig començar a preguntar si hi
havia alguna cosa més que la meva ment
racional no m’estava permetent comprendre.
El material que va resultar d’aquesta
investigació va aconseguir ser una
documentació d’alt valor per als habitants del
Pirineu, però en el meu interior sabia que hi
havia molts temes que no m’havia permès
incloure en l’estudi, per la pressió de l’entorn
acadèmic i per por de no respectar les
creences de la època.
Però afortunadament aquest petit grup
d’homes i dones lliures van aconseguir
sembrar en el meu cor la llavor de la seva
mirada a pesar de les limitacions de la meva
ment.
Els anys següents van ser de treball intens i
investigació, en què es va poder mesurar i
constatar de forma analítica i empírica que
realment es produeix una resposta del món
natural davant de la nostra presència, i que

Dades biogràfiques
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Em dic Eva Julián, sóc especialista en
bioacústica aplicada en el benestar humà i
animal, etnomusicòloga i compositora. Des de
l’any 1989 realitzo treballs d’investigació
centrats en l’estudi de les modulacions sonores
emeses per la natura i la incidència del so
natural en el benestar, l’equilibri emocional i la
salut dels éssers vius.
Des de fa tretze anys dirigeixo el Centre
d’Investigació de Bioacústica Terapèutica i el
aportal www.soundandlife.com
Dissenyo ambientacions sonores terapèutiques
personalitzades per a centres mèdics, empreses
i col·lectius amb necessitats especials, a Europa
i l’Amèrica Llatina.
Formació
- Conservatori Superior de Música del Liceu de
Barcelona. Estudis de piano, harmonia, acústica
i violí.
- Escola de Música Moderna Celeste, a
Barcelona, de 1975 a 1980. Sistemes d’àudio
analògic, digital i midi. Composició i muntatge
musical informàtic. Acústica i gravació amb
sistemes digitals i analògics. Piano amb Jordi
Sabater.
- Barcelona Interpretació de Bach. Estudis
d’interpretació amb la concertista Ludovica
Mosca.
- Institut d’Estudis Musicals d’Andorra, de 1984
a 1985. Harmonia sacra i clarinet.
- Escola de Música Moderna i Jazz, de 1986 a
1990. Anàlisi acústica, utilització de
multifreqüències aplicades a la síntesi i acústica
mediambiental. Tècniques de midi i gravació
amb sistemes digitals. Composició amb sons
digitals i electrònics.
Saxo amb David Pius.
Piano amb Albert Amargos.
- Institut Català d’Antropologia de Barcelona,
de 1991 a 1994.
Etnomusicologia amb P. Crowe, S. Bonanzinga
i J. Giurschescu.
Investigació etnomusicòloga amb la Dra.
Josefina Roma, catedràtica d’Antropologia de
la Universitat de Barcelona.
- Investigació autodidacta 2000 – 2012. La
síndrome de deficiència d’hàbitat en els humans
i l’aport energètic del camp electromagnètic
produït pel so dels ecosistemes naturals,
aplicació terapèutica del so de la natura en
clínica, en rehabilitació i en trastorns emocionals.
Aplicació de so natural en trastorns de la
comunicació.
Aplicació del so sobre el comportament, el
benestar i la salut en éssers humans.
Influència del so de l’entorn en el caràcter
col·lectiu i en la manifestació oral artística.
Tractament de la síndrome de deficiència
d’hàbitat en animals privats de llibertat.
Tractament de la síndrome de deficiència
d’hàbitat en persones sense mobilitat,
dependents privades de llibertat.
Incidència del so produït pels ecosistemes
terrestres en l’equilibri emocional i la vitalitat
de les espècies.
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- Universitat de Saragossa / Departament de
Tecno Discap. Dirigeixo una investigació
basada en els beneficis del so natural en
patologies de desorientació temporal,
carències motrius i discapacitat.
Obres realitzades i experiència
1984 – 1989. Imparteixo formació musical al
ministeri d’Educació del Govern d’Andorra.
1990 -2000. Direcció musical de la Companyia
de Teatre Nacional d’Andorra, TEA 3.
1998. Fundació “la Caixa“ de Barcelona.
Direcció de tallers de creació i experimentació
acústica i musical per a malalts de Sida.
1997 – 2000. Ministeri de Salut del Govern
d’Andorra. Direcció i creació musical de les
campanyes publicitàries d’aquest ministeri.
1990 al 2000. Investigació etnomusicològica al
Pirineu. Durant deu anys realitzo i dirigeixo un
treball de camp i de recerca a les valls del
Pirineu andorrà. L’objectiu de l’estudi és la
recuperació i conservació de la memòria
col·lectiva i l’aplicació i utilitat de la música i el
cant com a factor d’equilibri col·lectiu.
D’aquest estudi resulten:
1995. Publico el llibre Tradicions per a un
poble. Novel·la antropològica acompanyada
d’un CD en què es reprodueixen els sons
propis de l’entorn natural del Pirineu andorrà
seguint el curs de l’any amb creació musical
pròpia.
1997. Publico Hereus i cabalers. Aquesta edició
recull els costums, la música, les llegendes, els
ritus, la màgia, els contes i els relats dels antics
pobladors del Principat d’Andorra.
1998. Edito una col·lecció discogràfica que
reconstrueix i recupera la música autòctona de
començament del 1800 al Principat d’Andorra.
Reconstrueixo la música a partir dels relats
facilitats per ancians camperols, pastors i
muntanyencs. Instrumentant els textos
originals amb instruments autòctons
reconstruïts al sud de França.
Les cançons eròtiques i de carnaval de
l’Andorra del 1800.
Danses populars i tradicionals de l’Andorra del
1800.
Cançons de Nadal de l’Andorra del 1800.
Les cançons de caramelles de l’Andorra del
1800.
La música popular religiosa de l’Andorra del
1800.
1998 – 1999. Consell Comarcal de l’Alt Urgell.
1998. Banda sonora per al Museu del Rai de
l’Alt Urgell. Reconstrueixo digitalment i
analògica el so d’un rai viatjant pel riu Segre
des dels boscos d’Organyà fins al delta de
l’Ebre. La seva finalitat és transportar
virtualment el visitant durant la visita al Museu
del Rai a un viatge virtual de navegació a bord
d’un rai per la trajectòria geogràfica usada
antigament.
1999. Gravo, componc i edito un disc
patrocinat per la Comunitat Econòmica
Europea.
Entorn sonor natural i la fauna nativa de la zona
rural de l’Alt Urgell en el Pirineu català.
2001- 2002. Ràdio Televisió d’Andorra.
Direcció i creació del programa Enora.
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Dirigeixo, escric, produeixo i presento una
sèrie de 40 programes de televisió titulada
Enora, d’emissió setmanal i en què es divulga
el patrimoni cultural oral i natural del poble
andorrà. El programa va rebre un guardó a la
millor audiència de la temporada 2002-2003.
2003. Xunta de Galícia. Investigació
etnomusicològica a la península del Morrazo.
Treball de camp sobre la tradició musical al
col·lectiu de pescadors. Edito un disc de
cançons tradicionals marineres d’aquesta
comarca interpretades per vells mariners,
Cangas Cantares do mar e cantares do lar.
2009. Estudi d’acústica submarina. La síndrome
de deficiència d’hàbitat en animals en
captivitat. Conseqüències, malalties i
conductes derivades del soroll en les espècies
marines confinades en aqüicultura.
2004. Edito i gravo el disc Entre corrientes per
a Jacomina Kistermakker. Bols tibetans i sons
marins naturals obtinguts en les costes
gallegues.
2004. Xunta de Galícia, Consello da Cultura
Galega. Investigació i recopilació sonora dels
senyals acústics i els tocs tradicionals de
campanes a les Rías Baixas.
2004 – 2005. Malàisia. Creació d’un fons sonor
internacional de sons de la natura i d’activitats
humanes. Observació de la incidència del so de
la natura en el caràcter grupal de les ètnies
autòctones.
2006. Creació d’A Oitava Illa SL. Publico la
primera edició de la col·lecció: Océanos.
Realitzo les medicions per a un mapa de soroll
submarí a la ria de Vigo.
2007 – 2008. Direcció i coordinació del Plan de
Usos Públicos y Sociales para el Salguierón de
Cangas. Antiga factoria de conserves Massó, a
petició del Consello de Cangas del Morrazo.
2008 – 2009. Canadà. Impacte del camp
vibratori sonor emès per la natura en el
caràcter i la personalitat col·lectiva d’un poble
i les seves manifestacions artístiques i musicals.
Gravacions de camp i anàlisi de la influència del
so de l’ecosistema en la personalitat col·lectiva.
2010. Creo oficialment el portal
www.soundandlife.com. És un portal especialitzat en l’aplicació terapèutica i pedagògica
del so de la natura com a eina per al benestar
i l’equilibri emocionals.
Imparteixo conferències, cursos i tallers sobre
l’aplicació terapèutica del so a professionals de
l’educació, la medicina, l’empresa, a terapeutes
i a persones que s’interessen per les noves
eines vibratòries i el camp de la ressonància.
Vídeos i conferències d’Eva Julián:
https://www.youtube.com/watch?v=xpJYudIW
vK0
https://lbry.tv/@TimeForTruth-Alish:d/EVAJULIAN—-SONIDOS-DE-LA-TIERRA:8?fbclid=I
wAR0P0ZuvwdmdOCtGcDrfFtQe4g9jobhWkxaKguxAjiZ8SJv_vmtco
XOnTw
Pàgines d’Eva Julián:
http://www.soundandlife.com
http://www.soundandlife.com/blog ■
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Per Dúnia Ambatlle i Vilasetrú

Josep Enric Dallerès
És una tasca difícil d’escriure per qui escriu i
ho fa tant bé.
Així doncs, el primer que ens ve a la ment és
la paraula integritat. I més enllà de la definició
del mot també podem veure en ell la
paradoxa. Paradoxa de racionalitat i somni.
Però per què oposar raó i poesia? Al cap i a
la fi és el mateix, és la mateixa massa farinosa,
aquella que dona forma al dia a dia entre les
nostres mans.
D’una banda, Josep, figura política eminent,
essencial en l’educació, essencial en el diàleg
i la imatge d’una Andorra, dins del nostre
petit país i fronteres enllà, davant d’Europa i
del món. Aspecte racional, raó arrelada dins
de tot acord establert dins i fora del nostre
minúscul territori tan especial. Josep, una
persona molt particular per a un país tan
singular.
Josep, símbol d’una energia sense hipocresia
ni demagògia, sinceritat i veritat. La paraula
és la paraula, la mateixa dels que abans es
donaven simplement la mà per tancar un
pacte.
D’altra banda, Josep, l’home que somnia a
través dels mots i els versos, i deixa entre
línies petjades que la música de les frases
continuen entonant. Aquest és l’altre Josep.
El que ens invita a gaudir del fruit d’un
Despertar, d’un Ulisses que sempre torna a la
seva Illalba, d’un Amic o del color d’uns Ulls
d’aigua. Aquell que ens emporta en el temps
passat i tan pròxim d’una Andorra Frontera
endins.
És ell que ens recorda el que fou i ens anuncia
el que potser serà. També diuen alguns que
aquest és el rol del poeta.
Josep de poesia i musicalitat. De muntanyes
blanques i d’illes negres i blaves.
Josep de seny i de visió política sense

compromisos. El que, coneixent bé el passat
de la seva terra, pot justament tenir una
imatge nítida del que serà el seu futur.
Josep, amb la capacitat del dubte perquè té
la intel·ligència de posar en qüestió el que
molts donen per fets immutables. En
paraules, en actes, en obres.
Josep, home paradoxa, és una sort tenir-te
amb nosaltres. Gràcies per la teva tasca
immensa que encara continua i s’estén en
tants i tants àmbits.
És una sort poder comptar-te en el nostre país
com a escriptor, poeta, editor, historiador o
polític.
Però Josep, és una sort encara més gran
tenir-te com amic. ■

De petit

1967 Banyoles fi de curs
Per Marta Deu i Pedrerol

M’han encarregat tasques difícils però com
aquesta crec que mai!
“de tu a tu, mirant-te als ulls, pobre de mots”,
així és com em sento.
De ben segur que et mereixeries que
persones molt més rellevants que jo mateixa
honoressin la trajectòria de la teva vida,
pública o privada, amb tots el superlatius
guanyats amb el teu propi esforç, amb la teva
manera de ser, amb la teva manera de sentir.
Del mestre de minyons a l’artista de
pinzellades i magentes; de l’home polític, que
ha ostentat els càrrecs més importants
d’Andorra, a l’ambaixador davant el Consell

d’Europa, a l’historiador, al poeta i escriptor,
a l’editor només hi ha hagut, però, un sol
Josep, la persona lleial i generosa, fidel i
propera, “el puntal que no cau”, de mirada
blau verda, que “cavalca i recull llavors per
tornar a fruir”.
M’he emocionat molt rellegint els teus llibres
per preparar aquest modest escrit.
Han passat els anys, del 1974 al 2018, dels 33
poemes a 82 dies d’octubre, i mantens la teva
fermesa, “la teva paraula, segell de
confiança”.
I aquesta paraula −la teva−, tan rica de
vocabulari i de contrastos, però no de
15
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1980, ballant sardanes

1987-88 a Avinyó

El 1969
Amb Òscar Ribas i
Mayor Zaragoza a la
Unesco

Brussel·les 93

1993, amb Pascual
Maragall i Joan Ganyet

1993, amb Claude Julien
1993, amb Miquel
Martí i Pol, Ernest
Altés, Montserrat
Sans i Ester Rabassa

1993, amb Raymond Barre i
Roser Duró

1994. A la
finestra de
Casa de la Vall

1993. Tancament del conveni
d’educació amb França

1994 Entrada al COE
Visita a l’ONU
1995, comiat del
Copríncep Mitterrand
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divergències ni contradiccions, al llarg dels
anys, no cau en desús, mes resta veu,
memòria, aigua viva, sol ixent.
Frontera endins.... frontera enfora...
No a l’altivesa, sí a la humilitat, no a les
turmentes, sí a la responsabilitat, no a la
força, a la violència, sí al respecte, sí a la
denúncia, no al silenci, no a la intensitat del
negre i no a l’esplendor del llamp blanc, sí als
cims i sí a l’oceà:
“mirar-te al mirall, parlar a la teva imatge i, en
sortir, recuperar el segell sencer de tot el teu
personatge”.
Octubre, un altre octubre, crec que puc dir
dolent, “mengem vidres i no hi veiem ni amb
ulls de gat”.
Parlant d’avui m’hauria agradat veure aquesta
sala plena de gom a gom, com ho hauria
estat en temps de normalitat. Tants i tants
que t’estimen i t’admiren haurien volgut
demostrar-t’ho una vegada més amb la seva
presència.
Sóc una privilegiada Josep! Com expliques
que, en el moment en què l’Àgora decideix
honorar-te tan meritòriament, dóna la
casualitat que el Cor dels Petits Cantors
n’ostenti la presidència i que jo, implicada
des de l’inici en aquesta aventura, pugui ser
aquí.
A vegades, i no sé per què, la meva petita
vida s’ha reunit, no vull dir creuat, amb la teva
només per un pur atzar, potser se’n diu destí.
Tu ja vas augurar-ho en els últims versos del
teu darrer poema, del recull Amic, l’any 1987
−o potser abans quan l’escrigueres−, i quan
el cor de cantors encara no existia ni en
projecte.
Et recordo:
“Amic amb “C”/com “cant”/ com “cor”,
Amic d’un any, Amic de vida”.
SÍ! he guardat aquesta darrera paraula, amic,
per al final.
L’aventura del cor començà també a
l’octubre, del 1991. Iniciem el 30è any!
M’hagués agradat que tots els cantors
haguessin presenciat aquest acte; bé,
almenys els que avui integren el cor. Tots −he
perdut el compte−, però −més de 800− no
podien ser-hi ,és clar!
Moltes entitats privades i públiques, moltes
persones, molts amics, han fet i fan possible
la realitat del cor. Però a l’inici hi eres tu, al
Comú, a Govern.
I l’acompanyes encara, “entre rocs perduts,
de perdudes tarteres, per entre boscos morts
d’esgotades estrelles, sens parar, pam a
pam.. teixint un nou juí”.

No has estalviat cap mot, de ràbia i de dolor,
just i mesurat, precís, revelador. Calen poetes
per “desenterrar mots, redescobrir verbs”.
Com diu Lluís Capdevila en el seu pròleg al
teu Despertar, “Trobar un poeta és més
tranquil·litzador que trobar un metge!” tot i
que avui també malauradament ens cal molt
personal sanitari i des d’aquí els aplaudim i
els adrecem tot el nostre agraïment.
Illaba Josep! Fins quan haurem de navegar?
Ens caldrà ser valents!
“quan tots el blaus de la Mar... quan tots els
grocs de la Terra... quan tots el rojos del
Món... tots els homes, com un Sol, encendran
nous universos, seran vida, seran versos:
seran tots com un de sol.”
Per acabar −que costa acabar−, car se’m fa
difícil separar-me d’aquest instant tan íntim:
“Pou abissal, el brollar de records de tota una
vida!”, i perquè tot el que escrius és camí i
hauria de llegir-ho tothom.
No puc no fer referència a Miquel Martí i Pol
i he retingut aquest poema, perquè crec que
també t’ho podria dir avui.
Pel bosc
“...Aquell noi tendre i resolut
que de tot feia causa de sorpresa
potser no el trobaràs quan et contemplis
cada matí al mirall.
Però saps bé que aquesta pell de cep
encara és exigent, que els ulls reclamen
uns altres ulls per poder contemplar-s’hi,
i que les mans poden dibuixar signes
en l’aire i perdurar-hi.
No et cerquis, doncs, ençà d’aquest sopluig
que t’ofereix el cos,
ni vulguis esbrinar per quins camins
has arribat on ets.
Mira’t només i no et facis preguntes,
que el bosc frondós del temps acull
i dóna pau al vianant que el creua
sempre de cara als llunys inassolibles”.
I la segona..., doncs aquell noi tendre i resolut
deia en una entrevista l’any 1991:
“Difícil donar consells... Malgrat això,
aconsellaria el jovent que posés
sistemàticament en dubte tots els valors que
li donen per evidents, provats, autèntics,
indiscutibles, dins del tarannà quotidià;
d’analitzar si alliberen o si alienen l’home, de
conservar els que són emancipacions i de
rebutjar els que són jous. Ara bé, que no
s’acontentin amb anàlisis superficials i que,
abans de començar, que esbrinin bé el sentit
d’aquest mot: demagògia”.
Joves d’Andorra, joves del Cor, institucions,
llegiu, i feu llegir l’obra del nostre poeta i
amic Josep Enric Dallerès, en l’ordre, en el
desordre, d’esquerra a dreta, de dalt a baix,
a bocins, a rajades... En qualsevol cas sempre
hi trobareu un “redós enmig de l’oceà” i una
taronja molt dolça.
Amic Josep, gràcies! ■
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Per Laura Dallerès i Fernàndez

En Josep va arribar a Andorra que encara no
tenia 10 anys. La família es disposava a obrir
nous camins lluny de les vinyes d’aquell petit
Pontons del Penedès on fins aleshores havien
viscut. Fins aquí hi va arribar amb els pares i
un germà. Costa imaginar què devien pensar
durant aquell trajecte. Canviaven les vinyes
per la muntanya, però potser no imaginaven
els anys que hi viurien, en aquestes
muntanyes.
Potser alguna de les facetes més
desconegudes d’en Josep és precisament la
de la seva vida familiar. D’ell, expliquen els
seus nebots, no sempre ha estat un tiet fàcil.
Recorden l’època del Lycée, on quan se’ls

trobava pel patí feia veure que no els coneixia;
pot semblar fred, però vist amb distància,
diuen, era qüestió de supervivència. Algunes
nebodes recorden també temporades
d’enuig per alguns consells donats als seus
germans que les van portar a viure internes a
França. El descriuen com un pare a l’ombra,
d’aquells que no sempre veus però que saps
que hi són. Sempre ha actuat com a guia,
ensenyant el camí a seguir però sense aportar
mai una solució final; un exemple és quan li
demanaven el significat d’una paraula
desconeguda i ell sempre deia i diu el mateix:
“diccionari”. Vist amb perspectiva, aquest
saber aconsellar sense desvelar una solució
final no és altra cosa que estimar deixant
créixer l’altre.
El cert és que si alguna cosa tenen en comú
la figura pública d’en Josep amb la privada és
justament la que fa referència a cuidar. En
Josep sempre ha cuidat tot el que ha fet, des
de la cultura, la política, l’ensenyament i fins
als que l’envolten. Els germans, els nebots i
darrerament també els pares. Ell sempre
respon present quan se’l necessita i dóna
sentit a la paraula estimar. ■

Dades biogràfiques
Josep Enric Dallerès (Josep Dallerès i Codina) neix a Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès), de pares andorrans que ben aviat decideixen que la família retorni a Andorra.
De Pontons, el poblet de la més tendra infància, se n’enduu el descobriment de la lectura
i l’adquisició naixent d’un autèntic vici d’escriure. Escolaritzat a l’escola francesa
d’Encamp (Andorra), seguirà més tard estudis a Prada de Conflent, cursarà magisteri a
Perpinyà, formació que completarà al centre de mestres especialitzats de Carcassona.
Els primers poemes publicats ho són en llengua francesa, a la revista Flammes Vives,
(1973-1974).
Al llarg dels set o vuit mesos de la fallida experiència de la revista Posobra, de la qual
s‘arribaren tan sols a publicar sis exemplars, coneix Maria Aurèlia Capmany i Jaume Vidal
Alcover, que el convencen de dedicar tot el seu esforç a escriure en català.
Decideix definitivament quedar-se a Andorra i es presenta a oposicions, primer com a
mestre i més tard com a mestre especialitzat. Disposant d’una plaça al Lycée Comte de
Foix, reinicia estudis de lletres modernes a la Universitat Paul Valéry de Montpellier.
Integra la junta del Cercle de les Arts i de les Lletres d’Andorra, que li proporciona un
altre encontre decisiu: Miquel Martí i Pol, que, l’any 1974, li prologa el primer recull de
poesia: 33 poemes. A partir de l’any 1982, alterna o compagina docència i activitat
política.
Entre d’altres càrrecs ha estat cònsol menor (1984-1988 i 1989-1991) i titular de la
comissió de Cultura del Comú d’Encamp (1982-1991), de la cartera d’Educació, Cultura
i Joventut del Govern d’Andorra (1991-1993); ha presidit el Consell General (parlament)
(1994-1997 i 2009-2011). Ha estat conseller general des del 1997 fins al 2009.
Del 2011 al 2014 va ser ambaixador del Principat d’Andorra davant del Consell d’Europa,
on va assegurar la primera presidència andorrana del Comitè de Ministres (novembre
2012-maig 2013).
Del 2016-2019, va ser president de la Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco.
Possiblement, la tasca política ha espaiat les seves publicacions. Tot i així no ha deixat
mai d’escriure (Despertar, 1976; Amic, 1987; Ulls d’aigua, 1988; De tu a tu, 1990; Illalba,
1995 i 2017, i l’any 2007, quan decideix obrir una editorial: Anem Editors, que es proposa
donar a conèixer Andorra i autors andorrans dins i fora de casa, s’aventura també en un
altre món nou, el de la novel·la, amb l’obra Frontera endins, Anem Editors, 2007; traduïda
al francès, Manèla, frontière en deçà, Encamp (Andorra),2011; al castellà, Manela, entre
fronteras, Anem Editors,2016; a l’anglès, A chronicle of Live in the Valley, 2018; i al rus,
ВНУТРИ ГРАНИЦ, 2019 (novel·la).
El 2018 retorna a la poesia amb Vuitanta-dos dies d’octubre, Anem Editors, Encamp
(Andorra), 2018, i el mateix any publica El caminar d’una vida, Converses entre Daniel
Armengol i Josep Enric Dallerès, Anem Editors, Encamp (Andorra), 2018. ■

1995, 2 de maig.
Auditori Nacional
amb Jean-Pierre
Rampal, Gerard
Claret i Pere Canturri
1996, Bayrou a
Casa de la Vall

1996, novembre, amb el
Copríncep francès Jacques
Chirac i Marc Forné

2003, illa de Pasqua

2007, presentació de
Frontera endins

2012-13. Al Consell d’Europa
2013. Amb Thorbjorn Jagland i
Hedva Ser, en la presentació
d’ArtCamp Andorra a
Estrasburg

2018. Amb
Toni Morell
a L´autor i
la seva
obra
2018, presentació a
Girona amb el poeta
Lluís Lucero Comas

2018. Presentació
del llibre 82 dies
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gràcies
a tothom
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Crec que cal reconèixer, d’entrada, que
sempre fa plaer que algú et reconegui la feina
feta, per poca que sigui, raó per la qual
reitero mil vegades el meu agraïment tant als
qui són a l’origen de la proposta, a la SAC,
com a tots aquells que heu col·laborat per
fer-la possible i, de manera més particular a
vosaltres que hi heu posat paraula: Marta,
Dúnia, que sou aquí, i Laura, que per raons
de pandèmia has hagut de quedar-te a casa.
Dit això, permeteu-me regraciar, també,
l’ocellet que, just abans d’entrar, ha tingut la
idea −dissortada, diran alguns− d’avisar-me.
Em consta que aquesta no era la seva
premeditada intenció i em consta que li ha
sabut greu haver-ho fet en descobrir que jo
no estava al corrent de re. A mi, però, m’ha
anat molt bé, ja que m’ha donat temps

d’anar-me fent a la idea i m’ha ajudat a poder
controlar les meves emocions, cosa cada
vegada més difícil a mesura que passen els
anys.
El que he fet, hagi estat on hagi estat, ho he
realitzat sempre tenint molt present el meu
credo, que no és cap altre que el plasmat en
un poema fa molts anys i que, vist que no he
disposat de temps per preparar cap
parlament àmpliament meditat, és el que us
ofreno amb gran emoció: formava part del
recull 33 poemes, editat pel Cercle de les
Arts i de les Lletres, l’any 1974.
Diu així:
Poeta
no et creguis més home,
és fàcil escriure una frase
al revés.
Paleta
no et creguis més home,
és fàcil posar més aigua
al morter.
Pagès
no et creguis més home,
és fàcil cavar.
Res
no costa res
i potser
demà
el pagès serà poeta
el poeta paleta
i el paleta pagès.
Un cop més, encara: moltes gràcies! ■

Reconeixement
cultural
Per Antoni Pol i Solé

La traçabilitat de la humanitat a la Terra, i aviat
a l’Univers, feta pels humans, si això és
possible, i esperant que sigui positiva i no
negativa, dependrà segurament de deixar-ne
rastres que valguin la pena, és a dir si sabem
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preservar-ne les millors accions i la seva
memòria.
Missió gens fàcil, si fem cas de la història
humana i de la seva capacitat d’anar-se
esborrant parts de si mateixa, un cop darrere
l’altre.
La cultura és, però, com a conjunt de
coneixements i facultats de l’ésser humà, la
traça més segura, és a dir el seu genoma
intangible, no biològic ni físic.
Malgrat les seves diferents definicions, la
cultura es pot entendre com a llengua, com a
arquitectura, com a literatura, com a ciència,
com a història, com a societat, com a
civilització, com a filosofia i pensament, com a

art, com a moral, com a religió, com a
tecnologia, com a economia..., com a un tot
global i complex, amb elements explícits,
implícits i anòmics, que varien tant en l’espai
com en el temps, però amb elements que,
malgrat evolucionen, es perpetuen i es
transmeten.
O com a instrument d’adaptació al medi
natural i territori concret, tot i que avui no ho
sembli.
O com al conjunt d’aspectes que donen
satisfacció a les necessitats de l’home.
O com a l’estructura precisa que dota de
l’organització necessària per gestionar la
complexitat d’una societat determinada.
L’evolució de la mateixa cultura és continua.
Cultura, subcultura, cultura de classe,
contracultura, cultura popular, cultura
tradicional, cultura de massa, cultura de la
imatge, cultura física...
Malgrat que tot estigui condemnat a
desaparèixer i a esdevenir pols, la cultura “ens
sobreviu” i per tant n’hem de produir, i és
d’ella de qui hem de tenir cura, a través del
nostre llegat.
I, molt important, l’hem de saber reconèixer;
altrament desapareix i es perd.
La dinovena edició dels premis Àgora Cultural
del Principat d’Andorra ha reconegut enguany
tres nous guardonats per a l’any 2019.
Antoni Ubach i Mortès, nascut a Escaldes el 17
d’agost de 1942, per haver estat compromès
i impulsor de nombrosos projectes culturals
rellevants per a Andorra, tant com a particular,
amb la creació de la primera galeria d’art
modern, com en el pla públic, en ser el
ministre (conseller) d’Educació i Cultura del
primer govern (executiu) d’Andorra, el 1982,
amb la creació de la Universitat d’Estiu
d’Andorra, entre d’altres.
En Jordi Marquet i Mandicó n´ha traçat els
mèrits: “...la creació de la Caixa Andorrana de
Seguretat Social, ...institució clau que ha fet
entrar el país en la modernitat..., participa en
el moviment que donarà lloc al vot de les
dones... en la creació del Centre Nacional
d’Informàtica d’Andorra... crea la galeria d’art
El Pui... va participar amb Ricard Bofill en la
concepció i el projecte de construcció de la
nova església de Meritxell... va crear l’any 1982
la Universitat d’Estiu d’Andorra, l’Escola
Maternal Andorrana... va ser l’ànima de la
societat Anthropos... impulsa el Simpòsium
d’Escultures...”.

Eva Julián i Adán, nascuda a Lleida el 27 de
desembre de 1957, per la seva inestimable
dedicació a la recollida, ordenació i divulgació,
escrita i gravada, de costums, llegendes, dites
i cançons populars i tradicionals andorrans
durant les dècades dels anys 1980 i 1990, amb
l’edició del llibre Hereus i cabalers i un
centenar de cançons en 5 discos compactes,
entre d’altres, que constitueixen un preuat
tresor oblidat.
En Simó Duró i Coma n´ha traçat la glossa
dient-ne “... sensible i d’esperit clarivident
amb una intel·ligència aplicada, exquisida i
amb una sensibilitat portada a l’extrem
penetrava en ‘lo’ real i subtil de nostra mare la
naturalesa.....”.
L’Antoni Morell ha escrit del seu treball
“...magnífica història de la vida real del nostre
poble...”. I la Josefina Roma, “...ha anat a
cercar.... aquelles històries locals... que ... són
la finestra per la qual podem tornar a conèixernos i a reconèixer-nos com a hereus d’un
patrimoni format en l’esforç de moltes
històries d’un poble.”
Josep Enric Dallerès i Codina, nascut a
Vilafranca del Penedès el 14 de febrer del
1949, per la seva significativa aportació a la
literatura andorrana, a través de la poesia,
amb uns sis títols publicats, la prosa (amb
quatre títols), la creació de l’editorial Anem
Editors i per l’activisme cultural realitzat, en
l’àmbit civil, amb associacions diverses i, en el
polític, des del Comú d’Encamp, la
Sindicatura, el Consell General, i el Govern,
amb la destacada creació del Cor dels Petits
Cantors i de l’Orquestra Nacional de Cambra.
Na Dúnia Ambatlle i na Marta Deu n´han traçat
la trajectòria. La primera n´ha dit que és
“...paradoxa de racionalitat i somni... és ell que
ens recorda el que fou i ens anuncia el que
potser serà...”.

La segona: “I aquesta paraula –la teva–, tan
rica de vocabulari i de contrastos, però no de
divergències ni contradiccions, al llarg dels
anys, no cau en desús, més resta veu,
memòria, aigua viva, sol ixent...”.
Dels tres ens en podem quedar amb una idea,
que van oferir-nos en el seu parlament
d’acceptació del guardó.
“Les bases de l’Andorra actual es varen posar
els anys seixanta” (A. Ubach).
“Les tradicions expressen el final d’una realitat
desapareguda” (E. Julián).
“La cultura, l’educació i la formació han de
considerar-se com una inversió i no una
despesa” (J. E. Dallerès)
Tot i que la cultura i el fet cultural són el
resultat de col·lectivitats, cal reconèixer les
aportacions al conjunt destacades fetes per
individualitats i persones concretes, que alhora
expressen i són a l’origen o síntesi de molts
d’aquells fets i n’esdevenen representants
significatius.
Ningú no som res sense els altres, però alhora
ens sentim representats per accions de
persones que ens han estimulat i fet avançar
com a societat, amb el seu treball, acció o
aportació.
Reconèixer-los suposa establir els referents
necessaris
per
poder-nos
continuar
reconeixent nosaltres mateixos com a
comunitat que comparteix una cultura pròpia,
que, com una nina russa, s’encabeix en una
altra de més gran, en l’espai i el temps,
successivament ad infinitum. ■
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Homenatge a

Josep Maria
Mercader i
Armengol
Per Sergi Mas i Balaguer

Aquesta és la targeta credencial de l’amic
Mercader, el qual em féu arribar en data de 13 del
10 de 1971 el text que apareixeria en el pròxim
Andorra Magazine, que lluïa el títol d’Un
monument que mereix atenció i que em plau
reproduir en petita part com a mostra del seu estil
personal: “...Relacions d’amistat ens dugueren no
fa gaire temps a assistir a les noces d’una
simpàtica parella, celebrades a la capella, dita de
Sant Bartomeu de la parròquia de Sant Julià de
Lòria, la visita fou per a nosaltres una veritable
sorpresa i com és natural ens interessàrem pel
petit monument i ningú com l’entranyable amic
Sergi Mas, pot informar-nos, i a ell acudírem...”
Vet ací un autèntic periodista, d’aquells dels vells
temps, en què era de precepte complir i omplir
la crònica o la gaseta tan netament i pulcrament
redactades, que no calgués que el cap de
redacció li estirés les orelles. Mercader havia entès
bé com fer-s’ho per tenir bona relació amb els
Comuns, el Consell General, el Sindicat
d’Iniciativa (ergo Oficina de Turisme i la Unió
Hotelera); la col·laboració en l’única publicació
periòdica autoritzada aleshores al Principat era la
revista mensual Andorra Magazine, d’edició
trilingüe francès, castellà i català, patrocinada per
la casa Ricard, fabricant del popular aperitiu anisat
d’aquest nom. Col·laborar-hi literàriament
emprant la seva llengua natal era per a Josep
Maria Mercader un luxe plaent, tanmateix
igualment que tots els altres que també hi
participàvem.
Ell atenia les comunicacions de Diario de
Barcelona, la Hoja del Lunes, La Vanguardia, el
Diario de Lérida i uns quants més; per la part
francesa, L’Indépendent i La Dépêche –per cert,
que el seu amic, el que li passava a màquina ja
traduït l’article, era l’Antoni Ubach–. Aquest
modest senyor Mercader era, encara que ell no
ho digués, de la nissaga dels Josep Pla, de
Sempronio, de Carles Sentís, i també de
l’exquisida M. Luz Morales, i de multitud d’altres
homes i dones del món de la premsa, tots
companys, camarades, seus.
A l’amic Mercader mai no vaig fer-li preguntes, ni
per tant mai no vaig saber que carall feia aquí, en
aquest racó de món, en aquell temps
absolutament tancat a la paraula escrita. Penso
que fer de corresponsal, de múltiple corresponsal,
donava molt justet per poder viure de l’ofici; tot i
així, a l’home no li vaig sentir mai una paraula, un
mot de lamentació. El seu posat tothora polit i
digne no deixava veure la seva estretor de
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butxaca. He intentat de
dibuixar-lo embolicat
amb la seva bufanda i el
gruixut abric, cofat amb
el barret de burgès de
Barcelona i la seva
inseparable pipa, en la
qual ell entaforava els
cigars amb què tot
A Andorra Magazine, 1971
sovint l’obsequiaven.
Aquesta és la imatge
d’ell que han retingut els meus ulls, encara que
fos estiu.
Fa més de cinquanta anys aquí només podíem
llegir la premsa estrangera, érem addictes al que
venia de Perpinyà, de Tolosa, fins i tot de París. Jo
el Paris Match el col·leccionava, el mateix que
col·leccionava el Serra d’Or de Montserrat.
Ací estaven autoritzats El full dominical i Andorra
Magazine; un cas a part era l’anuari comercial
d’en Norbert Orobitg. A la redacció d’Andorra
Magazine es retrobaven, encapçalats pel director
M. Pierre Fournie de la Martinie, els que hi
treballaven i els que hi col·laboraven
ocasionalment, o sia els periodistes de Sud Radio
com Michel Brard i Maurice Vincent i d’altres de
qui ara mateix no recordo els noms, corresponsals
espanyols tant de parla catalana com castellana;
els més habituals eren el Sr. Riart i en Joan Puig, i
hi anava de tant en tant el mestre de tot, en Josep
Fontbernat.
Doncs bé, cada any i comandats per Monsieur
Fournie el dia del sant patró dels periodistes, Sant
Francesc de Sales, anaven tots, i jo també, a oir
missa i després a sopar a un restaurant tots
plegats. Un any en Mercader per inspiració divina
convidà a acompanyar-nos la degana dels
escriptors de la premsa de postín la seva amiga,
na Maria Luz Morales. En honor a aquesta
eminent periodista la missa se celebrà a l’església
de Sant Joan de Caselles, després del sopar i de
tots els parlaments es féu l’entrega a la distingida
invitada d’un gravat de fusta fet per mi que
representava el temple romànic de Sant Joan de
Caselles a la llum de la lluna. La simpatia de la
dona es féu evident en acceptar-lo complaguda.
He contat aquesta anècdota per fer-me venir bé
per contar-ne una altra que tanmateix
transcorregué en el mateix escenari i també en
una celebració del sant dels periodistes. Passà
que els companys del Magazine estaven, diguemne, preocupats per la situació particular en què
feia temps es trobava l’amic Mercader, que
teòricament vivia sol en un pis però acompanyat
d’una senyora soltera que cuidava la casa.
Recordem que aquí fa temps era considerat un
delicte viure amistançat, total que en parlàrem
amb el Pare Cebrià per esbrinar què fer per
endreçar la situació.
Vet aquí, doncs, que a la data de Sant Francesc
de Sales li diguérem al Sr. Mercader que aquell
any estaria bé que tots assistíssim a la celebració
de la missa i al sopar de germanor aparellats amb
una dona; ell, bon jan, tal com ho prevèiem, ho
aprovà de manera que arribats a la celebració de
la diada del patró protector del ram de la ploma
ell aparegué, com esperàvem, acompanyat de la
dona guapa que el cuidava. En un cert moment

del ritual religiós i aparentment sense que en
Mercader se’n adonés digué el “sí la vull per
esposa”. Ja el vàrem tenir casat en sant
matrimoni. No és un conte inventat, va anar tal
com dic, i podeu creure que el nostre amic fou
feliç, molt feliç, i ho demostrà estrenant un barret
i una pipa nous.
Jo crec, però, que la cosa no fou realment una
conspiració portada amb absolut secret, ni molt
menys una facècia trapella, penso que prèviament
ho havien acordat amb el benedictí Dom Cebrià,
que discretament havia fet d’àngel de la guarda.
No sé quan vaig perdre de vista l’amic Josep
Maria Mercader, no sé què se’n va fer: si va tornar
a Barcelona després de la defunció del dictador
ni si havia posat un negoci o un altre..., el cas és
que no recordo haver-lo tornat a retrobar després
dels aiguats de l’any 82. Pensant-hi ara m’adono
que no ens havíem trobat mai junts en cap
esdeveniment com el dia 1 de maig, ni per cap
Onze de Setembre, ni per Sant Jordi, ni en la Nit
literària, ni en cap més celebració que no fos la
festa del patró dels periodistes, un misteri. ■

Josep Maria
Mercader

Per Simó Duró i Coma

Dins del respecte de la norma imperant de
discreció exigida en públic, Andorra fou el recer
de tal senyor, de tal altre senyor i etcètera.

Homenatge a

En el decurs dels anys 1950 solament reconeixia
les persones pel seu físic i n’ignorava els fets,
actes i missions, passats i d’aquella hora.
En els anys 1960 vaig passar dels senyals de bona
educació al discurs d’intercanvi.
El Sr. Josep Maria Mercader era d’estatura
imponent, gran fumador i periodista agosarat pels
temps que corrien i tenia residència a EscaldesEngordany, a l’avinguda del Fener.
Diàriament, excepció feta dels festius, caminant
fins a Andorra la Vella, allí passava bona part de
la tarda amb els seus bons amics que tenia a Foto
Cine Color, a una ala de l’edifici del Cinto del Blau
a peu del carrer Meritxell, més tard conegut per
l’avinguda del mateix nom; a redós articulista i
acòlits s’esmerçaven sobre la política del veí sud,
comentant els articles difusos de factoria o
estranys, ensems rememorant actuacions
dramàtiques viscudes.
L’any 1964 fou homenatjat per un bon nombre
d’adeptes per la causa; en el decurs, deixant de
banda els comentaris sobre esdeveniments
polítics i socials protagonitzats pel règim imperant
a la Ibèrica s’iniciaren reflexions sobre cultura, art
i tradicions. En aquell sopar, lauredià, nasqué per
solidaritat d’uns quinze comensals el Cercle de les
Arts i de les Lletres de Nostra Dona de Canòlich.
Més tard, l’any 1971, activitats consolidades, l’ens
prengué el nom de Cercle de les Arts i de les
Lletres de les Valls d’Andorra.
Anys abans, però, el 4 de juliol de 1969, el Consell
General de les Valls n’aprovà els estatuts.
Els socis fundadors establiren el nomenament de
la junta directiva, presidida per Joan Burguès i
Martisella i en la qual, amb altres companys,
Josep Maria Mercader ocupà el càrrec de
relacions públiques, en què obtingué molts fruits
en la planificació d’actes.
En el dia a dia, desgranava intrèpid, sense mai
saciar-se’n, un sens fi de relats de situacions
històriques viscudes, que condicionaren l’exili que
finí a Andorra. ■

Josep Maria
Mercader i
Armengol
1964

Personalment el vaig conèixer com a corresponsal
d’un diari català, El Correo Catalán, i d’un diari
francès, La Dépêche du Midi. Compte tingut de
les meves bones relacions amb els periodistes i
els directors de La Dépêche l’havia ajudat en la
redacció dels seus articles en francès. I després de
la seva mort vaig substituir-lo com a corresponsal
de La Dépêche.
Normalment amb els altres corresponsals (Sícoris,
corresponsal de La Mañana de Lleida; Gualbert
Osorio, corresponsal de La Vanguardia; Maurice
Vincent corresponsal de diaris francesos, i William
Danjon corresponsal de L’Indépendant de
Perpinyà) escrivia també a Andorra Magazine.
El Sr. Mercader era un personatge enigmàtic.
Deixava entendre, sense dir-ho explícitament, que
era de la família de Ramon Mercader, l’assassí de
Trotski a Mèxic. El que explicava és que durant la
guerra treballava a Barcelona en empreses de

Per Antoni Ubach i Mortès

Abans de parlar del Sr. Mercader s’ha de parlar
del Sr. Fournie de la Martinie, representant de la
casa Ricard a Andorra, seguint les normes de la
seva empresa. Aquest darrer va crear una revista,
que es deia Andorra Magazine, que recollia cada
mes informació sobre Andorra.
L’altre vector de la promoció del Pastis Ricard era
la plaça de toros de l’avinguda Carlemany. El Sr.
Josep Maria Mercader vivia a Escaldes i treballava
al despatx de l’advocat Joan Sansa, que era a la
casa vella de la família Riberaygua, on hi ha
actualment la galeria Pilar Riberaygua.

transport marítim i que aquesta situació li havia
permès de participar en operacions d’espionatge
a favor de França i Anglaterra.
Anava sempre vestit amb un barret de palla i
fumava cigars en un portacigars de plàstic.
Però ara encara no he resolt l’enigma del Sr.
Mercader. ■

Mercader,
l’amic, el mestre
i el periodista
Joan Riera i Josep M. Mercader, 1964

Per Ramon Rossell i Serra

L’enigmàtic
Sr. Mercader

Dinar institucional de celebració de Sant Francesc de
Sales al Park Hotel amb les autoritats principals i els
periodistes i corresponsals de premsa acreditats a
Andorra. Presidit pel Síndic General Francesc Escudé i els
Veguers, francès i episcopal. 29-01-1971, Andorra
Magazine núm. 16

Gràcies, amic, senyor Mercader. He estat
sempre una persona tímida. Però, de capellà
jove nouvingut a Andorra, la meva timidesa
esdevenia por del ridícul. La vostra majestuosa
presència m’empetitia encara més. Portava tres
anys de ministeri sacerdotal. Vós valoràveu la
dignitat d’un “ministre del Crist”. Elogiàveu la
meva personalitat sacerdotal rebuda de mans
del vostre amic bisbe i copríncep Ramon
Iglesias. En la vostra mirada llegia la confiança
que el bisbe Iglesias havia posat en mi en
enviar-me de mossèn de Canillo.
M’encoratjàreu.
Gràcies, mestre, senyor Mercader. Les vostres
converses amb els il·lustres arquitectes i
professors Cèsar Martinell, Rafel Benet i amb els
consellers Antoni Aristot i Pere Font (l’Armany
de Canillo) les escoltava amb ànsies d’aprendre
d’un romànic del qual era analfabet. Em féreu
conèixer tota la riquesa que conté l’església de
Sant Joan de Caselles. Dèieu: “Sense exagerar
la importància de la troballa de Canillo direm
que la bellesa en la seva qualitat figurativa,

dintre ja del romànic, es pot comparar amb
Sant Ambrogio de Milà...” i allargàveu la
lletania d’obres d’art de valor universal amb
amplis somriures de satisfacció. Amb vosaltres
descobria el món de l’art andorrà. Comprenia
la devoció que teníeu a l’hora de celebrar la
festa de Sant Francesc de Sales, patró dels
periodistes. No volíeu cap altra església per
celebrar-hi l’eucaristia amb la dotzena de
periodistes d’Andorra que l’església de Sant
Joan.
Gràcies, periodista senyor Mercader. Vós i en
César Martinell donàreu a conèixer la
descoberta de Sant Joan de Caselles en
escriure al Diario de Barcelona sobre el Crist
Majestat i el retaule de Sant Joan. Ens dèieu:
“La vocació del periodista és compartir les
bones notícies”. En els brindis del sopar de
periodistes en la festa patronal, a la Borda del
Rector, a Incles, els vostres discursos em tiraren
a la piscina de la premsa del país, Promocions
Publicitàries, Informacions. Em dèieu: “Escrivint
aprendreu a escriure”. No sé si n’he après,
d’escriure. La veritat és que quan escric tinc la
vostra ombra que m’encoratja, com en aquells
anys de final dels 60 del segle xx. ■
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Placa de bronze que es va col·locar al
antic camp de futbol a la seva memòria

Homenatge a

Enric
Salvador
Graner i
Buxó
Per Joan Burgués
i Martisella

L’Antoni Pol va trametre’m un correu electrònic
per suggerir-me si podia escriure unes ratlles
del pare Enric Graner, monjo de Montserrat
instal·lat a Escaldes-Engordany amb l’altre
monjo de l’abadia de Montserrat, el pare
Ambrós Caralt.
No puc dir gaire cosa del pare Enric Graner
perquè era molt jovenot en aquell moment i la
memòria haurà de retrocedir uns quants anys
enrere; específicament cap al final dels anys
cinquanta i principi dels seixanta del segle
passat. Probablement, molts de vosaltres no
éreu en aquest món o bé éreu molts petits i,
d’altres, jovenets com jo.
Seré molt curt, ja que per la pressa de l’edat
només puc recordar el que vaig viure en
aquella època. Estava estudiant batxillerat al
col·legi de La Salle Bonanova a Barcelona on
altres andorrans també estudiaven. Feia el
segon curs de batxillerat, i una de les
assignatures que s’hi havia d’estudiar era llatí.
Pobre de mi! No m’entrava, i vaig suspendre
l’assignatura. Fou l’única que em quedà, per
tornar-me a presentar a l’examen el mes de
setembre. En retornar cap a Andorra vaig
pensar com ho podria fer per aprovar-la. Els
pares, sobretot la mare, va dir-me que no em
preocupés. Coneixia dos monjos de
Montserrat que vivien a Escaldes, d’on soc fill,
i que parlaria amb ells i que segurament no hi
hauria cap problema per fer-me classes de
repàs del llatí.
Bé, aquí he de fer un parèntesi i explicar per
què hi havia monjos de Montserrat a Andorra,
que sojornaven especialment a EscaldesEngordany. No sé exactament com van arribar
a Andorra però sí que puc dir que vingueren
entorn de la Guerra Civil espanyola i que van
hostatjar-se a l’hostal Valira d’Escaldes al
principi, i que d’una manera desinteressada
feien classes de català, música i cant.
Més tard, varen anar a viure a una caseta que
estava situada a la carretera de la Massana, on
en l’actualitat hi ha la seu central d’Andbank.
Allí van instal·lar-se els dos monjos de l’abadia
de Montserrat, el pare Enric Graner i el pare
Ambrós Caralt. Hi sojornaren fins que
enderrocaren la casa i després visqueren en un
petit xalet a Sa Calma d’Engordany. Bé, he de
dir que vaig anar a trobar al pare Enric Graner
i a explicar-li el petit problema que tenia amb
l’assignatura de llatí. Després, tot seguit, li vaig
preguntar si em faria classes de repàs a
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l’assignatura del llatí per aprovar-la el mes de
setembre quan tingués l’examen. Em contestà
i va dir-me que sí. I vam començar; el pare Enric
a explicar-me la matèria i jo prenent notes.
Anècdota simple, encara em recordo de les
declinacions i especialment la primera: rosa,
rosae... I tant que vaig aprovar al setembre!
Durant aquells dos mesos i escaig d’estudiar
llatí vaig conèixer més de prop tant el pare
Enric Graner com el pare Ambrós Caralt.
Ambdós, un ensenyant-me el llatí i l’Ambrós el
català. A més, el pare Ambrós era molt
aficionat a la música i al cant, i a l’església de
sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany hi havia
un grup que cantaven amb ell la missa dels
diumenges i dies festius.
El pare Enric era molt aficionat al futbol i amb
un grup d’ aficionats parlàvem sempre de
futbol, per la qual cosa, mitjançant les trobades
freqüents amb el grup d’aficionats, es creà el
Futbol Club Andorrà. Estic convençut que
sense la constància i la insistència del pare Enric
Graner el Futbol Club Andorra no s’hauria
creat ni fundat tan aviat.
Em recordo quan anava al futbol, com un
aficionat més, al primer camp de futbol que
s’aconseguí llavors i que estava situat on hi ha
en l’actualitat l’edifici de Banca Mora i del
supermercat Escale; s’hi va col·locar una
escultura de pedra amb una placa de bronze
en un lateral de l’estadi; en la placa hi havia la
inscripció En Memòria del Pare Enric Graner.
Vaig tenir l’ocasió de fotografiar-la, ja que em
començava a agradar la fotografia. Anys més
tard va anar a un altre indret el camp de futbol.
No la vaig veure més; o bé algú se la va endur
−difícil, ja que la pedra pesava molt−, o bé va
anar a la brossa...
De totes maneres, l’empremta del pare Enric
Graner quedà marcada a Andorra, ja que el seu
reconeixement en pro del futbol andorrà fou
innegable. El que no puc dir ni assegurar és
que fos el president del futbol, interinament,
però l’escultura i el reconeixement parlaven
per si sols.
Crec que els andorrans hem de tenir memòria
del reconeixement històric i tant el pare Enric
Graner com el pare Ambrós Caralt deixaren
una empremta important en el nostre país.
També, el seu successor, el pare Cebrià
Baraut, home erudit i que va col·laborar molt
mentre va estar entre nosaltres amb
qüestions relacionades amb Andorra. I a
l’ensems, també aprofito de citar la
col·laboració que els monjos de Montserrat

tenien amb la impremta Casal i Vall, on s’edità
la Bíblia en català, i com el seu president, el
Sr. Narcís Casal i Vall, inicià la publicació de la
gran col·lecció Monumenta Andorrana. De
passada he de dir que en Narcís Casal, quan
fou conseller de Cultura del Consell General
de les Valls d’Andorra durant el mandat del
síndic Julià Reig, organitzà els primers
cursets, l’any 1964, de català i que tingueren
molt èxit. Jo vaig obtenir el diploma de català
emès pel Consell General.
La memòria històrica andorrana hauria de
recordar totes aquelles persones que en uns
moments transcendentals per a la nostra
cultura i història van marcar una empremta
ferma per a l’esdevenidor cultural
d’Andorra. ■

Enric Graner:
un monjo negre
a Andorra
Per Alfred Llahí i Segalàs

Enric Salvador Graner Buxó va néixer a
Sabadell el 12 de maig de 1902, el mateix any
que va tenir lloc la famosa vaga general,
convocada per reclamar la reducció de la
jornada laboral i que va tenir una gran
incidència a Sabadell, en deixar durant cinc
dies la ciutat paralitzada. Aquesta vaga va ser
tan important que fins i tot va inspirar el famós
i gran quadre del pintor Ramon Casas La
càrrega.
A 16 anys va ingressar al monestir de
Montserrat, de l’orde de sant Benet, més
conegut sota el nom d’orde benedictí, un orde
monàstic de l’Església catòlica els monjos del
qual són coneguts com a benedictins, benets
o monjos negres. Els benedictins fan vida
contemplativa i tenen com a eix principal l’ofici
diví, també anomenat litúrgia de les hores, que
es resa set vegades al dia, com sant Benet ho
va ordenar. Però també és important el temps
que dediquen al treball (manual o intel·lectual)
i l’estudi, d’acord amb el lema de l’orde: Ora
et labora (“Prega i treballa”).
Quan Enric Graner ingressava al monestir per
estudiar Humanitats al Col·legi de Postulants i
Filosofia i Teologia al Juniorat de Montserrat,
hi tenia allà un oncle seu, el benet Just Buxó,
germà de la seva mare. A partir de llavors
podrà sentir el que descriu tan
meravellosament el poema de Josep Maria de
Sagarra (1894-1961):
“A les nines esclaves
d’un pretèrit esguard inconscient,
els va llevar les infecundes traves;
i Déu va dir-me clarament:
‘Montserrat no és allò que tu miraves;
Montserrat és això que estàs veient’.

Homenatge al
En aquell any l’abat de Montserrat era
n’Antoni Maria Marcet i Poal (1878-1946),
impulsor de la Bíblia de Montserrat i artífex de
la creació de l’actual biblioteca monàstica, el
promotor de la qual fou un altre benedictí,
n’Antoni Maria Tobella i Guixà (1892-1969).
Marcet també fou impulsor de la reconstrucció
del santuari, amb la col·laboració de
l’arquitecte modernista, historiador de l’art,
arqueòleg i polític català Josep Puig i
Cadafalch (1867-1956), diputat a les corts
espanyoles i president de la Mancomunitat de
Catalunya. El 26 de gener de 1942 Marcet
rebia el general Franco a Montserrat amb
aquestes paraules: “Habéis hecho triunfar
nuestra fe con vuestra espada contra la furia
de sus enemigos.” L’abat mitrat titllava el
general de “instrumento de la Providencia”
per haver portat a terme aquella “admirable
gesta de la reconquista de España” i haver
tornat a l’Església “nuestros templos y
nuestros hogares y, con ellos, el ejercicio del
derecho de cristianos y espanyoles”.
L’abat Marcet fou un altre dels monjos negres
o benets que van instal·lar-se al Principat
d’Andorra –com el nostre protagonista, el pare
Enric Graner– juntament amb Jaume Gusí
(Pere Celestí), Ambrós Caralt o també Isidor
Fonoll, Hel·ladi Pantebre (andorrà de
naixement), Plàcid Estofet, Manel Rosés...
Segons una nota de l’inspector d’acadèmia Sr.
Ferrière al delegat permanent de Perpinyà
datada el 19 de setembre de 1934, transcrita
íntegrament al llibre Cent anys d’ensenyament
a Andorra, de Roser Bastida, “aquests
religiosos vingueren a les Valls després dels
esdeveniments del 1931 a Espanya,
segurament amb la intenció de preparar-hi, en
cas necessari, un refugi pels membres de la
seva ordre i per als capitals de la congregació,
que són força considerables”. I no és estrany
que el senyor Ferrières assegurés això perquè
l’any 1933 els monjos de Montserrat van
obtenir del Quart d’Escaldes un permís de
captació d’aigua termal sota el nom
empresarial de Cultural Andorrana SA i van
promoure diversos edificis emblemàtics a
Escaldes, com ara el garatge Valira, l’Escola
Meritxell i l’hostal Valira (avui seu del Museu
Carmen Thyssen), amb objectius educatius i
alhora de gestió de l’aigua termal. Els monjos
vivien al principi a l’avinguda Fiter i Rossell
d’Escaldes, per establir-se després al solà
d’Engordany, en un xalet que encara avui
existeix.
El 19 de desembre de 1925 Enric Graner va
ser ordenat sacerdot a Barcelona pel bisbe
coadjutor de Barcelona Josep Miralles Sbert
(1860-1947), que ja havia estat bisbe de Lleida
i, anys més tard, esdevindria bisbe de
Barcelona i de Mallorca. Després de la seva
ordenació va dedicar-se a la docència, per
impartir l’ensenyament de la llengua francesa
i l’assignatura Sagrada Escriptura.
Va ser a Jerusalem l’any 1928, a la fundació de
la casa que el monestir de Montserrat tenia en
aquella ciutat, iniciativa del benedictí
Bonaventura Ubach (1879-1960), batejat
popularment com l’Indiana Jones de

Montserrat. La novel·la L’arqueòleg de Martí
Gironell retrata aquest caràcter aventurer del
pare Ubach. Aquest mateix any el pare Ubach
adquiria 200 papirs d’Egipte, en la que s’ha
considerat la primera col·lecció privada
d’aquest tipus de manuscrits a Espanya. A
Jerusalem hi anà Graner acompanyat del pare
Ambrós Busquets (1903-1936), que fou també
destinat pels superiors majors al monestir de
Montserrat de Manila (Filipines). D’aquell
viatge en sortiria, anys després, una sèrie de
fascicles titulats Divulgació gràfica de les terres
bíbliques, en què alguns dels textos eren del
pare Ambrós Caralt i les fotografies, del pare
Bonaventura Ubach. Enric Graner va romandre
a Jerusalem fins al maig de 1930.
Encara hi ha qui recorda l’excel·lent veu que
tenia, do que el va fer ser solista de la Capella
Montserratina i formar part de la Schola,
vinculada a l’Escolania de Montserrat, l’escola
de música més important de Catalunya i una
de les més representatives d’Europa per la
seva tradició, identificació i singularitat, ja que
hi ha documents del segle xIII que ja parlen de
la seva existència, cosa que la converteix en
una de les escoles de música més antigues
d’Europa encara en funcionament.
Curiosament al presbiteri de l’abadia de
Montserrat, que tan bé coneixia el pare Enric
Graner i on tantes hores havia passat, hi ha
unes pintures d’un altre Graner, en Lluís Graner
Arrufí (1863-1929), deixeble d’Antonio Caba i
Benito Mercadé.
L’any 1934 Enric Graner va emmalaltir
greument, i per aquest motiu va ser enviat a
Andorra, on va passar llargues temporades al
Col·legi Nostra Senyora de Meritxell
d’Escaldes-Engordany, iniciativa també de
l’abat Antoni Maria Marcet. Allí va tenir
contacte amb molts nois del país, als quals va
encoratjar per fer esport, i va fundar, l’any
1942, el Futbol Club Andorra, avui propietat
de l’exjugador del FC Barcelona Gerard
Piqué.
L’any 1937 va conèixer el fundador de l’Opus
Dei, sant Josepmaria Escrivà de Balaguer, de
la mà de Mn. Lluís Pujol (1901-1986),
arxipreste de les Valls, quan va passar pel
nostre Principat entre el 2 i el 10 de desembre
d’aquell any fugint de les cremes d’esglésies i
convents a Espanya per part dels republicans.
Sant Josepmaria va visitar els benedictins
d’Andorra acompanyat de Pedro Casciaro,
Miguel Fisac i José Maria Albareda, els seus
companys de viatge, i després de visitar el
Col·legi Nostra Senyora de Meritxell (avui seu
del Centre d’art d’Escaldes-Engordany) i la
capella que els monjos tenien allà, aquests van
mostrar al sant una col·lecció de casulles
antigues que van complaure molt a tots.
El pare Enric Graner va morir a la infermeria
del monestir de Montserrat el 12 de febrer de
1960, deixant el seu cor a Andorra, la terra que
el va acollir i per la qual tant va fer. Per això
avui Escaldes-Engordany té un carrer batejat
amb el nom del Pare Enric Graner, perquè com
deia
Francisco
de
Quevedo,
“el
agradecimiento es la parte principal de un
hombre de bien”. ■

Enric
Salvador
Graner i
Buxó

Pare Enric
Graner
Per Simó Duró i Coma

Confesso que el record que tinc per Dom
Enric Graner l’albiro des de la llunyania i es
difumina en la meva etapa d’infantesa i
joventut: home d’alta estatura, mitjanament
corpulent, revestit de l’hàbit benedictí que
cenyia una corretja negra que passava part de
l’any a la caseta que la congregació de sant
Benet tenia en propietat els anys 1950 a
Escaldes-Engordany, una mica per damunt de
les Anelletes de Tabacalera, sota l’hotel
França, a mà dreta i a nivell de la carretera de
la Massana.
Era un estatge xalet de dues plantes, grisenc,
porta i finestres a ponent tramuntana amb ull
de bou, també obertures a migdia, des d’on
una cortina d’aubes i uns rebaixants sobirans
propiciaven una separació idíl·lica amb la
Valira d’aigües cristal·lines i marges naturals.
Enfront d’aquesta construcció, en la llunyania
de l’obaga, sense cap destorb edificat
encara, es fitava la torre dels germans Casal i
Vall, grans i fidels amics de la comunitat de
Montserrat.
Aquesta excel·lent relació propicià cultura,
formació i consolidació lingüística, innovació
en
noves
fonts
econòmiques
i
arquitectòniques.
Al cine Valira l’Escolania cantava, es feien
representacions teatrals, sorgiren a més les
primeres estampades de divulgatius.
No recordo si el pare Enric presidí en algun
moment algun ofici (?). Pot ser que sí a
Escaldes-Engordany, si bé era normal que, en
aquells anys, rectors i vicaris atenguessim
amb tota normalitat parroquials i sufragànies.
D’altra part tinc present, segons em comentà
l’assistent i guardià laic, que cada dia al
menjador capella se celebrava la santa missa.
Crònica era que Dom Enric assistia a tots els
partits de futbol que es jugaven al terreny
situat entre la prada de Guillemó i l’actual
avinguda de Meritxell, abans camí carretera
d’Escaldes, aqueixa, ambdues separades per
pertinences de diverses cases andorranes.
El pare Enric Graner partí, vingué el pare
Ambrós, de bon record també.
Més tard Andorra rebé l’humil fill pròdig del
Vilà de Cabó, ministre del culte i dilatador
internacional del romànic i gran estudiós. ■
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Ordino al segle xx
A final dels anys 1800 i just al principi del 1900,
els vicaris amb restricció els dies gelats de
l’hivern ensenyaven els adolescents més
sortosos a llegir, escriure, comptar i educaven
les ments amb patrons i models cal·ligrafiats.
A aquesta etapa seguí la dels mestres laics,
amb la primícia de l’ensenyament espanyol
impartit per un educador de la República, el
Sr. Llac, molt recordat per als que ara anirien a
cent anys.
Seguiren la Sra. Solsona de cal Cintet i Rita
d’Encamp, la Sra. Càndida d’Organyà i el
matrimoni Jiménez, amb Don Jesús i Doña
Encarna.
Quan deixaren una molt nodrida població
escolar arribà el Sr. Antonio Florit i Coll, era
l’any 1960.
L’escola francesa es confià successivament en
els anys 1930 als pedagogs Maria Rosa Areny,
Montserrat Jordana, Eduard Rossell, Paul
Hermann...
Acabada aquesta breu pinzellada de
recordatori de docents, el meu desig és
palesar, per a un real coneixement del lector,
les polifacètiques activitats que dugué a bona
fi el mestre Florit, en el transcurs de llargs anys
passats a la senyorial vila d’Ordino, on residí,
successivament, en un dels pisos de la casa
comuna nova i també edifici escolar, a l’àtic del
col·legi del MI Consell General, per retornar a
viure a la placeta del Cementiri o dels Lilàs,
construcció juxtaposada.
De bon principi, confesso, que existí una
relació distant entre el Sr. Florit i hom,
consegüent al fet que, cadascun de nosaltres,
representàvem sistemes educatius que volien
competir! Exactament no ho puc confirmar, si
bé puc dir que situacions similars existiren en
altres centres educatius, però eren excepcions.
Amb el pas dels dies aquella impressió deixà
de ser-ho i quedà en un no-res per assenyalar.
Amb el Sr. Florit vivien la Sra. Juanita, esposa
i permanent cuidadora, el seu fill Bartolomé i
molt sovint hi convivia un nebot, el Gaudencio.
El Sr. Florit sobreeixia en activitats. La seva
energia no coneixia topall. Era de geni. Tenia
mà dura quan així ho creia per metodologia
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llavors existent, fent entrar lletres i números
com fos... Cal dir que les aules, en llocs rurals,
estaven sobrepoblades.
Era un mestre omniscient, era capaç en tota
matèria a transmetre; un saber enciclopèdic li
permetia que guiés l’alumne en qualsevulla
disciplina formadora.
Quan calia oferia, amb l’assistència de mossèn
Roc, en pau descansi, erudit en llatí, una
formació lingüística que consolidava
coneixements.
Era un mestre com ho eren els d’abans, al
servei 24 hores sobre les 24 hores que compta
el dia, fent de tot quan calia: educador,
ensenyant, director artístic i musical,
orientador, animador i ajuda en el sentit ampli.
Mestre un xic de la vella escola, que ajudava a
obtenir resultats escolars no sempre
reconeguts i agraïts.
Director musical artístic i de coral seguint un
calendari diürn i anyal, dedicant les hores
lliures, poques, però que buscava per a
l’assaig instrumental, individualment o en
grup, i preparava per oferir concerts que
omplien vetllades i actes, tant populars com
oficials: Ordino, Andorra, la Seu d’Urgell.
A Ordino, tots els diumenges i festius, missa
cantada solemnitzada per l’harmònium. Aves
de Maria al maig, cants i poemes (versos).
Festes majors patronals: harmònium,
instruments i cants durant l’ofici.
Festa parroquial de Sant Pere del Serrat, vot
de parròquia: orquestra i cants.
Processons: Roser, Sant Isidre, Setmana Santa:
instruments i cants.
Desembre: vigílies i festes de Nadal.
Andorra la Vella. Abans de la Constitució, dia
de Sant Tomàs a Casa de la Vall, missa:
instruments i cants. Seguia el concert de Nadal
abans d’anar a veure el present prescrit i
destinat a SE el Copríncep Episcopal. Cants
nadalencs al Centre Hospitalari de Santa
Coloma i després a la Clínica Meritxell, on al
principi, present, la comunitat religiosa feia
una gran acollida. Visita i concerts a les
residències del Solà d’Enclar i a Clara Rabassa.
A la Seu d’Urgell. El grup artístic visitava SE el
Copríncep Episcopal i li dedicava el concert
programat per cada any, que sempre molt
agraïva el pare Joan. Incursió a l’asilo o Llar de
Sant Josep, visita d’un excepcional públic,
regals esperats per tots els allí hostatjats; la
comunitat religiosa convidava a dinar.
A Ordino, a la sala d’actes de la casa rectoral:
els Pastorets representats unes quatre
vegades, orquestra, cants nadalencs i artistes
del planter jove i més grans.
A l’església parroquial, dia 25 de desembre,
missa del gall i solemnitats: misses, vespres,
ofici de Sant Esteve.

Cap d’Any: missa de les autoritats parroquials
i locals.
Activitat dels Reis d’Orient. Dia 5 de gener a
l’església: Pastorets infantils i adoració dels
Sants Reis. Teatre i concert.
A la Massana, dia 17 de gener, Sant Antoni de
la Grella. Missa solemne: orquestra i cants.
Setmana Santa. Orquestra i coral en gairebé a
totes les celebracions litúrgiques: Rams; Dijous
Sant: cant del Lavate; Divendres Sant: matí de
viacrucis pels carrers i camins; tarda, vespre:
processó del Sant Enterrament amb
interpretació del cor punyent Stabat Mater.
Representació de la Passió del SenyorPasqua. Dia de la Resurrecció: de bon matí,
cantada de caramelles a tots els pobles i
llogarets de ribera amunt: el Serrat, Llorts, la
Cortinada, Ansalonga, Sornàs. A les 11 hores
missa solemnitzada. A les 12 hores cantada
per tots els carrers, plaça i placetes respectant
les cases en dol; també a Segudet, on la
Fusterona ens obsequiava amb menjar i beure;
el pont d’Ordino, la borda de l’Any de la Part
i l’hotel Babot, on vers les quatre de la tarda
la Babota ens acollia per al tradicional i
merescut dinar.
Dilluns de Pasqua, cantada de caramelles a la
Clínica, al Solà d’Enclar i Clara Rabassa.
A més, fora festivitats gairebé cada mes
actuacions teatrals o musicals que eren molt
ben acollides per un generós i curós públic.
L’orquestra i la coral, en anys de sequera
gairebé generalitzada, la flama cultural i de les
tradicions la guardaven sobretot una Laurèdia
mai defallent, com també Escaldes-Engordany,
amb les representacions del Pessebre vivent,
continuadores dels actes del Casino; donaven
una nota singular, d’una altra Andorra, a les
visites pastorals, a les recepcions ordinenques
d’acollida a SE els Srs. Coprínceps i als MI Srs.
Delegats Permanents. Vull fer esment de la
visita de SE el general Charles de Gaulle... com
a continuïtat al parlament de l’Hble. Cònsol
Josep Font Fijat, de casa Margarit,
acompanyat per l’Hble. Segon Cònsol Antoni
Riba Coma, de casa Nicolau, i dels consellers
generals de les Valls, com també presents els
MI Srs. Veguers i Srs. Hbles. Batlles. El Sr. Florit
dirigí orquestra i coral que interpretà amb so i
veu l’Himne Andorrà i la Marsellesa; ensems
féu entonar En passant par la Lorraine. El Sr.
Copríncep s’encaminà vers el conjunt musical,
escoltà atent l’atenció dedicada i abraçà
efusivament el Mestre, que restà commogut.
Es podria seguir en escriure l’escandall
d’activitats que es realitzaren de més... Afirmo
per escrit que durant els anys del mecenatge
del Sr. Florit, Ordino era la capital cultural de
les Valls d’Andorra. Ordino degué molt al Sr.
Florit, l’hi deu... He dit abans degué, car ara
l’oblit palpablement es generalitza, sigui
volgut, per qui es mostra màrtir, o bé per
ignorància generacional.
El Sr. Florit reposa a Maó. Ordino no
l’acompanyà en el seu sempre etern descans,
una indiferència o ingratitud de més entre
d’altres... Caldria, doncs, reconèixer-li els mèrits,
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Teatre a Ordino.
Obra: Julieta i Josepet

les petjades i comunicar-los per evitar-ne l’oblit.
Breument voldria precisar l’empremta que
deixà la Sra. Juanita, esposa i mare, dona de
caràcter, dinàmica i atenta en tot moment. Era
modista, cosidora, planxadora, etcètera...
Coneixia bé totes les labors i manualitats
talment que ensenyava, guiava joves i no tant,
amb art i psicologia.
El mestre Florit coronava totes les actuacions
per viatges en terres de mar: Menorca,
Tarragona, amb llargues estades de primícia
per a molts.
Un dia, potser, sabrem llegir: carrer Mestre
Florit o racó del Mestre Florit. ■

Caramelles a
Ordino, el
mestre Florit
assegut al
piano

Dades
biogràfiques
El mestre Antoni Florit era músic, compositor,
director de banda, mestre i poeta. Havia
nascut a Ferreries el 9 de novembre del 1913
i va passar gran part de la seva vida entre el
seu poble natal Ferreries, a Menorca, i a
Ordino. De petit va estudiar a Ciutadella, i
com que tenia una gran afició per la música
va començar ja a tocar algun instrument. Dins
la seva família tenia un bon mestre, el seu
oncle Joan Florit dirigia la banda de Ferreries.
L’any 1934 l’oncle, per problemes de salut, va
deixar la banda a mans del seu nebot Antoni
Florit, que llavors era estudiant i amb 20 anys
la va dirigir per primer cop en les festes de
Sant Bartomeu.
Seguidament va marxar a estudiar magisteri
a València, una de les ciutats que té més forta
tradició de bandes de tot l’Estat espanyol, on
va començar anant a un col·legi de salesians.
En esclatar la Guerra Civil va tornar a
Menorca entrant a formar part del comissariat
de Cultura. Acabada la guerra va tornar a
València, per desenvolupar-hi la seva tasca de
mestre d’escola.
Al cap d’uns anys, es va presentar a les
oposicions a Lleida, on va estar una
temporada, i després va exercir a Alfarràs, on
va arribar a ser nomenat batlle.
L’any 1960 se’n va anar a Andorra amb tota
la seva família. Es va posar dins de grups de
teatre i va organitzar un grupet de músics als
quals ell mateix ensenyava música. Fa agafar

el relleu del mestre de l’Escola Francesa
Eduard Rossell, que havia promogut les
caramelles a Ordino als anys 50, i Antoni
Florit les va acabar d’impulsar fins a final dels
anys 90 engrescant a petits i grans a cantar.
Va viure uns quaranta anys a Ordino, densos
de contingut. La seva persona es va convertir
en un personatge cabdal a Ordino i se li va
reconèixer en diversos homenatges per la seva
trajectòria i la tasca desenvolupada dins el
món de l’ensenyança. Va rebre el premi Servir
atorgat pel Rotary Club d’Andorra, entre
d’altres distincions. Va tocar el piano per als
presidents francesos que van visitar Ordino:
Charles De Gaulle, François Mitterrand,
Giscard D’Estaing i Jacques Chirac.
Seguint en contacte amb el seu poble de
naixença, l‘ajuntament de Ferreries el va
convidar a fer el pregó de les festes de Sant
Bartomeu l’any 1994.
Pel que fa al seu repertori musical, se sap que
fou ben ampli i va arribar poc a Menorca.
Algunes de les obres de les quals es té
constància són: Noieta Andorrana, la sardana
La Grandalla, Himne a la Verge Meritxell, la
Missa Folklòrica, la Marxa Fúnebre de
Divendres Sant o la Marxa regular del
Corpus.
Per qüestions de salut, el maig del 2001 ell i
la seva família van tornar a viure a Ferreries,
on va morir el dia del seu 88è aniversari, el 9
de novembre del 2001. ■
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Ferrer i
Obiols
1960-2018
Glossant els mèrits de Mercè
Bonell, premi Àgora 2014 al
Consell General, 1-7-2015

Per Manel Sansa i Garal

Una existència estroncada en la plenitud
Ja fa més de tres anys que vam donar el
suprem adéu a una dona entranyable, una
política única i un personatge cabdal que haurà
deixat una petjada indeleble en la nostra
societat i que ha excel·lit en àmbits diversos,
tant socialment com políticament.
El comiat multitudinari, l’homenatge, que se li
va retre a l’església de Sant Esteve d’Andorra
la Vella, demostrà l’estima que la població li
portava i el reconeixement per la seva tasca
política duta a terme durant molts anys, en pro
del progrés i del benestar de persones i
famílies, de tota la ciutadania, sense
discriminacions.
Una rosa tan espotellada s’havia marcit
sobtadament, en la plenitud de la seva vida, i
ens deixava una flaire perdurable com a
exemple d’integritat i honradesa.
La Rosa Ferrer i Obiols va protagonitzar una
llarga carrera política, institucional, difícilment
igualable, en què va guanyar eleccions rere
eleccions amb el suport incondicional dels
electors, fruit de la bona feina i d’un
capteniment irreprotxable.
Les seves dos dèries, o passions, van ser la
pràctica de l’advocacia i la política. Amb una
llarga experiència com a oficial de justícia al
Tribunal de Corts, es va llicenciar en Dret el
1979. L’any 1983 va integrar-se al grup polític
Equip de Renovació, ulteriorment a Entesa i
Progrés, i Nova Democràcia, fins a ser membre
fundadora del Partit Socialdemòcrata, mentre
combinava l’activitat política amb la
d’advocada.
En allò que emprenia hi abocava tot el seny i
saber, sense mesura, amb esperit altruista i
solidari. Ho féu professionalment i durant els
21 anys de servei públic, en benefici de la
comunitat, com a Consellera General i en tant
que Cònsol Major de la parròquia d’Andorra la
Vella, i mentre fou ministra, amb una capacitat
de treball immoderada i una dedicació
exorbitant.
Des que va formar part del nostre grup polític,
als 23 anys, ja es va significar per la seva
motivació a defensar els drets de les dones i va
mostrar una sensibilitat peculiar per qüestions
socials, per a la protecció dels més
desemparats i l’ajut a necessitats. Es va
il·lustrar i excel·lí, particularment, en ser
nomenada coordinadora de la campanya
contra la violència de gènere a l’Assemblea
Parlamentària del Consell d’Europa; en el seu
segon mandat de Cònsol Major, va voler
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10a Diada Andorrana a l'UCE, Prada 1997
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28a Diada Andorrana a l'UCE, Prada 2015.
Marta Fonolleda, Rosa Ferrer, Ministra de
Salut i Afers Socials, i Josep M. Casals

Presentant el llibre de conferències 2007 i 2ns debats de
recerca (31-7-2008). Eric Jover, Marc Jover, Rosa Ferrer,
Àngels Mach, Carles Sasplugas

assumir la conselleria de Social, a fi que es
reforcés aquest àmbit, es donés protecció i es
prestés ajut als ciutadans que ho requerien i a
tots aquells que ho havien de menester.
En el treball conjunt, en el sí de les reunions del
grup polític, es va fonamentar la nostra amistat
i una avinença perdurable.
Vaig conèixer la Rosa quan tot just era una
nena, que en més d’una ocasió, quan portava
als seus pares exemplars d’una revista
“d’informació crítica i debat”, trobava
asseguda a l’escala i la hi donava. Se la veia
entremaliada i una mosseta molt belluguet.
Qui m’havia de dir, llavors, que un dia seria el
seu assessor, director de Comunicació i
director de Protocol durant anys, a Casa
Comuna!
La nostra amistat es va afermar al llarg dels
anys, sense defallença; i tinguérem també una
complicitat particular, discreta. Mai no ens
havíem barallat, perquè només amb una
mirada tendra o cauta, o un mig somriure irònic
ens enteníem, sense caldre paraules.
En la darrera rosa que vaig regalar a la Rosa, hi
vaig afegir l’extracte d’un poema de Pierre de
Ronsard: “Mignonne, allons voir si la rose qui
ce matin avait desclose sa robe de pourpre au
soleil, a point perdu cette vesprée, les plis de
sa robe pourprée, et son teint au votre pareil.”
Tàcitament, vam comprendre, en mirar-nos
profundament, de fit a fit, que ens dèiem adéu,
sense mots, en silenci i amb emoció.
Vam acomiadar-la amb llàgrimes contingudes,
rememorant la seva bonhomia, l’honestedat i
honradesa que palesà en vida. El darrer
arreveure fou bressolat per la veu i la música
de l’Hallelujha de Leonard Cohen.
Tal com ho expressà Alphonse Allais: “Partir
c’est mourir un peu, mais mourir, c’est partir
beaucoup.”
Som milers a recordar-la, i mentre continuem
fent-ho ella viurà entre nosaltres. ■
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Autors i editors del llibre dels 4ts Papers de Recerca
Històrica en la presentació a BPA (12-6-2007). Regina
Solà, Lluís Solà, David Mas, Susanna Vela, Àngels Mach,
Pere Cavero, Rosa Ferrer i Joan Carles Rodríguez Miñana

Entitats d'Agora Cultural i autoritats amb la família
Fontbernat en la presentació de la revista Àgora
núm. 16 i el llibre El glossari d´En Fontbernat (22-3-11)

Per Claudine Tarrene-Fabresse,
doctora en Estudis Catalans i Transfronterers
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Homenatge a Esteve Albert a la seva tomba en el
centenari del seu naixement. Rosa Ferrer amb la família
Albert i els organitzadors de l'acte (28-3-2014)

La passarel·la Rosa Ferrer
El caràcter simbòlic de l’arquitectura en una
dimensió geogràfica, històrica i política.
El 10 de febrer passat, el Sr. Joan Massa ens
feia reflexionar sobre la passarel·la que obre
una via de comunicació al barri antic de la
capital. Si reforçar la connectivitat urbana i
potenciar l’atractiu turístic per als visitants en
són els objectius principals, no es pot obviar
tota la simbòlica que li confereix.
Concretament, és una forma de manifestació
material, geogràfica d’una ambició política
per al poble i el territori. Seguirem la regla de
les tres unitats del teatre clàssic: lloc, temps i
acció. Si Andorra no escapa a l’onada de
desconfiança política que afecta tots els
països, aquest eix vol facilitar la comunicació
del Consell General a la plaça del Poble, cap
a la ciutadania. L’ancoratge temporal definit
pel Manual Digest determina el registre de
l’acció política com a pont entre el poble
andorrà i la dimensió temporal, cosa que
garanteix tant el respecte per la tradició com
el desig de projectar-se en una modernitat
assumida. I si les màximes del Manuel Digest
eren passarel·les intemporals i imprescindibles
per perdurar en el temps preservant la
identitat andorrana?
Notem que la corba en arquitectura es
refereix simbòlicament a la figura de la dona.
Respecte a la tria del nom d’aquest eix de
comunicació, el nom escollit correspon a la
dinàmica impulsada per una acció política que
s’ancora en la presa en compte de l’acció de
les dones en la vida pública del país. Durant
tota la seva trajectòria política, Rosa Ferrer va
defensar les idees de progrés treballant molt
per les polítiques d’igualtat. I si per extensió,
la paritat del Consell General (sense quotes)

Amb Pere Figuereda, Batlle d´Anglès

La passarel·la Rosa Ferrer entre el Consell General i la
Plaça del Poble i l'edifici del Govern, ben a prop dels 7
poetes de Jaume Plensa
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Al Museu de Cerdanya amb altres participants a les
9es Trobades Culturals Pirinenques, Puigcerdà 2012

A l'acte de maires i alcaldes dels territoris de parla catalana
a l'UCE, Prada 2014

Presentació de la revista Àgora 15 (28-9-10)
Clara Vives, Jaume Ramond, president de
Velles Cases Andorranes, Rosa Ferrer i Natàlia
Solà, premi Àgora 2009

Àngels Mach, Rosa Ferrer, Juli Minoves, Sílvia
de Cambra, Teresa Cabanas i Maurici Bellmunt,
Sant Jordi 2009
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havia seguit un camí natural cap a la paritat al
Govern i anticipava aquesta passarel·la?
En conjunt, aquesta construcció permet el
pas tant entre dues entitats topogràfiques
com també entre dues realitats de dimensió
humana, històrica i política. Per entendre on
volem anar, hem de saber d’on venim. Cal
recordar-se de les seves arrels, tradicions i
cultures. Cada persona té la seva pròpia
arquitectura, a la imatge de la passarel·la.
Mentrestant, a diferència de la passarel·la que
convida tothom a fer el pas, l’home pot voler
fer aquest pas, o no. La llibertat de l’home és
total i no té excusa, com va desenvolupar el
filòsof Jean-Paul Sartre a través la teoria de
l’existencialisme.
Passant de la Casa de la Vall a l’edifici
administratiu, el pont simbolitza el pas del
temps en el paisatge. Coexisteixen dos
espais diferents amb una arquitectura pròpia
que marca un temps històric. Resulta que la
passarel·la fa l’enllaç no només amb dues
entitats construïdes, sinó també amb dos
espais temporals. Assegura la simbiosi
harmoniosa entre ahir i avui per avançar cap
al demà. El pont garanteix l’equilibri adequat,
tant segur com eficaç, no solament per a les
generacions actuals, sinó per a les futures.
L’equilibri, la constància i la perseverança són
paraules clau per explotar un nou món...
Tanmateix, la passarel·la vetlla perquè no hi
hagi trencaments generacionals. La presència
dels absents és en la memòria dels vivents.
Som el resultat de tots els valors que hem
rebut dels familiars, amb el respecte que ens
devem els uns als altres. Cadascú al seu nivell
té un deure de transmissió de la història. El
poble representa a la vegada l’esperança i el
futur. Hem de tenir cura de la construcció de
la història i fer passarel·les d’una època a
l’altra. El país encarna la visió política dels que
han fet història. Cada país necessita un relat
històric per transmetre-ho a les noves
generacions. Estem a la cruïlla de dos mons,
el passat i el nou.
Amb una longitud de 29,5 metres i una
amplada de 4 metres, la unió fa ressò. N’és
una mostra clara tant a la pràctica com a la
teoria. Si sentim més vertigen i rodament de
cap hem de recordar que la unió fa més que
mai la força. Ens fa pensar en el filòsof Blaise
Pascal, que va fer èmfasi en el sentiment de
vertigen respecte a l’infinit, característic a la
condició humana, i l’opció que cadascú havia
de superar aquesta por per tal d’avançar i
obrir-se al món.

Amb Tomàs Torrent, president de l'Institut d'Estudis
Ceretans a les 9es Trobades Culturals Pirinenques,
Puigcerdà 2012

Presentant una ponència a les XVI Jornades (11-12-2010)
entre Univers Bertrana i Enric Guinart

No oblidem que la passarel·la panoràmica
incorpora un enllumenat públic per anar més
enllà, obrint la via a seguir, en tota llum. Saber
no oblidar els camins vells i obrir-ne de nous.
D’aquí a uns anys, encara podrem parlar del
símbol de la passarel·la Rosa Ferrer. ■

Per la Rosa Ferrer
Menuda com tot allò que és bonic
oreneta dins del cor.
Avui regalima el gel de les teulades
mentre la llum obre les boires
i trenca l’obturació del camí.
El silenci ha raptat el teu batec
i la grisor plora llàgrimes de rosa
sentida càlida del teu record.
La neu ha adormit la natura
i tu t’has ajagut al seu son.
Tan aviat amiga..
... massa d’hora....
Marta Deu i Pedrerol
10 de febrer 2018

Record de

Pep
Aguareles
1965-2019

Per Neus Mola i Obiols

Al Pep li agradava anomenar-se fotògraf, per
ell no era únicament una professió, era una
forma de viure en què es qüestionava i mirava
el món a través de la càmera. El seu esperit
crític, provocador, incisiu i poètic impregnava
la seva mirada i ens va deixar un vast llegat
fotogràfic que ens parla de la condició
humana, finita i contradictòria, mundana i
espiritual, des del seu context més proper,
Andorra, amb els seus paisatges urbans,
naturals, i la seva gent... fins a copsar altres
cultures i països més llunyans que el van
captivar i emocionar.
Va consagrar tota la seva vida a la fotografia,
compaginant la docència amb la creació. Al
llarg de trenta anys va fer classes de
fotografia a l’Escola d’art del Comú
d’Andorra la Vella, de la qual també va ser el
seu cap en els darrers anys. Va transmetre
amb exigència i passió l’art de la fotografia,
però sobretot va ensenyar a tenir una mirada
reflexiva darrere la càmera per captar aquella
imatge que evoca una emoció, una idea.
Envers la creació, el Pep sempre estava
immers en mil projectes; el seu afany inquiet
i creador li va fer conrear una sòlida
trajectòria artística, amb exposicions
individuals i col·lectives, fins a arribar a una
gran maduresa en el seu llenguatge visual.
Destaquem com a projectes individuals la
col·lecció titulada Ícar, presentada a la galeria

Carme Torrellardona (2004), una sèrie de
fotografies on surten enigmàtics maniquins
que frisen per inspirar l’alè de la vida,
l’objecte i el ser es confonen i es confronten.
El 2011 presenta Expressió-Impressió a la
galeria Pilar Riberaygua, una visió incòmoda
del maltractament físic, psicològic sociològic
que ha tingut la dona en la societat, i la seva
última individual, Poètica de la imatge-s
poètiques, del 2015, ens parla de l’absència,
sobre uns instants ja inexistents, immers en
paisatges desolats on la presència humana és
absent. I com a projectes col·lectius
destaquem Tres visions i 40 imatges, 1999,
una sèrie de retrats de personatges il·lustres
d’Andorra que va fer conjuntament amb els
fotògrafs Carles Esteve i Isidre Escorihuela, i
van tornar a repetir l’experiència amb
Pallasses el 2003. I el seu últim projecte,
Retrats Músics Andorra, treball coral amb
Robert Verdaguer, Lluís Casahuga i José
Otero, col·lecció de retrats dels músics
d’Andorra des d’una òptica molt personal i
psicològica.
El seu recorregut és extens i variat, una vida
plena i intensa, dedicada a l’art i a la
fotografia, home polifacètic, amant de la
música, dedicat a l’estudi del saxo els darrers
anys, incansable alpinista que va recórrer tots
els cims d’Andorra i altres d’arreu, viatger
incansable, d’esperit lliure i lluitador per
aconseguir les seves fites i les seves
quimeres, sempre fidel a si mateix, Pep
Aguareles. ■

Exposant una ponència a les
4es Trobades Culturals
Pirinenques al Pont de Suert,
10/11/2007
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retratsmúsicsandorra, 2017

Record de

Pep
Aguareles

Alexandre Arajol

Fent fotos a la Galeria Pilar
Riberaygua, 22/04/16

Ignasi Ribas

Presentació del gravat de Sant Jordi de Neus Mola

Astúries

“Artista inquiet, polifacètic, meticulós i
perfeccionista. El fotògraf Pep Aguareles
va deixar una empremta difícil d’esborrar
entre tots aquells que el van poder
conèixer estretament.”
Jordi Salazar

“Una persona observadora, amb molta
energia, apassionat per la creació en
molts àmbits artístics diferents, un
professor rigorós i exigent, i un enamorat
de la muntanya. Tot això hem intentat
plasmar-ho al documental.”

La vida
Entre espais

Àlex Tena

“Va posar en la música la mateixa passió
i perfeccionisme que en la fotografia.”
Lluís Casahuga

“Aguareles reunia totes les qualitats
que ha de tenir un bon mestre.”
Sala dels passos perduts, 2007
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Jonathan Gil

Record d´

Antoni
Morell
i Mora

altres expressions i visions seves que s’han
incorporat en l’imaginari col·lectiu de la
societat andorrana. Dotat d’una gran
resiliència per recuperar-se i tornar-se a
aixecar, en resposta als cops que la vida li ha
regalat... La seva obra i el seu llegat ja són
patrimoni col·lectiu d’Andorra i dels seus
habitants. I com l’Antoni Fiter i Rossell, ha de
considerar-se figura nacional de les lletres i la
cultura andorranes amb vocació universal...”

1941-2020

Antoni Pol i Solé

“Anomeno novel·les menors aquelles que per
la seva qualitat desigual respecte les majors
romanen amagades dins les llistes
exhaustives i s’obvien a les llistes habituals
d’un autor o autora. Penso en l’Antoni
Morell... Una trajectòria literària coneix
moments d’esplendor i moments on
solament compta seguir escrivint. Si
pretenem una visió exhaustiva d’aquesta
trajectòria, obres majors i menors en formen
part i les unes nodriran la lectura de les altres.
Potser ha arribat l’hora d’editar les obres
completes d’Antoni Morell i de poder gaudir
d’aquesta perspectiva a les nostres llibreries.”

Prada, 1994. 7a Diada
Amb Miquel Martí i Pol,
Parc de la Mola, 2000

Carles Sànchez i Rodríguez

“El text de l’Antoni Morell ens dona
perspectiva, ens posa en context, ens convida
a la reflexió i ens orienta vers el sentit comú...
La capacitat que mostra l’autor de conjugar
la màgia dels aforismes sorgits d’un món
passat al món d’avui i de fer-ho amb una
naturalitat digna d’un coneixement
extraordinari de la transformació i evolució
social al llarg del temps”.

Ordino, 1998 amb Joan Massa i Antoni Pol

Joan Massa i Sarrado

Joan Gabriel i Estany

“L’Antoni Morell i Mora, l’original, el
provocador i l’atrevit, amb la seva temprança,
moderant les seves passions, aprenent noves
veritats cada dia i incorporant-les a la vida
quotidiana, a través del seu propi estil i
sistema de pensament, ens ha deixat en la
seva presència física però no moral, com ha
recordat l’historiador Pere Cavero. La seva
obra continua. Ha estat un conductor del canvi
necessari i guia per a la societat andorrana
actual els darrers quaranta anys. Intel·lectual
pensador de la identitat andorrana, historiador
i escriptor de l’andorranitat i alhora
universalitat dels andorrans. Exhibicionista
selectiu, determinant ell quan, com i en quines
circumstàncies es deixava veure o ensenyava
el seu treball, separant netament el seu propi
món privat i íntim del públic. Ha esdevingut
per als andorrans un personatge públic i
objecte d’atenció general. En l’altre plat de la
seva balança vital les altres qualitats,
l’exageració, el caprici i l’aïllament, amb una
filosofia pròpia de la vida, amb una
personalitat complexa, profunda i complicada,
assumint riscos, reconeixent-se i afirmant-se
diferent dels altres. Amb una peculiar
capacitat persuasiva i força argumental. Sumar
i no restar, i vostès què en pensen, i tantes

“L’Antoni m’obrí la porta d’Andorra... el Toni
anà al meu davant en un caminar molt
paral·lel. Era també un home plural, polifònic.
Tots hem conegut molts Tonis. L’historiador,
l’alt funcionari, l’advocat, l’escriptor, el
columnista dels diumenges... Han viscut −i
conviscut− en la seva pell i, per ser moltes
vegades un home orquestra, gràcies a les
seves virtuts pot merèixer avui el perdó dels
seus errors. Un home sempre vehement i
apassionat per Andorra, de la seva llarga
història, de les seves institucions i de la seva
llibertat. Una persona i un personatge
−últimament amb boina i bastó, a l’estil Pla−
d’una gran dimensió i d’una penetrant
empremta, que ens obrí molts camins i per
això el plorem. Un humanista, un romàntic, un
referent, un bon escriptor, un cabaler, un
home lliure, un gran andorrà. I així et
recordarem... Potser, Toni, t’ha faltat temps...
però la vida és breu... Voldria agafar l’eixartell
i entrecavar de nou el meu país... Toni, però,
ens costa dir-te adéu.”

Glossa de mèrits d´Òscar
Ribas, premi Àgora 2007
(12/12/2008)
2006, amb Rosa Mari
Sorribes, Josep Maria
Ubach i Lydia Magallon

2012, Amb la seva
germana Montserrat
Rebent el premi Àgora del
Síndic General Vicenç Mateu
(28/02/2012)

Antoni Morell i
Ann Matschke,
premis Àgora
2011

“A qui coneix Antoni Morell segurament el
sobtarà el seu etern optimisme, que el porta
en les seves apreciacions a ser més humanista
que analista. S’inclina pel vessant positiu de
l’ésser humà, la qual cosa no deixa de ser una
qualitat molt apreciada en els temps que
corren. No el puc qualificar de nacionalista,
sinó de patriota. De molt patriota. Per mi el
nacionalisme té connotacions agressives:
estimar el territori i la nació amb la seva
llengua i cultura i voler imposar-la a d’altres
pobles o nacions. Com a bon andorrà
l’Antoni és un gran patriota defensor de la
nació i la cultura andorranes quan són
agredides o amenaçades. Estima, com no!,
Andorra des de les posicions defensives d’un
patriota. Com a andorrans no podem fer-ho
d’una altra manera. I aquesta andorranitat la
va saber transmetre a molts dels nostres joves
ciutadans com a professor... I en aquest
mateix esforç de fer país són diversos els
títols amb què Morell ha contribuït a la
historiografia andorrana... En el seu viure ha
sabut sostenir-se en la filosofia com a manera
de viure i no com a utopia. No ha dubtat
d’escollir entre assolir una vida de luxe o una
de simple, entre la vida activa al servei dels
altres o bé a la recerca de la pròpia
tranquil·litat. La seva obra cultural i literària
és més que coneguda... En els seus escrits
deixa entreveure la seva lluita interior entre
31

Òscar Ribas i Reig
Per recordar-lo més àmpliament vegeu la revista Àgora
número 21, del febrer del 2013

Josep Dallerès i Antoni Morell

Antoni Morell presidint la primera sessió de la Secció
Acadèmica

Part de la partitura de la cançó dedicada per Natàlia Solà
a Antoni Morell el 2020

Per a l’Antoni Morell
Els Reis se t’han endut.
El dia era radiant.
Els Reis eren uns savis
com també ho eres tu.
Si és tan bonica la vida
com no ho serà la mort.
Ara ja ho tens molt clar,
però potser ben abans
tenies la certesa
que res no acaba mai.

Acte inaugural de la secció acadèmica del Coneixement
de la SAC, 28/06/2019

Guardo les teves paraules
perquè encoratjaven
i la teva bondat
sentida al teu costat.
Signo modestament
quatre versos molt simples
amb mots que ben segur
no seran mai prou dignes.
Has amat tant Andorra
i ens dol el teu comiat.
Però jo també tinc la certesa
que hauràs trobat resposta
a la pregunta eterna
“ Pare, què és la llibertat?”.

Amb Natàlia Solà, Benigne Marquès i Joan Becat
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Marta Deu i Pedrerol

Darreres publicacions

L´autor i la seva obra, 2018

els seus desitjos legítims i no confessats
d’immortalitzar-se pels seus escrits i la
voluntat de solament escriure per transmetre
valors ètics i morals dels quals el món avui
està tan mancat. És admirable en ell la
manera subtil reflectida en les seves obres
amb la qual transmet aquest missatge...
Podem definir l’Antoni com un gran
intel·lectual....”

Record d´

Antoni
Morell i
Mora

Record d´

Ilke Angela
Maréchal
1949-2020

Homenatge a Meritxell, 17/ 09/2020

Per Àngels Vilana i Carrabina

Bon vespre,
Meritxell, lloc emblemàtic, ens acull avui per
retrobar-nos amb l’Ilke, amb les nostres Ilke.
Cada un de nosaltres ha tingut un viscut
personal amb ella. En el meu cas, la vaig
conèixer a principi dels anys 2000; va venir al
meu despatx per donar-me records d’un
astrofísic de París, Jean-Pierre Luminet, que
havia estat invitat pel ministeri per parlar dels
forats negres feia un cert temps. Ella era a
Andorra per visitar el seu pare, instal·lat al
nostre país després de marxar de la seva terra
d’origen: Alemanya, treballar a Espanya i
jubilar-se a la tranquil·litat del Principat. Vam
quedar en contacte, el món editorial i cultural
ens unia.
A la mort del seu progenitor va decidir venir
a viure a les nostres muntanyes i crear
l’editorial Ànima Viva, projecte molt ambiciós
culturalment:
Pel que fa a les publicacions, havien de ser:
multilingües i innovadores (es declinarien en
paper, CD, e-book, audio-book...)
Les col·leccions serien de poesia, filosofia,
ciències, música...
Els directors de les col·leccions anirien a càrrec
d’especialistes altament reconeguts i sempre,
cada acte s’acompanyaria d’esdeveniments
com trobades, taules rodones, debats i tot
abocat a Internet.
També inclouria un bloc per reflexionar sobre
la societat i el seu esdevenir.
Ànima Viva, un projecte engrescador però no
exempt de dificultats i esculls...
Fa pocs dies, caminant en direcció a la
Massana pel camí del rec, avançant cap a la
tardor, vaig rememorar, com una mena de
pregària laica, les converses, les rialles i aquell
espurneig en els ulls de l’Ilke quan li aflorava
la idea d’un nou projecte. Una flama
s’encenia, vibrava... la nostra poetessa l’atiava
amb tota la seva energia. I així, alguns
projectes encetats quedaven a l’espera de ser
represos. Dir-li d’anar pas a pas era
impossible... el batec de la nova idea
l’empenyia, l’absorbia. La seva imaginació
corria, agafava envol i esclatava en mil
galàxies... Ànima de poeta!
Ilke, aquí al santuari, vam assistir a alguns dels
teus esdeveniments: Converses a Meritxell,
realitzats amb una infinita delicadesa, per
atansar-nos al Japó, a l’Índia, (va ser l’època
de la teva col·laboració amb Joan Carles
Casal que va durar un parell d’anys).
Avui reprenem un dels actes que vas dur a
terme juntament amb la compositora i
pianista Natàlia Solà.

Xavier Espot i
Jacques Carcy
davant el retrat
de l´Ilke
Ilke a Meritxell al concert de l´estrena de la Missa Rèquiem
composada per Natàlia Solá, 6/10/19

Tindrem el goig d’endinsar-nos en la teva
poesia, de respirar, de sentir el teu alè, de
seguir el rastre de la teva cometa amb un
llibre bilingüe que vas signar amb el nom
d’Ángel Iyé i que vas anomenar: Éloge de
l’impossible (traducció al català de Geraldine
Sasplugas).
La compositora i pianista Natàlia Solà, amb
una sensibilitat exquisida, va crear a l’uníson
dels teus mots la música de les sis poesies
que tu vas escollir.
Tot seguit la Dèbora López ens parlarà del
procés creatiu de la compositora, que
malauradament avui no ens pot acompanyar.
Un grapat d’amics i coneguts teus som, ara i
aquí, per sentir-te, escoltar-te a través d’altres
veus...
Flors, espelma, foto, elegància: tu ■

Per Jacques Carcy

Très chère Ilke
Ne pouvant pas laisser partir une amie sans
lui dire « au revoir », je n’avais pas un seul
instant imaginé de m’adresser un jour à
toi de cette manière.
La plupart de tes amis ce soir réunis et moimême souhaitions tout simplement te dire
que tu fus pour nous tous, une personne
courtoise, discrète, fidèle et lorsque nous te
connaissions un petit plus, une femme
chaleureuse et généreuse.
Attentive, réfléchie, passionnée, souvent
rêveuse, parfois mystérieuse, ta prose, tes
essais, tes poèmes, tes interviews, tes
entretiens, tes réflexions que tu conjuguais
aux trois temps, passé, présent et futur nous
ont toujours réservé de jolies surprises et à
chaque fois nous ont fait réfléchir et passer
d’agréables moments.

Públic al acte de la
presentació
del llibre Elogi de
l´impossible, 2017

Natàlia Solà, 27/10/2017

Acte Éloge de l´impossible 27/09/2017.
Carles Picón, Rosa Mari Ramírez, Natàlia Solà,
Lluís Sintes i Geraldine Sasplugas

Malencontreusement, a l’été 2015 lors d’un
de tes voyages, subitement, tu fis un faux pas,
une banale entorse mais suffisante pour
qu’elle t’oblige à te rendre à une consultation
aux urgences d’un hôpital parisien où on te
promulgua les premiers soins accompagnés
des classiques examens de routine, seulement
les résultats de ceux-ci ne furent pas bons.
Rapidement il fallut te rendre à l’évidence, le
diagnostic était préoccupant et il convenait
au plus vite de te débarrasser de cette chose
malsaine qui insidieusement s’était déjà
installée en toi.
Et tu commenças ton combat contre la
maladie.
Grâce à ton courage et à ta volonté, au prix
d’énormes efforts, tu as malgré tout réussie à
contenir à plusieurs reprises ses assauts.
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Malheureusement, à la fin du mois de février
passé, sournoise et implacable elle a profité
d’un moment de relâchement de ta part,
pour te faire chavirer.
Dommage, quelques jours auparavant, lors
d’un de nos rendez-vous, enthousiaste et
heureuse que tu semblais être, tu m’avais
confirmé le bon avancement de ton dernier
projet en cours « Le Prophète » dont tu avais
même définitivement arrêté la date de
présentation, ce jeudi 17 septembre, en cette
Basilique Sanctuaire de Meritxell.
Au revoir Ilke, sache que nous tous ici réunis,
nous saluons avec beaucoup d’émotion,
d’admiration, de respect et de tristesse,
l’important et le beau travail que tu as réalisé,
le difficile et inégal combat que tu as mené
contre la maladie et par-dessus tout, la
magnifique femme que tu as été.
Nous tous et moi-même, t’embrassons, nous
t’accompagnons par la pensée dans ta
nouvelle vie.
Juste avant de terminer, je veux te dire que
me suis permis d’envoyer un petit mot à ton
ami Etienne Klein.
« Ilke est partie comme elle est venue.
Nous n’avions rien prévu.
Sa douce et discrète présence,
nous fut un cadeau de l’existence.
Au revoir Ilke ! » ■

Per Mossèn Ramon Rossell i Serra

Estimada Ilke
Très Cher Mossèn Ramon, En cette heure de
naissance d’une lumière toute autre, qui vient
à sauver les monde, mes pensées vont vers
vous pour vous remercier d’être un si
réconfortant exemple. De tout coeur, Ilke.
Del paradís del record ningú ni res no ens en
pot expulsar. En la caixa del meu cor guarda
molts pensaments de la nostra poetessa Ilke
que ens la fa sentir vivent.
Un matí de la primera setmana de cada mes
compartíem l’esmorzar a AINA. Esperava
amb anhel aquest moment. La seva
sensibilitat universal i amarada de bellesa se
m’encomanava. Li parlava de la Llum de
Meritxell, ella em parlava de la seva llum
reflex de la llum meritxel·liana: conferències
filosòfiques a tres bandes perquè ella
trobava el fil que agermana en un sol jardí
totes les creences. No volia altre espai per
fer realitat el seu somni i els de tots els qui
l’admiraven que el recer de la Patrona
d’Andorra.
Très cher mossèn Ramon pour cette nouvelle
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Record d´

Ilke
Angela
Marechal
Llegit per Dèbora López

Josefina Obiols, Dèbora López i Rosa Mari Ramírez

Per Natàlia Solà i Salvà

La profunda amistat entre l’Ilke Maréchal i jo
va donar un fruit, una joia cultural, que fa uns
anys va ser estrenat aquí, al santuari de
Meritxell, interpretat per la soprano Rosa
Mari Ramírez i Abella, el baríton Lluís Sintes
com a rapsode en català i el pianista Carles
Picón, foren recitats per Geraldine
Sasplugas. Crec que ara ha de ser de nou
escoltat per dues raons: primera, perquè ella
considerava que s’havia fet realitat el somni
de brindar els seus insondables pensaments
a Andorra, escrits en dos llengües i, segona
raó, perquè la música no és un acompanyament musical deslligat de la paraula, sinó
una traducció de cada paraula amb diferent
idioma. Quan ella parla de gotes de cristall,
aquestes gotes es reprodueixen en el

teclat... quan parla d’explosió còsmica, els
acords en fan ressò....o quan les ales dels
seus pensaments la turmenten, el piano
deixa escoltar el vol ràpid d’aquestes ales...
o com el poema tendre de la poma quan
cau... o les dissonàncies de les taques del
pintor... ja que la fusió fou perfecta.
Avui ho escoltarem, mitjançant una gravació,
recitat per Lydia Magallon en francès; la
interpretació musical, en català, pels mateixos intèrprets: Rosa Mari Ramírez i Abella,
Lluís Sintes i Carles Picón.
Esperem que els que avui s’endinsin en
aquest diàleg entre un piano i els profundíssims pensaments poètics, ho fem units en el
record d’Ilke Maréchal. Gràcies ■

Per Antoni Pol i Solé

Année je vous envoie mes meilleurs vœux
pour une heureuse 2020. Aussi je voudrais
vous dire un grand Merci pour votre grand
cœur !!! Quand vous pouvez me recevoir je
voudrais venir vous voir. J’ai deux cadeaux à
vous porter. Un matériel et un autre idéel. A
tres bientôt (un sol) Ilke.
Els regals eren el llibre d’El profeta en àrab i
la programació per al dia 18 de setembre la
vetllada de lectura d’El profeta per a
rapsodes àrab, francès i català acompanyat
d’obres musicals.
El regal per a mi era compartir a l’Àgora
pensaments del llibre que fou de text per als
monitors dels primers anys de colònies, El
profeta. Avui, Ilke, em toca llegir a mi:
Adéu-siau, poble d’Orphalese.
El dia ha arribat al seu final.
S’està tancant sobre nosaltres, com el
nenúfar es tanca sobre el seu mateix matí
naixent.
El qui ens ha estat donat, ho conservarem.
Sols un instant més, i la meva nostàlgia
començarà a recollir l’argila i l’escuma per a
un nou cos.
Sols un instant més, un sol moment de repòs
en el vent, i una altra dona em concebrà...
Gràcies, Ilke ■

Sempre és atrevit, però també és obligat,
parlar d’una persona a qui has conegut
menys del que hauries volgut però suficient
per apreciar-la i compartir-hi idees, maneres
de fer i fins i tot actituds davant la vida.
Els darrers deu anys viscuts o passats a
Andorra per l’Ilke Maréchal, vinguda al país
per circumstàncies de la mort del seu pare
aquí, ens ha permès a tots els que l’hem
pogut tractar, conèixer una persona única,
centrada a perseguir l’impossible, aprofundir
en el coneixement del que som, d’on venim,
on anem, a través de la conjunció de la
ciència, la consciència, el pensament i la raó
amb la poesia, l’inconscient, el sentiment i la
imaginació.
Tenia clar, però, que ciència + imaginació =
100% i que ciència sense imaginació = 0%. I
que “la imaginació juga un rol fonamental en
les recerques científiques” i al revés, “molts
artistes del nostre temps s’interessen molt de
prop pels grans descobriments de la ciència i
en reconeixen la influència sobre la seva
creació”.
D’aquí la seva relació amb astrofísics,
neurobiòlegs, matemàtics, poetes, psicoanalistes, filòsofs, físics, mestres espirituals... Una
persona singular, per atrevida, perseverant,
indòmita i ambiciosa.
Els seus tres Diàlegs de Meritxell els anys 2012
i 2013 amb l’associació Andorra Complicitat;
la seva editorial Anima Viva, multilingüe,
radicada a Andorra i els diferents llibres que hi
ha publicat; el seu darrer llibre de poesia, Elogi
de l’impossible, del 2015, i presentat també al
santuari de Meritxell el 27 de setembre del
2017, a part de la seva trajectòria professional
com a periodista en mitjans escrits i

Record de
radiofònics, escriptora, traductora, intèrpret i
gestora d’esdeveniments culturals, en són
testimoni.
La ciència, la imaginació, els astres, l’univers,
déu, el temps, la vida, l’esperit, la creativitat,
la poesia, la matèria, la psique, el futur, la
reencarnació, l’espai, la creació... han estat
paraules clau d’interès en el seu trajecte vital.
Saber-ne més o “un intent de diàleg entre
oposats que comparteixen la mateixa
existència”.
El seu repte, fer de les dificultats lliçons, dels
obstacles desafiaments i de les impossibilitats
invitacions, provocant hàbilment reaccions en
els altres.
Un esperit lliure, a través de la meditació i del
control personal dels seus punts febles.
Ha perseguit l’equilibri i la participació, la
lucidesa i l’harmonia de les relacions.
El seu desig per al final d’any el volia “bastit
sobre la riquesa interior” el 2018, “ser el
temps de realització de projectes estimats per
tu” el 2019 i “impregnat de creativitat” el
2020.
Nascuda el 19 de desembre de 1949 a
Alemanya de l’Est, la mort la va venir a buscar
a Escaldes el febrer del 2020.
Amb paraules seves, “La mort ens espera / per
als uns amb a les mans una falç / com si la vida
fos collita per dallar / per als altres amb el seu
ull esfereït i / el seu seguici de foc i d’infern
eterns / com si es tractés de rostir/ per a altres
encara / la mort espera al centre d’un blanc /
on ni el ser ni el no-ser / no s’extreu del buit /
i la casella de sortida i la de l’arribada / es
confonen en llur inutilitat / per altra banda hi
ha aquells / per a qui l’amenaça de la vida / és
el pitjor / i condemnats a viure / presten a la
mort / el vestit vermell més cruel / però /
sondejant els potser / qui sap si no es tracta
aquí / sinó només d’una dansa a pas més lent
/ o més ràpid, una pirueta / que la vida per
perfilar-se millor / consent a jugar en
discontinu / si no és / que ens espera en un
altre lloc, tot altrament / en un no-lloc, un noadvingut / on ella pren volta en un nom sense
nom / sobre un llamp sense ombra on
acomplert / i no-acomplert es distribueixen els
papers / potser no habita ni tan sols el morir /
del qual la respiració cada dia ens aprèn a viure
/ i com saber / si no amaga encara alguna cosa
altra / mil cops més essencial o potser / sigui
tot això a la vegada / espavent, company,
mestre, no-existent / efímer i real com l’arc de
Sant Martí / i com ell abrigant tots els
espectres / els meus, els teus, els seus / i fins
aquells que encara s’ignoren”.
Gràcies Ilke, per compartir trossets del teu
viatge amb nosaltres.
Avui al Santuari de Meritxell a les 20.00 hores
et celebrarem.
Sabies “que tot horitzó recula quan se’l
persegueix”.
Avui la persecució és acabada.
Acomplerta la teva finitud, t’has trobat
finalment amb l’infinit de l’horitzó, amb el
conscient i l’inconscient, la raó i la imaginació,
allà on el real i l’irreal s’esdevenen. ■

Jordi
Pantebre
i Trasfí
1950-2020

Per Antoni Pol i Solé

Dos eixos principals generatrius han estat els
que han fet girar la vida del Jordi Pantebre i
Trasfí (15-8-1950 - 6-4-2020) entorn seu.
El primer d’ells, amb la família i la cultura com
a binomi determinant. Cultura i família han
estat indissociables a la casa en què va néixer.
Un pare, Francesc Pantebre i Arqués (21-21906 - 21-8-1999), voluntariós, emprenedor,
honest, polifacètic, hàbil en l’economia i amb
una visió del món idealista, amb un ofici de
baster que va haver d’adaptar al segle XX;
interessat per totes les activitats culturals,
excursionisme, fotografia, sardanisme,
escacs, esquí, piragüisme i música, entre
d’altres.
Una mare, Isabel Trasfí i Battestini (12-6-1912
- 7-9-2007), optimista, responsable, prudent
i discreta, idealista i amb molta energia.
Una germana, Rosalia Pantebre i Trasfí (4-31952), investigadora i escriptora.
Casat el 15/8/1970 amb la mare de la seva
filla, Trudy Kunkeler (16-8-1944), escultora
ceramista.
Una filla, Anyal (12-12-1970), i un net, Sven
Schrandt i Pantebre (18-3-2007).
El segon eix, amb el binomi fotografia i la
seva forta personalitat amb afany de llibertat.
De nen va trobar en el llenguatge fotogràfic
el seu mitjà d’expressió, la satisfacció de la
seva necessitat també de crear cultura
destacant la immensitat de la vida i no va
parar de formar-se per aprendre totes les
innovacions tècniques.
Si la mirada fotogràfica del pare va ser
descriptiva dels marcs d’interès de l’home del
seu temps, la d’un bon cronista, la del Jordi
s’obrí a una nova escala que transcendint
l’home va situar-la en la natura i l’essència de
la vida.
D’un costat ha estat un cronista de la
naturalesa, que ha pres el relleu al seu pare
anant més enllà de la conquesta del paisatge
des de l’excursionisme, provant d’encabir-ho
tot en la major escala possible.
Les seves panoràmiques i muntatges
audiovisuals en són una bona mostra.
Dominant, decidit i expansiu ha cercat en els
grans escenaris i en els temes conflictius la
preservació de la seva dignitat.
La revista Àgora Cultural es complau
doblement a recordar-lo en aquest número
33, per la seva obra i per ser ell qui va instigar
i concretar el número 1 d’aquesta revista. ■

Presentant el núm. 1 de la revista
Àgora a Espai 29, 15/01/2004

20 d´octubre 2003, Dia de la Cultura, amb
Lluïsa Casas. La Xarranca, secretariat Àgora

Lliurant el premi Àgora 2003 al fotògraf
Josep Alsina amb Marc Forné

Sant Jordi 2003, amb
Jesús Ateca, Lluïsa
Casas i Georgina Alba

Amb Fèlix Peig,
premi Àgora 2006
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Jordi Pantebre i
Andreu Escales, 2011

Per Joan Reguant i Aleix

Se n’ha anat un artista

Amb Albert Esteve i Josep M. Ubach en la inauguració
de l´exposició i presentació del llibre
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Ulls de colors, mirada felina, pacient i
mandrós com un linx. Incansable i
perseverant en el rastreig. Sense calendari,
només temps a granel. Independent. Singular
i irrepetible. Sovint poc comprès. Molt més
que romàntic, profundament enamorat de la
seva feina, del seu art.
Mans molsudes com les dels pastors que ell
tan admirava, aparentment poc dissenyades
per a la destresa –en això sempre em
recordava en Narciso Yepes– capaces, però,
de rescatar, amb la delicadesa d’un rellotger,
una agulla en el chaos enganyós de la seva
particular Fàbrica, a casa Pantebre, avui
desapareguda. Mans prodigiosament destres
i precises per manejar minuciosament el seu
laboratori, els seus papers fotogràfics, totes
les seves màquines, llums, aparells, estris
diversos, molts de creació pròpia, sobretot
les seves càmeres i per bastir les seves obres,

per captar el que l’envoltava. Perquè el Jordi
era, sobretot, un artesà meticulós, amb un
bocí d’ànima brancusiana.
Com tot bon artesà, tossut i lliure. Alhora
aspre com l’escorça del pi negre i suau com
la roca polida per la glacera. Tota la vida
sense perdre la innocència d’un nen. Tota la
vida, generós com cap altre. El Jordi –el
Pantebre, com molts el coneixien− s’havia
d’intuir. Era dens. Una de les seves paraules
o un dels seus silencis eren més que moltes
frases llargues d’altres. Calia conèixer-lo, poc
a poc, amb temps, allò que a ell tant li
agradava, el temps, sense mesura ni limitació.
Tot el temps que fes falta per caçar la imatge,
rastrejada durant anys, o per convertir un
àpat en un fòrum.
Cada una de les seves rialles sempre
semblava ser la seva millor rialla. Cada un dels
seus posats greus semblava el seu posat més
greu. Era molt més gran del que aparentava,
més savi del que semblava, en sabia molt més
del que mostrava, era més amic del que
poguessis imaginar. No estalviava ni l’elogi ni
l’admiració per aquells o per allò que
apreciava. No demanava, en canvi, mai, ni
reconeixements ni honors.
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Jordi
Pantebre
i Trasfí

El Jordi Pantebre va ser un innovador, un
activista cultural, un renovador. Va irrompre
després d’anys creatius a fora i ens va
trasbalsar la mirada. Ens va fer saltar del
format postal al format audiovisual i a la
multivisió. Ens va canviar l’escala. Va introduir
i compartir amb nosaltres les grans
panoràmiques. Va fer esclatar l’objectiu i els
horitzons. Vam veure Andorra més gran, més
espectacular, més vibrant. Va continuar
explorant i experimentant altres camins de la
creació artística. Retalls incomplets d’una
capacitat que no ens va desvelar plenament,
que potser només va insinuar.
El Jordi són setanta anys carenant per crestes
rocalloses, de vegades afilades i exigents,
també per lloms vellutats, no poques
vegades també per esbalçaders de vertigen.
Mai ha tingut por. Les seves conviccions l’han
apuntalat sempre.
Dilluns passat, de matinada, es va fondre amb
la boira. En un moment en què tothom
dormia, va marxar. Se n’ha anat un artista,
fotògraf i més, també un amic, discretament,
gairebé sense avisar, amb els ulls plens de
colors. Ara ja sobrevola les carenes. Com ell
desitjava. ■
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Estudis en curs:
2018-.... Estudis Superiors de Restauració i Conservació del Patrimoni Cultural. ESCBBC.
Barcelona.
Currículum Vitae
2020 Mostra d’Art a Santa Pera Market. Barcelona.
2020 Entrevista per a RTVA.
2020 Entrevista per a Dona Secret.
2020 Entrevista per a El Periòdic d’Andorra “Subhasta benèfica d’art contra la Covid”.
2020 Creadora i organitzadora de la subhasta benèfica d’art contra la Covid. Andorra.
2019 Perfomance Colors musicals i visuals per a la Fundació ONCA. Andorra.
2019 Entrevista per a El Periòdic d’Andorra.
2019 6a Mostra d’arts plàstiques CAEE. Andorra.
2018 Exposició Introducció a l’ésser. Barcelona.
2018 Entrevista per al Diari d’Andorra.
2018 Exposició individual La ciutat de les paraules. Andorra.
2018 - … Participant al Mercat de la Vall. Andorra.
2018 Il·lustradora del cartell Estimat Art hem de parlar.
2018 Publicació de l’article Estimat Art hem de parlar.
2018 Exposició col·lectiva El petit format. Andorra.
2018 Creadora d’Estimat Art hem de parlar. Andorra.
2017 Membre de La Xarranca.
2017 Exposició per a les Jornades solidàries per a les persones refugiades. Andorra.
2017 Participació en la Fira de Sant Jordi. Andorra.
2017 Primer premi Talentejant. Andorra.
2016 Representant d’Andorra a Artcamp Unesco en qualitat de jove talent.
Sobre mi
Com per a la majoria d’artistes, l’art és una via d’escapada, una bombolla d’aire fresc i
alhora m’ajuda a connectar amb la realitat i a poder entendre-la millor. Des que tinc ús de
la raó, l’art, ja sigui en forma de música, de pintura o qualsevol de les seves formes, m’ha
acompanyat i ha anat forjant en certa part el meu caràcter i aquesta sensibilitat per la
bellesa. Bellesa no només estètica dictada per uns cànons, sinó més aviat la bellesa que té
la sensibilitat, les relacions humanes i les seves conseqüències, ja siguin positives com
negatives. La majoria de les meves obres, per no dir totes, es basen en emocions que en
algun moment de la meva vida he experimentat o ha experimentat el meu entorn. He
agafat aquest moment i l’he volgut plasmar com un recordatori, com qui fa una fotografia.
Desfigurant el realisme i ocupant el paper amb figures i colors que recordin el moment.
Els meus estudis de Restauració i Conservació del Patrimoni em van obrir un món que a
dia d’avui encara estic cercant, on l’estudi d’obres clàssiques ha influenciat la meva
producció agafant temes que he volgut actualitzar, donant la meva pròpia justícia fent la
sèrie Dones i mitologia, i així poder aportar un granet de sorra.
Grocs, ocres, violetes, blaus, blancs, negres, vermells…L’ús de colors complementaris,
primaris i els seus respectius contraris m’aporten el toc visual i dràstic que busco en les
obres i sobretot gaudeixo molt en observar els pigments i el seu comportament segons la
seva composició i superfície. Els colors, per més absurd que soni, són una de les meves
grans obsessions; una s’adona que admira les obres quan s’emociona en poder determinar
pigments i saber-ne les característiques i el simbolisme en la societat i en la cultura popular.
Bé, no només la bellesa i els colors m’interessen, sinó qualsevol tipus d’expressió artística
que permeti a l’espectador crear-se el seu propi criteri o idea del que està succeint i ferho seu. I potser sí, potser el que més m’agrada de l’art és que qualsevol pot crear-se la
seva pròpia interpretació i fer-la seva, i per tant aquella peça serà útil, no només visualment,
tècnicament o estèticament, sinó com a quelcom personal. ■
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Josep Vives
i Molins
1930-2020
Amb Sergi Mas, 2018

A la presentació de la revista Àgora 30
a la granja Pa d´Àngel, 7/03/2018

“Mor el pastisser Josep Vives als 90 anys per
la pandèmia del coronavirus [...] va néixer a
Barcelona l’any 1930, va aprendre la professió
a la casa familiar i va estudiar Belles Arts per
aplicar-les a l’ofici [...] l’any 1959 es va
instal·lar al Principat, on va regentar quatre
establiments de pastisseria [...] I el 1970 va
impulsar la creació de l’Agrupació de
Pastissers d’Andorra.”
Diari d’Andorra

Amb la seva esposa Mari Àngels Lorenzo

“[...] Vives era tota una institució en el món
de la gastronomia del país [...] provenia d’una
nissaga de pastissers de Barcelona. El 1959
s’instal·la a Sant Julià, davant l’hotel Pol, on
manté durant anys l’obrador. Es destaca
sobretot per les elaboracions de torrons i
xocolates. Als anys seixanta es trasllada a
l’avinguda Meritxell, a la Rotonda, on inicia
una etapa molt destacada i coneguda i on
comença a expandir-se [...] participa
activament en l’escudella de Sant Antoni de
la capital en la qual durant anys elabora el seu
famós tortell. A banda d’un gran pastisser,
reconegut internacionalment, Vives era un
emprenedor i un gran amant de la cultura.
Entre altres va impulsar una escola de
pastisseria i un premi a la Nit Literària dedicat
a l’assaig gastronòmic. L’any 2017 va rebre el
guardó Àgora 2016 a la seva trajectòria
professional i cultural.”
Marisol Fuentes i Pérez / Albert Sanjuan i Tutusaus

Impartint una conferència, 26/09/2002

Rebent el
premi Àgora
amb la
Subsíndica
General
Mònica Borrell
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“El coronavirus s’ha endut també Josep Vives
i Molins [...] el gran patriarca de la pastisseria
andorrana [...] Provenia d’una nissaga de
pastissers que el 1895 va obrir a Sants l’avui
centenària casa Vives, on va aprendre l’ofici
[...] es va instal·lar a Sant Julià, a la nova casa
Reig [...], on durant llargs anys va tenir
l’obrador, la casa i la botiga [...] S’hi va
consagrar a l’elaboració de torrons, confits i
xocolata i posteriorment hi va afegir fleca i
pastisseria. El segon establiment el va obrir
[...] a tocar de la Rotonda, amb l’obrador a ca
l’Espot dels Marginets [...] impulsant
l’Agrupació de Pastissers d’Andorra al costat
dels Gasch, Vilallonga, Parés, Pons i

Estopiñan, amb qui va crear i comercialitzar
la galeta Grandalla [...] Seva va ser també una
altra idea visionària i de final infeliç, l’Escola
Internacional de Pastisseria amb què somiava
convertir Andorra en una de les meques
europees del ram [...] als 60 va sembrar
Meritxell de carrets de gelats Frigo, va
cultivar el col·leccionisme −acumulava una
notable plètora d’estris i eines relacionats
amb el seu ofici− i era un notori bibliòfil, dues
dèries que va poder mostrar en públic a
l’efímer establiment que va obrir a principis
del mil·lenni a l’avinguda Esteve Albert
d’Escaldes. [...] autor d’un volum El llibre de
les Neules i Torrons....No menys suculenta és
la creació dels pets de xocolata de menairons
[...]”
Bondia

“Nos deja Josep Vives i Molins, emblemático
pastelero de Andorra [...] En 1957 junto a
figuras de la talla de Jaume Sábat, organiza
el Primer Certamen Nacional Artístico de
Pasteleria [...] En esos años Vives ejerció de
subdirector de la Escuela Profesional de
Confiteria y Pasteleria de Sant Cugat, en la
que se formó una generación de pasteleos
que modernizó el sector [...] En 1959 se
traslada a Andorra [...] Su inquietud por
mejorar, le llevo a fundar [...] el Instituto
Internacional Vives Molins [...] Desde Grupo
Vilbo nos sumamos al pesar de la familia [...]”
Revista pasteleria.com DPAS

“Persona propera, oberta, sempre disposada
a ajudar, a col·laborar, a crear [...] l’Agrupació
de Pastissers va ser, en gran manera, idea
seva, així com l’organització a Andorra del
primer Festival Internacional de pastisseria
l’any 1971; tot un èxit que va traspassar les
nostres fronteres [...] el gremi de pastissers de
Barcelona va imposar a en Josep la medalla
d’or pels seus mèrits, mèrits anteriors a la
seva arribada a Andorra, doncs ja havia
destacat molt en la pastisseria catalana. Entre
d’altres, en Josep, conjuntament amb
companys de renom, va organitzar una
exposició de peces d’art de xocolata al Palau
de la Virreina de Barcelona [...] emprenedor
abans de saber el significat d’aquesta
paraula, sempre tenia la necessitat de
reinventar-se, era tremendament inquiet [...]
Aquesta empenta que tenia va culminar en la
creació d’una empresa dels pastissers
d’Andorra [...] En Josep era un home de món
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Jaume
Casadevall
i Costa
1919-2020
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Josep
Vives i
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[...] vaig tenir l’oportunitat d’acompanyar-lo
en viatges a diferents fires. Em meravellava la
capacitat que tenia d’organització [...] Tenia
do de gent i era capaç de congregar gent al
voltant de l’obra dels pastissers d’Andorra,
als quals sempre ens va ajudar i animar a
créixer [...] un home culte, generós i
bondadós [...] allà on siguis descansa en pau
[...] en molts, seguiràs sent un referent
professional i personal.”
Rafel Estopiñán i Martínez

“Un senyor mestre pastisser, aquest
excel·lent professional. Bona persona i
apreciat amic, ens deixà fa uns dies víctima
d’aquesta remaleïda pandèmia que s’ha
abraonat en els de més edat. Érem amics des
que arribàrem a Andorra, fa més de seixanta
anys. Ell s’establí a l’edifici dit popularment
l’ONU, davant de l’hotel Pol, a la parròquia
laurediana. Ben prompte es mudà a Santa
Coloma i uns anys després a la capital, on
ràpidament la seva botiga ressaltà no sols per
la qualitat de la pastisseria, sinó també per
l’atractiu aparador, a càrrec per sempre més
de la seva esposa, la Maria Àngels. Amb en
Josep compartíem quantitat d’afeccions, tant
literàries com artístiques, i naturalment
compartíem també la convicció que el menjar
dolç és el colofó d’un àpat perfecte. Una de
les nostres dèries pariones era el culte al pa.
Sí al pa nostre de cada dia [...] Bé, per la meva
part m’he hagut de conformar a dibuixar els
pans, que són d’altra banda com escultures
[...] En aquesta dèria meva sempre he gaudit
de la perspicaç ajuda d’en Josep [...] un filòsof
carismàtic que es deia Carles Muñoz Espinalt,
amic i mentor d´En Josep, tenia com a lema
El que ens cal són capitans d’empresa. En
Josep Vives i Molins complí amb escreix la
consigna.”
Sergi Mas i Balaguer
Per recordar-lo més àmpliament vegeu la revista Àgora
número 30, del desembre del 2017.

Per Òscar Sànchez i Cazorla

Cornellà de Terri (Girona), 30/11/1919 – Encamp (Principat
d’Andorra), 5/7/2020.

Jo “casi, casi”, em considero un músic
frustrat. Si m’hi hagués dedicat més! Però
havia d’arreglar rellotges per menjar.
Aquesta és una declaració que em va fer
quan el vaig entrevistar per incloure la seva
obra en el recull de música tradicional i
popular d’Andorra que vaig entregar
l’octubre del 2008 i que vaig titular La clau de
les valls d’Andorra. Quan descobreixes la
dedicació que ha portat en el món musical al
llarg de la seva vida, sobta que es declari com
un “músic frustrat”, ja que des dels 16 anys
mai no va parar de implicar-s’hi com a
intèrpret, director i compositor.
Fill i nebot de músics, va fer d’aquest art part
de la seva vida, seguint els passos de la seva
família. Cal destacar-ne el seu oncle, Joan
Casadevall i Anglada, que va ser un conegut
compositor de sardanes, del qual guardava
uns manuscrits de les seves composicions.
Algunes, com Vora el bressol, eren força
populars.
Trompetista de formació, va participar com a
intèrpret en diverses orquestres de ball
tocant el seu instrument principal i el piano
quan l’obra no requeria la part de trompeta:
“No m’he considerat mai pianista. Jo tenia
avantatge al saber una mica d’harmonia.
Quan tocàvem un tango o un pericón feia
uns acords al piano.” Abans d’anar voluntari
al front republicà, als 18 anys, va formar
l’orquestra Els Duques. També va tenir
l’ocasió de tocar amb el Xaxo, compositor de
la popular sardana Bona Festa, abans de la
guerra. “Anàvem a tocar amb tartana i
cantàvem amb un embut de cartró per
amplificar la veu en pobles que estaven
il·luminats amb llums de carburo.”
Acabada la guerra i abans que el cridessin per
quintes, va reprendre l’activitat de
trompetista en orquestres de ball. Quan va
ser destinat a Mallorca per quintes, també va
seguir tocant música amb orquestres en un
local de l’equip de futbol Club Deportivo
Constància d’Inca i on coneix la Pepita, amb
qui es va casar l’any 1945. Una vegada
llicenciat va tocar a Caldes de Malavella amb
el compositor Francesc Mas i Ros i amb el
pare de Lluís Ferrer, fundador de l’orquestra
Maravella.

L’any 1957 va arribar a Andorra amb la seva
família, aleshores constituïda per la seva dona
i sis fills. Es va instal·lar a la parròquia
d’Encamp, on es va quedar definitivament a
viure-hi dedicant-se gairebé exclusivament a
la rellotgeria. Va tenir l’ocasió de tocar amb
el mestre Roure i els músics Josep Torrent,
Manolo Jareño i Roc Domingo en els salons
de ball del país, alguns avui dia desapareguts,
com el Salón Rosa d’Andorra la Vella, Els
Patins d’Escaldes i l’hotel Rosaleda
d’Encamp. També va participar com a
flabiolaire al Pessebre vivent de l’Esteve
Albert i va formar els cors de nenes i de la
gent gran d’Encamp, amb els quals va
amenitzar oficis litúrgics i va participar en les
festes del poble. Dedicat durant quaranta
anys a la rellotgeria, de gran va reprendre
estudis d’harmonia per correspondència,
amb la qual cosa es va animar a compondre
sardanes.
Amb la jubilació, dedicà tota la seva activitat
musical a la composició de sardanes. N’ha
deixat més d’un centenar, així com alguna
petita obra cantada. Ell en destacava El riu
Valira, La mare, Els Cortals d’Encamp i les que
s’hi referia com a sardanes ‘R’: Recordant,
Recordant Cornellà de Terri, Recordant
Girona i Record de joventut. També va
escriure alguna sardana per a concert, com El
setge de Girona i El rellotger.
Amb la seva declaració potser es planyia de
no haver dedicat tot el temps que hagués
volgut a la música, ja que tenia el cor partit
entre la música i la rellotgeria. Però el que
ningú no podrà contradir és que aquest
artesà polifacètic ha retornat més a la seva
societat del que n’ha rebut al llarg de la seva
vida, com evidencien els reconeixements que
va rebre al final de la seva trajectòria.
Altres obres destacades
Himne a Cornellà (música i lletra) i la sardana
A Cornellà del Terri, estrenada el dilluns de
Pasqua del 2000.
Goigs a Santa Cecília, que canta el Cor
d’Encamp per la festa de la seva Santa
Patrona.
La cançó Pregària a Meritxell.
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Record de

Jaume
Casadevall
i Costa
Sardanes per a Cobla
Per Trini Casadevall

Rebent el premi Àgora el 2014 amb Mònica Bonell, la
seva filla Trini i Josep Samarra, president de l´ARCA

Per Teresa Ventura i Guasch

Reconeixements
Placa del Cor d’Encamp, Octubre 1993 Amb
agraïment i simpatia al nostre mestre Jaume
Casadevall.
Placa de l’Agrupació Sardanista La Grandalla,
en reconeixement a la seva dedicació i
col·laboració al món de la sardana el 5 de
setembre del 1999.
Placa de l’Agrupació de Sardanistes de
Caldes de Malavella, en agraïment al mestre
Jaume Casadevall i Costa per la sardana
L’Aplec de Sant Maurici, estrenada el 22 de
setembre de 1999, en el decurs del 155è
Aplec tradicional de l’Ermita de Sant Maurici
de Caldes de Malavella.
L’honorable Sra. Helena Picart, consellera de
Cultura, fent entrega d’una placa
commemorativa al compositor encampadà
Jaume Casadevall en el transcurs del 12è
Aplec, any 1999.
Placa de l’Agrupació de Sardanistes de
Caldes de Malavella, en agraïment per
l’estrena de la sardana El tenor enamorat, en
la celebració del 52è Aplec de la Sardana
commemoratiu del centenari del naixement
de Francesc Mas i Ros, el 13 de maig del
2001.
En reconeixement a l’aportació personal com
a compositor de la dansa més bella l’11 de
desembre del 2004.
Diploma atorgat per la Federació Gent Gran
del Principat d’Andorra, per la composició de
La cançó de la gent gran, en motiu de la
Diada internacional de la gent gran el 20
d’octubre del 2006.
Premi Àgora Cultural del Principat d’Andorra
2013, per la seva aportació a l’Andorra
musical durant més de mig segle, atorgat per
22 entitats culturals d’Andorra a la seu del
Consell General, el 4 de juny del 2014. ■
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A la memòria del mestre i compositor
Jaume Casadevall i Costa (1919 - 2020)
El mestre Jaume Casadevall Costa (1919 2020) és autor de quasi un centenar de
sardanes, una de les quals al seu dia la varen
interpretar els Petits Cantors d’Andorra,
dirigits per la Catherine Metayer. Alhora,
diverses cobles de Catalunya tenen en el
repertori sardanes compostes per l’autor.
Casadevall va ser un dels pioners del cant
coral al país i va formar diferents grups que
incloïen un grup al Centre Sociosanitari del
Cedre a Santa Coloma. A part de la coral
d’Encamp i alguna altra.
Anteriorment, el mestre d’Ordino era el Sr.
Florit, que a més a més s’encarregava
d’ensenyar a cantar bé els infants així com
d’introduir els adults al cant coral. Quant al
músic Fontbernat, també assajava el cant de
les caramelles a Encamp, a Andorra la Vella,
així com a Sant Julià de Lòria, on més tard el
substituiria el professor Daniel Areny, que
amb el seu suport fundaria la coral Rocafort.
Alhora naixeria l’Orfeó Andorrà, entitat que
ja ha complert el seu cinquantenari, i així
successivament anem trobant vertaders
amants de la música i del cant coral que van
sembrar el país amb les llavors que
posteriorment donarien fruit a un esclat
musical i coral.
Va néixer també la primera coral de la
Massana, que dirigia la Dolors Ribes; després
els International Singers i la Coral d’Escaldes,
dirigida actualment per la Teresa Vidal. I fins
i tot la neta del mestre Roure al seu dia va
dirigir una coral infantil.
Més tard, la coral Saas Qui Canta, dirigida
per Òscar Sánchez, va iniciar una tasca molt
acurada, amb un repertori molt ben
seleccionat en el qual va incloure l’obra
Pregària a Meritxell, composta pel mestre
Casadevall, que també és l’autor de la lletra.
El comú de la Massana va homenatjar el
compositor Casadevall en el marc
d’Andorflora amb la interpretació de la seva
sardana Comapedrosa, la lletra de la qual va
ser escrita per una de les seves filles, la Trini
Casadevall i Medrano. ■
Per recordar-lo més àmpliament vegeu la revista Àgora
número 27, de desembre del 2014.

1993 A Cornellà del Terri (Estrenada). El riu
Valira (Estrenada)
1994 La Constància (a Francesc Pantebre)
(Estrenada). La Gavernera. La Mare.
Recordant Cornellà del Terri
1995 Festes a Encamp. Les Grandalles. Nit i
dia. L’andorrà. Recordant un dia
1996 La Grandalla. No és nova
1997 Agrupació la Grandalla (a l’agrupació
sardanista d’Encamp). Al Pas de la Casa.
Festa major a Encamp. Primavera
1998 Pasqua Florida. Al Balneari Prats. Cantant.
Encampadana (Estrenada). Enyorança. La Torre
Gironella. La vall de Sant Daniel. Un any més.
A Cornellà del Terri
1999 Agafant-se les mans. Cantaires de Palau
Saverdera. El mirall d’Encamp. La Pepita de
Mallorca. Petits Cantors d’Andorra. Va de
tible. Il·lusions. Bon dia. El goig dels goigs.
La cobla. La vall de Setúria. El segador.
Records de joventut. La balladora
2000 Ballant i cantant. El tenor enamorat
(Estrenada). Festa a Canòlich. L’amistat.
L’arbre de Cornellà del Terri. La tramuntana.
Pensa en mi. Trini als 50 anys. El rellotger.
Fes-me ballar. Inca. La bella Andorra. La serra
Verdera. La trobada alegre (Estrenada). Petit
i eixerit (al besnét, l’Àlex). Aires d’Andorra
2001 A la Massana. Andorra (Estrenada). El
matí. Els solistes. La guapa. Recordant
Girona. Agermanats. Comapedrosa. Ella i ell.
L’arrossada de Caldes. La, la, la. Sense tu
2002 A la gent gran. De Girona a Andorra. El
setge de Girona. Neva. Presència. A Palau
Saverdera. El campaner. L’ Aplec de Sant
Maurici
2003 Aigua fresca. Dos davanters (a l’Isidre i
l’Eusebi d’Encamp). Estudi. La dansa més
bella. Als sardanistes de la Seu. Els cortalans
d’Encamp. La llopada. Quan tenia 20 anys.
Recordant. Una cançó. Serenata
2004 Endavant (a l’Agrupació Sardanista
Andorrana). Lluna plena
2005 Pirineu
2006 Rosella. L’Estany d’Engolasters
2007 En català (Correllengua). El solà
d’Encamp. El foraster. Cançó de la gent gran.
Els cortalans d’Encamp
2008 Trompeta trista. La festa. Roses i
espines. A Canillo i Soldeu (Estrenada).
Grandalla d’argent. La família a l’ombre del
pi. L’Aurora
2009 Empordanesa. Més que un club (al
Barça). Sant Antoni Abat (Estrenada). Al mal
temps bona cara. Maria Teresa (a M. Teresa
Monclús). No em deixis mai
2010 A ballar. A ballar 2. Esperança. L’avi. La
pubilla
2011 Cantant al vent. Ja la ballem. Anna.
L’enxaneta i els castellers
2012 Els coprínceps d’Andorra

Record de

Francesc
Badia
i Batalla
1923-2020
“[...] advocat, jurista i historiador, fou també
membre de la Secció Acadèmica del
Coneixement de la Societat Andorrana de
Ciències constituïda a la seu del nou Consell
General el 28 de juny del 2019.
Home de mirada penetrant estava dotat d’un
caràcter realista i ferm en les seves
conviccions. Li agradava estar ben informat i
anar al fons de les qüestions.
Molt respectuós amb els altres, també volia
aquest respecte per a ell. Tot i ser una
persona extremament discreta i senzilla,
segurament el seu pas al batxillerat per una
escola franciscana el varen marcar per
sempre, ja que fins i tot en el seu funeral va
voler que tot fos estrictament auster. Aquest
mateix esperit, consolidat amb altres
aprenentatges, li varen desenvolupar una
consciència netament humanitària respecte a
la vida i el van fer integrar a la societat
andorrana com un andorrà més,
concretament un lauredià. La família i la
investigació històrica han estat els seus

Rebent el premi Àgora amb el ministre Albert
Esteve i Teresa Cabanas (CCC), 4/06/2014

Presentant el seu darrer
llibre 14/02/2019 al
Fnac amb Francesca
Marsà i Andrés Luengo

contraforts equilibradors davant d’una
activitat professional d’alta responsabilitat,
sobretot en la seva etapa andorrana.
Llicenciat en dret i diplomat en art medieval,
va fer la carrera de fiscal a Espanya i exercí
d’advocat a Barcelona fins que el 1972
s’incorporà als serveis del Copríncep
Episcopal amb la funció de veguer, amb els
poders representatius, judicials i administratius que suposava el càrrec, que va deixar
d’existir el 1993 amb la Constitució i la
separació de poders que comportà. Deixant
de banda les altres obres publicades sobre
dret a Espanya o relatives a Montblanc i
centrant-nos en les relacionades amb
Andorra, podem esmentar :
- Assaig sobre el barroc andorrà (1991).
- “El refugi de clergues i religiosos a Andorra
durant la persecució religiosa 1936-1939”
(dins Anuari 1992-1993 de la Societat
d’Estudis d’Història Eclesiàstica Moderna i
Contemporània de Catalunya).
- Recull Jurisprudència penal d’Andorra 19751994.
- Recull Jurisprudència penal d’Andorra 19952000.
- “El projecte de concordat espanyol de 1934
i les seves implicacions sobre Andorra” (2005,
dins Papers de Recerca Històrica 3, de la
SAC).
- El Copríncep Mons. Justí Guitart i el seu
temps 1920-1940 (2007).
- Delictes patrimonials. Dret andorrà (2008).
Quan fixava la seva atenció en una situació o
tema, en captava les implicacions i actuava en
conseqüència, amb rectitud d’intenció i
opinió molt definida, però tocant de peus a
terra, anant fins al fons de la qüestió amb
sinceritat, decisió i discreció. Una actitud de
vida, amb errors i encerts, fins al final. Va
saber fer compatible una profunda estima per
la seva vila natal de Montblanc, sentint-se
montblanquí, i per Catalunya, sentint-se
català, amb una voluntat d’integració plena,
generosa i decidida a Andorra, participant, en
tots els fronts que va poder, en la construcció
del dia a dia, de l’andorranitat o contribució
andorrana a la humanitat.”
Antoni Pol i Solé

“[...] Va viure una vida llarga i plena. Ja era
llicenciat en dret quan jo encara no havia
nascut i ja fa set anys que estic jubilat. Guardo
un gran record al seu costat dins els serveis
del Copríncep Joan Martí. Tota la meva vida
laboral des del 1976 coincideix a Andorra
amb el veguer Badia. Uns anys apassionants
en la vida del país, just quan s’inicia el procés
de reforma de les institucions en aquell
intercanvi de cartes entre Consell General i
coprínceps el febrer de 1975 [...] Recordo ara
els primers moments i l’esperança del Senyor
Badia −així el coneixia tothom− explicant-me
“l’esperit de Caors”, la reunió que havia
tingut lloc a Caors, l’estiu de 1973 entre els
coprínceps Pompidou i Martí i els seus serveis
[...] El Senyor Badia s’inicià com a veguer i fou
protagonista directe d’aquest “esperit de
Caors”. Aquesta és la música que sento a la
Mitra quan hi entro a treballar. Un conflicte
de competències entre coprínceps i Consell
General en la regulació de la nacionalitat, de
les polítiques socials i de la immigració, així
com el desequilibri en la representació
política dins del Consell General, enmig
d’una evolució econòmica, demogràfica i
social del país, i els vents que venien
d’Espanya donaren lloc l’any 1975 a l’inici del
procés de reforma de les institucions. De la
llarga història d’aquesta reforma fins a la
Constitució del 1993, el veguer Badia en fou
un protagonista directe, tenaç, sòlid i
perseverant. La seva coherència i el seu
caràcter negociador el dugueren a treballar
en el pacte i en una paradoxa, a fer possible
que en el disseny de la futura Constitució
desaparegués el càrrec −i el nom− de veguer
[...] Com el veguer Antoni Fiter i Rossell l’any
1737, també el veguer Francesc Badia i
Batalla, l’any 1972, es va adonar que qui
controla el passat controla el futur. I ens ho va
ensenyar per sempre el bisbe i copríncep
Joan Martí: la millor manera d’endevinar el
futur és construir-lo. Adéu-siau, Senyor
Badia”.
Joan Massa i Sarrado

“Home íntegre, de principis ètics ferms,
caràcter bo i negociador, treballador
infatigable, amb una família modèlica [...] La
construcció de l’edifici de la vegueria,
l’organització del sistema judicial, la recerca
de recursos econòmics per a la Mitra,
independents, com el Servei d’Emissions [...]
Fins i tot ara jubilat, investigador i autor de
llibres que han enriquit el patrimoni jurídic o
històric d’Andorra.”
Joan Martí i Alanís
Per recordar-lo més àmpliament vegeu la revista Àgora
número 27, de desembre del 2014.
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Elidà
Amigó i
Montanya

concebre plans imaginatius i capacitada per
materialitzar-los [...] Ens ha deixat una ment
lúcida, potser sentenciosa, orgullosa i
dogmàtica, però segura de sí mateixa, sense
dubtes i d’una intuïció encertada. Una dona
romàntica i sens dubte una prohom andorrana
que ens ha aportat, tot i semblar demanar la
lluna, racionalitat i equilibri.”
Antoni Pol i Solé

1935-2020
“[...] Va ser una gran defensora dels drets de
les dones, lluitant per la instauració del dret
del vot femení i va tenir una àmplia implicació
en àmbits socials i culturals com a membre de
diversos col·lectius i entitats. Va ser
presidenta de la Fundació Clara Rabassa
durant 23 anys i membre de la junta directiva
de Creu Roja [...] va cursar els estudis primaris
al col·legi Sagrada Família de la capital i el
batxillerat a Lleida com a becària del ministeri
d’Afers Exteriors espanyol. Va ser una de les
primeres dones a obtenir una titulació
acadèmica superior en llicenciar-se el 1957 en
Filosofia i Lletres, secció Història, a
Saragossa, i va exercir de professora
d’història i literatura al col·legi Sant Ermengol
[...] Va formar part del jurat del premi novel·la
Carlemany des de la primera edició, des del
1994 fins al 2009, guardó que impulsava el
Govern, la Fundació Enciclopèdia Catalana i
les editorials Columna i Proa, obert a tots els
autors de països de llengua catalana [...] va
ser escollida com una de les vint persones
integrants de la secció acadèmica de la
Societat Andorrana de Ciències (SAC) [...] La
trajectòria social i cultural d’Elidà Amigó va
ser reconeguda amb el premi Àgora, que va
rebre per la lluita a favor de les dones i en pro
de la recerca històrica [...]”

1971, Andorra
Magazine

Elidà Amigó i Francesc Escudé i
Farrero, Síndic General

Amb el seu marit
Marc Vila a la Nit
Literària, Canillo
1995

Diari d’Andorra

“[...] pot considerar-se com la primera
intel·lectual
andorrana,
que
aportà
consciència crítica a la condició de la dona i
al país, per a la seva transformació moderna.
Llicenciada en filosofia i lletres, en ciències
històriques el 1957 i arxivera del Consell
General entre 1957 i 1969, va participar en
l’organització del curs internacional superior
d’Extensió Cultural del Consell General entre
el 1956 i el 1961.
Casada el 1959 amb Marc Vila i Riba.
Professora d’història i literatura francesa al
col·legi Sant Ermengol, de la qual vaig tenir la
sort de ser alumne. Inspiradora en el moviment
per aconseguir el sufragi universal femení el
1970. Col·laboradora des del primer número, i
durant els setze primers, de la revista Andorra
Magazine el 1970 amb la secció pròpia Finestra
al món i de la revista Posobra el 1972.
Coautora amb l’Antoni Morell i Mora del llibre
693 anys després, de 1971. Fundadora i
primera presidenta del Comitè Andorrà de
Ciències Històriques el 1980. Membre del jurat
del premi literari Carlemany entre 1994 i el
2009. Fou una ment activa i atenta per
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Reunió Inner Wheel a Meritxell

“Andorra ha tingut persones compromeses
durant les dècades, tan singulars, de
creixement econòmic i demogràfic. Una
d’aquestes persones ha estat l’Elidà Amigó
Montanya, traspassada l’endemà del dia de
Meritxell a l’edat de 85 anys. El seu
compromís va saber mirar més lluny de
l’horitzó i dibuixar altres camins diferents a
l’activitat comercial i de negocis, i així perfilar
una realitat en el vessant social i polític que
donés al país la solidesa per assolir les millors
condicions en els drets i les obligacions
comunes. Van ser accions sense les quals
l’evolució de la societat andorrana hauria
tingut mancances de base, a qui li hauria
costat més salvar els obstacles inherents a
qualsevol procés de canvi, i més tractant-se
d’uns canvis ocorreguts amb celeritat i sense
aturador. L’adaptació d’Andorra als
paràmetres europeus democràtics i de dret,
que culminaria amb la redacció i l’aprovació
de la Constitució andorrana l’any 1993, va
començar en la dècada dels anys setanta i
vuitanta de la mà de persones com l’Elidà
Amigó, obrint finestres i porticons,
involucrant-se en l’assoliment de drets, com
ara el del vot de les dones o el de la projecció
de la consciència històrica, de la visibilitat de
la història per saber afrontar el futur d’una
Andorra canviant la qual s’endevinava
diferent i pròspera en l’economia, però amb
unes estructures de govern que, si bé
portaven les regnes amb prou operativitat,
igualment se sabien minúscules davant l’allau
de creixement econòmic i d’arribada de
població estrangera al Principat [...] Que en
obrir els ulls a aquests matins ja tocats amb
la frescor de la tardor, sempre bella i
reposadora, que aviat arribarà, hi trobem la
presència de l’Elidà Amigó, tant en el perfil
de les muntanyes com en el bressol del fons
de vall.”
Jordi Pasques i Canut

Per recordar-la més àmpliament vegeu la revista Àgora
número 21, de febrer del 2013

“[...] des de la humilitat, virtut vertebral de la
saviesa de la professora, historiadora, ànima
de l’Andorra en canvi, meritxel·liana fins al
moll dels ossos, andorrana de cos i ànima,
escriptora, una gran esposa del Marc, una
dolça mare, una mà estesa i oberta com la de
la Mare de Déu de Meritxell per a les
persones febles, una fidel seguidora de
l’Evangeli de Jesús [...] per mi una líder [...]
l’Elidà ha viscut en intensitat perquè ha volgut
rebre i aprendre de tots; i ha crescut com a
líder perquè ha donat i s’ha donat a la família,
a Andorra, a l’Església sense quedar-se res
per a ella, com diu l’Evangeli.”
Mossèn Ramon de Canillo

Record d´

programa o entrevista els va fer sempre des
d’aquesta perspectiva. Un lloc que ni et dona
la raó ni te la treu en res, però si que el
situava. On? En un lloc des del qual explicava
el món respecte a la seva terra, el lloc on volia
estar. El reconeixement d’aquests dies, la
immensa i sincera pena de tanta gent, és
també la confirmació (una més) que aquest
país s’ha fet amb moltes mans diferents,
moltes amb pells que no van néixer aquí [...]
El periodista més famós, estimat i plorat de
la història d’aquest país no va néixer aquí.
Una conclusió irrefutable connectada amb
una idea discutida absurdament, Andorra
serà dels que hi eren, dels que hi som i dels
que vindran. O no serà. Són temps de
demanar-nos moltes coses, la primera si
pensem fer alguna cosa útil en el futur més
immediat o si ens queixarem de tot el que no
va bé. No n’hi ha prou a vegades d’admirar
persones com l’Àlex Lliteras, és possible
intentar homenatjar el seu exemple fent el
mateix que ell: ser excel·lent en el que feia.
Per ell, per la seva gent, per la seva professió
i pel seu país, Andorra.

Àlex
Lliteras
i Bonet
1961-2020

Per Noemí Rodríguez

Gabriel Fernàndez i Coy

Llegat
Durant l’any 2020 moria el periodista Àlex
Lliteras.
Encara ara em costa escriure-ho. Així, amb
totes les lletres. Ens deixava i ho feia de
sobte. Sense avisar. Sense donar-nos temps a
pair l’indigerible. I jo encara no me n’he fet la
idea, i em sorprenc pensant que fa dies que
no ens veiem i que l’hauria de trucar per anar
a fer un mos. Com tantes vegades havíem fet.
Ell, que no gosava incomodar ningú, ens va
deixar a tots els que el coneixíem amb el cor
dins un puny. Però no només els amics i
coneguts.
Feia temps que no veia tanta mobilització
ciutadana envers la mort d’algú, i molt menys
d’un periodista. Mobilització sincera, vull dir.
Tantíssimes persones mostrant el seu condol
a les xarxes, als diaris, a l’hora del cafè.
Semblava que tothom tenia una foto amb
l’Àlex. Sempre somrient, sempre darrere del
micròfon.
Una de les grans virtuts de l’Àlex era que
sabia escoltar i que mai no semblava que
tingués pressa. Gairebé tot el país havia
passat pels micròfons de l’Ara i aquí. Per
parlar de grans i petites coses. No hi ha
temes petits en un petit país.
2020. Un any de massa dols mal engiponats,
que ens ha fet repensar allò que compta
realment a la vida. Al final, amb dolorosa
nitidesa, t’adones que la immortalitat és en
els altres, i no en tu. Que el teu llegat, gran o
petit, és el que deixes en totes aquelles
persones que d’una manera o una altra han
format part de la teva vida. O més ben dit, de
qui has tingut l’oportunitat de formar part de
la seva vida.
En el cas de l’Àlex, com en tantes altres
persones públiques, hi ha aquesta dimensió
afegida: la petjada que ha deixat en
centenars de persones que no va arribar a

conèixer mai, però que van connectar amb la
seva manera de ser i de fer a través de la veu.
Recordo quan va celebrar els 3.000
programes de l’Ara i aquí a RNA, i em deia
que el més important és compartir.
Compartir estones, neguits, esperances,
projectes. Al final són faves comptades, i ser
feliç demana de lleugeresa i generositat. I ell
tenia totes dues qualitats. La resta, és
placebo. ■
“[...] marxa una persona estimada pel que ha
fet professionalment, però, opinió personal,
encara més per com ha tractat les persones
que s’ha anat trobant pel camí. Era un gran
periodista i un locutor càlid i pròxim dels que
t’abraçaven a cada síl·laba [...] la mort de
l’Àlex manté atrapades en un gran sentiment
de pena milers de persones a Andorra i fora.
Per com treballava, però encara més per com
era [...] el touch especial del Lliteras per
tractar, jerarquitzar i exposar els fets. També
la seva capacitat de seducció per buscar les
històries [...] / [...] va venir a Andorra portat
per una oportunitat atractiva de feina [...]
trenta anys després ha mort convertit en un
andorrà més. Ningú no li va fer menjar
l’andorranitat per obligació, ningú no li va fer
l’avioneta perquè s’empassés la cullera de la
integració i la comprensió de la complexa
realitat del país. Tot va passar al ritme que
havia de passar i després d’un temps, difícil
de dir quan, l’Àlex ja era andorrà. I cada línia
que va escriure des d’aleshores i cada

“[...] A mi em funciona millor anar preguntant
de forma gradual sense que l’entrevistat se
senti incòmode i t’asseguro que al final veus
que t’ha donat més informació que si des
d’un bon començament comences atacant”
[...] Aquesta frase teva expressa quina era la
teva filosofia de treball i el secret de ser
respectat i admirat per tots. I quan dic tots
em refereixo als companys de professió, la
classe política i tots els representants de la
societat civil. Ningú que sortís de l’estudi
després d’haver-lo entrevistat no en sortia
intranquil o neguitós. I al mateix temps tu
havies obtingut el que volies perquè el guant
blanc que empraves mai et va fer ser un
massatgista mediàtic. El panorama periodístic
d’Andorra queda orfe i una mica mut amb la
teva marxa. A banda de ser un referent vas
fer que els mitjans en els quals vas treballar
també ho fossin [...]”
Xavi Sànchez

“[...] L’Àlex es preparava a fons les entrevistes
i tenia aquella rara habilitat de fer-les fluides
i naturals. En un món on hi ha molta
impostació i façana, ell era tot humanitat i
bonhomia [...] L’Àlex era un referent, i a
Andorra no en tenim pas tants. Un
personatge que des de la seva tribuna,
privilegiada però que implica una gran
responsabilitat, dia a dia, picant pedra,
ajudava a articular aquesta societat nostra,
una mica desmanegada, contribuïa a fer-nosla més propera i entenedora, a acostar-nos a
altres realitats, punts de vista diferents, noves
perspectives. I sempre amb la màxima
calidesa, la paraula justa i la pregunta precisa.
Ens en falten més, de referents. Són més
importants del que sembla i, sobretot, quan
més es troben a faltar és quan se’n van de
sobte, sense avisar [...].”
Albert Villaró i Boix
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“[...] sens dubte ha marcat una època
radiofònica i ha deixat una profunda petjada
en la comunicació del país. Tant de bo no
oblidem mai que l’Àlex Lliteras era feliç fent
la seva feina i gràcies a aquesta felicitat ens
recordava en el seu dia a dia la dimensió de
la professió periodística.”

Record de
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Albert Roig i Loscertales

“[...] El periodisme es va acostumar al país i
el país al periodisme. I, per a un lloc tan petit,
no deixa de ser un mèrit a dues bandes [...]
La primera lliçó que havíem après és l’única
que ens resultaria humanament inassimilable:
com un viatge que al principi semblava etern,
acaba passant tan ràpid.”

1946-2020

Toni Ardite

“[...] ens ha deixat una persona que ha deixat
petjada al món de la radiodifusió i més enllà
[...] estàvem cercant una persona amb un
perfil definit per dirigir i presentar un nou
programa, l’Ara i aquí [...] ens vàrem dirigir a
l’Àlex Lliteras per oferir-li de fer-se càrrec del
programa matinal [...] Programa que va
impregnar amb el seu caràcter i la seva
professionalitat [...] al llarg de dinou anys [...]
era d’aquelles persones que es feien apreciar.
El trobarem a faltar.”
Enric Castellet i Pifarré

“No és corporativisme, és justícia i, si volen,
amistat i agraïment aquest record per a l’Àlex
Lliteras, un periodista tot terreny, passat de
la premsa escrita −en mitjà compartit− a
l’audiovisual. En tot cas, sempre fidel a l’estil
de comunicació tan majoritari aquí com
allunyat de la mentida, la grolleria, la manca
de respecte a persones i institucions [...]
L’Àlex acostumava a buscar fets positius, fins
i tot exemplars, a la vida de la nostra societat
i entrevistar-ne els protagonistes. Inclosa la
difusió de les creacions i els creadors de
l’àmbit cultural. O fer que altres es
defensessin d’acusacions i sospites públiques,
sobretot si no tenien fonament sòlid [...]
aquest periodista de tots els mitjans [...] ha
deixat plantada una fita difícil de superar, en
tots els sentits. I les lloances pòstumes, per
una vegada són absolutament merescudes
[...].”
Robert Pastor i Castillo

“[...] mai et podrem agrair del tot el teu paper
cabdal per donar la veu a la joventut del
nostre país i per vetllar per la llibertat
d’expressió i un periodisme lliure i de qualitat
a Andorra.. Tu, junt amb la teva estimada Vivi,
heu estat els catalitzadors perquè noves
fornades de joves puguin expressar-se
lliurement a la ràdio pública del nostre país.
Amb tu vam poder reiniciar el Fòrum i fer
sentir la nostra veu, la veu dels i les joves [...]
la teva veu: la veu del periodisme humanista,
la veu del periodisme amb consciència i
sobretot la veu del periodisme amb vocació
de servei públic [...].”
Roger Padreny i Carmona

Presentant el Dia de la Cultura el 5/03/2013

“[...] La seva obra més gran és haver traslladat
per primer cop a Andorra la fórmula d’un
programa matinal que expliqui el país [...] va
fer que quallés i el va consolidar [...] Va ser
gràcies a la seva professionalitat, pel seu
carisma i la complicitat amb l’oient [...] Amb
la seva immensa passió per la ràdio i aquesta
veu no excel·lent però sí particular [...] Perquè
els que t’hem conegut i els que no et
coneixeran et tinguin sempre en ment,
l’estudi 1 de Ràdio Nacional d’Andorra
passarà a anomenar-se Estudi Àlex Lliteras
[...].”
Xavi Mujal i Closa

“[...] Havia estudiat per advocat.
Afortunadament es va quedar a mitges: vam
guanyar un excel·lent periodista. Conservava
del món del dret l’estima per la precisió, pel
verb just, per filar molt prim [...] El zel el
convertí en un professional rigorós, sense
estridències, fiable i reconegut [...] L’acompanyava sempre l’empatia, imprescindible
per fer una bona feina. Vam treballar junts
durant una dècada. Vaig aprendre d’ell quant
discrepàvem. Hàbil en el raonament, tenia
una perspectiva pròpia de les coses.
Confessava que el seu verb favorit era
compartir. I exercia amb el bé més valuós, el
coneixement. Va transmetre l’ofici a diverses
generacions de periodistes. Els va inculcar el
respecte pel lector, per l’oient. Mestre
pacient, professional conscienciós, tractava
amb la mateixa cura la crònica del Festina o
la selecció que l’entrevista a La Base d’un
aleví. El 19 de febrer del 2001 tornava a la
ràdio [...] Amb el salt al magazín matinal de
Ràdio Andorra es convertiria en el periodista
amb més hores de directe (cinc dígits); en la
veu tot terreny més reconeguda de les ones;
en un entrevistador que dialogava amb els
personatges, que els treia suc des de la
confiança. Un virus a la gola, del qual s’estava
recuperant, el va apartar de l’antena. Les
cordes vocals eren un dels seus músculs més
preuats. L’altre era el cor, que li va fallar
dimecres.”
Toni Farrero i Sarroca
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La mort, a Barcelona, el dia 19 de novembre
del 2020 del doctor Ramon Viñas i Farré,
nascut a Montblanc el dia 6 de juny del 1946,
suposa la pèrdua “d’una persona que ha
estimat i tractat amb objectivitat els temes
andorrans”, en paraules seves, i per als que
hem tingut la sort de conèixer-lo, d’un gran
amic d’Andorra i al qual devem també
agraïment, estima i record, per la seva
valuosa contribució en la millora del
coneixement andorrà de certs temes delicats
políticament i rellevants jurídicament.
Deixant a part la producció escrita no relativa
a Andorra i cenyint-nos a aquesta, cal
esmentar:
- “El Treaty Making Power y la representación
internacional de Andorra”, Revista jurídica de
Cataluña, v. 75 núm. 2, 1976, p. 319-342.
- La nacionalitat andorrana, Institut d’Estudis
Andorrans, 1980, Barcelona, p.136.
- “La normativa andorrana sobre nacionalidad”,
Revista jurídica de Cataluña, v. 79 núm. 3, 1980,
p.725-758.
- “Las sucesiones ab intestato en derecho
andorrano”, Anuario español de derecho
internacional, núm. 5, 1979-1981, p.379-387.
- “Nationalité Andorre”, JCl Rep. Notarial,
5/1983.
- “Notas para una reforma del Código de la
Nacionalidad Andorrana”, Riv.dir.int. 1983,
p.87-93.
- “La protección de los andorranos en el
extranjero y el establecimiento de relaciones

consulares con el Principado de Andorra”,
Libro H. Luis Martin Ballesteros, Zaragoza,
1983, p.639-663.
- “La moneda de Andorra”, Revista jurídica
de Catalunya, v. 82 núm. 2, 1983, p. 365-384.
- “Alguns aspectes del sistema successori
andorrà. Influència del Dret català” La
reforma de la Compilació. El sistema
successori. Materials 3 jornades de Dret
català a Tossa, Barcelona, 1985, p.271-279.
- “Las sociedades civiles y mercantiles en
Andorra. Evolución legislativa y derecho
vigente”, Derecho civil del Principado de
Andorra, t. I, Barcelona, 1986, p. 319-352.
- “El régimen de los trabajadores fronterizos
en las relaciones de vecindad hispanoandorrana”, Las relaciones de vecindad, San
Sebastián, 1987,p. 327-333.
- Nacionalitat i drets polítics al Principat
d’Andorra, Ed. Andorra Avui, 1989, La Seu
d’Urgell, p. 224.
- “El acuerdo en forma de canje de notas
entre la Comunidad Económica Europea y el
Principado de Andorra”, Noticias de la Unión,
núm. 83, 1991, p. 11-28.
- “El ius monetae del Copríncep Episcopal”,
La moneda a Andorra, amb Pere Canturri i
Pere Matamales. Banc Agrícol i Comercial
d’Andorra, 1991, Encamp, pp.63-80.
- La numismàtica moderna del Principat
d’Andorra, bis anterior, pp.81-86.
- “La Ley sobre nacionalidad andorrana.
Repercusión de la Sentencia del TC de 15 de
marzo de 1994”, Revista jurídica de
Catalunya, v. 93 núm. 4, p. 1.057-1.070.
- “La nacionalitat andorrana: present i futur”,
La identitat nacional, Societat Andorrana de
Ciències, 3a Diada Andorrana a l’UCE-1990,
1996 Andorra la Vella p. 97-102.
- “Regimen de la nacionalidad y de la
extranjería en el derecho andorrano”,
Andorra en el ámbito jurídico europeo, XVI
Jornadas de la AEPDIRI 1995, Marcial Pons,
1996, Madrid, p. 143-192.
- “Reconocimiento y ejecución de decisions
judiciales y de laudos arbitrales extranjeros
en Andorra”, bis anterior, p. 193-202.
- “Cuestiones sobre derecho internacional
privado andorrano después de la Constitución
de 1993”, Revista española de derecho
internacional, v. 49 núm. 2, 1997, p. 29-46.
- “Democràcia i respecte pels drets humans a
Andorra segons el Manual Digest”, Manual
Digest, reedició del Consell General del
Principat d’Andorra feta per Fundació
Caixabank, 2000, Andorra la Vella, p. 672.
- Dret internacional privat del Principat
d’Andorra, volum 1, Marcial Pons, 2002, p. 288
- “La reforma del estatuto internacional de
Principado de Andorra”, El derecho de
familia ante el siglo XXI. Coor. A. L. Calvo
Caravaca, 2004, p. 845-854.
- “El contrato de unión estable de pareja en
el Principado de Andorra. Conflicto de
leyes”, Estudios sobre contractación
internacional, coord. A. L. Calvo Caravaca,
2006, p. 723-733.
- “La nueva legislación andorrana en materia
de sociedades mercantiles”, Derecho
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internacional y comunitario ante los retos de
nuestro tiempo. Coord. Ana Badia, v. 1, 2009,
p. 761-778.
- “Sucesiones y testamentos en derecho
internacional privado andorrano”, Perspectivas del Derecho sucesorio en Europa,
Congreso Ud’A-DDEIUB-2007, Marcial Pons,
Madrid, 2009, p. 17-40.
- “La nacionalitat andorrana en una societat
globalitzada”, L’andorranitat, Societat
Andorrana de Ciències, 21 Diada Andorrana
a l’UCE-2008, La Seu d’Urgell, 2009, p. 145150.
- Dret internacional privat del Principat
d’Andorra, volum 2. Persona, família, successions i testaments, Universitat d’Andorra
-Fundació Crèdit Andorrà, Encamp, 2009, p.
384.
- “Las relaciones del Principado de Andorra
con la Unión Europea en materia monetària”,
Entre B y La H: Estudios sobre la unificacion
internacional y regional del DIP, Liber
amicorum A. B., 2013, p. 845-856.
- “L’adquisició de la nacionalitat andorrana
per residència”, La nacionalitat andorrana,
Societat Andorrana de Ciències, 26 Diada
Andorrana a l’UCE-2013, Andorra la Vella,
2014, p. 263-266.
- “Las relaciones de la Unión Europea con los
países de pequeña dimensión territorial.
Especial referencia al Principado de
Andorra”, Revista española de derecho
internacional, v. 67 núm. 1, 2015, p. 339-340.
-Pròleg al llibre L’edificació en el dret andorrà,
de Pere Figuereda i Cairol, 2018, Societat
Andorrana de Ciències, Andorra la Vella.
El director del Centre de Barcelona de
l’Institut d’Estudis Andorrans, Lluís Puig i
Ferriol, recorda en el llibre de 1980 que
iniciava les publicacions del centre, “es tracta
indiscutiblement d’una aportació fonamental
a la bibliografia jurídica andorrana, encara
avui excessivament limitada”.
La catedràtica de dret internacional privat de
la UB Alegria Borràs, en el pròleg del llibre de
1989 escriu: “[...] obra que goso qualificar de
valuosa i útil [...] prologar un llibre és creure
en el seu interès, veure les vies que obre per
a altres treballs, donar el mèrit que correspon
per haver-lo escrit i valorar la seriositat amb
la qual el treball ha estat realitzat. I en aquest
sentit l’obra del Dr. Ramon Viñas reuneix tots
aquests elements.”
I la mateixa catedràtica Alegria Borràs, en el
pròleg del llibre de 2009 escriu: “[...] Al llarg
de les pàgines d’aquesta obra apareixen
opinions de l’autor amb vista al futur. Són
opinions doctrinals, que no intenten imposar
res però que responen a les tendències
actuals i més progressistes, a la vegada que
realistes, del dret internacional privat. El que
es diu en aquesta obra és important si es
pensa en una nova estructuració del sistema
que respondria a les necessitats reals del país
i a les exigències de l’entorn més proper [...]
l’obra del professor Viñas és d’un gran rigor,
no tan sols quant a la substància, sinó també
des del punt de vista sistemàtic, ja que en
cada matèria, segons resulti adient, incorpora
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la qüestió de la competència d’autoritats, llei
aplicable, reconeixement i execució, i
cooperació d’autoritats [...] L’autor, davant la
notòria absència de normes positives, utilitza
àmpliament la jurisprudència andorrana, però
no es queda aquí. Així com la jurisprudència
es nodreix sovint d’elements doctrinals,
d’elements de dret comparat o de dret
convencional del qual Andorra no és part,
Ramon Viñas dona una sèrie d’elements, en
particular de dret comparat i de dret
convencional, que poden ser útils per tal
d’afrontar les necessitats actuals, i cal
destacar que es prenen en consideració els
profunds canvis que s’han produït en el si de
la societat andorrana dels últims anys. En
conjunt, doncs, he de dir que es tracta d’un
treball d’investigació necessari, que culmina
la feina ja feta en el volum anterior i que serà,
sens dubte, una obra de referència sobre el
dret internacional privat andorrà actual.”
Hem tingut la sort de comptar amb una
persona amb talent i intel·ligència visionària,
d’una extraordinària energia, que a través de
les seves idees i obres escrites ha inspirat la
transformació andorrana dels darrers 45 anys,
de manera discreta però clara i sòlida.
En ocasió de la seva acceptació a formar part
de la Secció Acadèmica del Coneixement de
la Societat Andorrana de Ciències, el 6 de
maig de l’any 2019, va escriure “acceptar-ho
amb senzillesa és la millor manera de donar
gràcies per un bon favor rebut”, utilitzant
paraules de l’escriptor americà George
MacDonald.
La matèria es transforma i ens deixa, però la
seva obra i el seu mestratge ens continuaran
acompanyant.
Antoni Pol i Solé

La trajectòria andorrana del doctor Ramon
Viñas i Farré
La mort del Dr. Ramon Viñas ha posat el punt
final a la seva trajectòria vital de 36 anys de
dedicació plena a l’ensenyament universitari
com a catedràtic de dret internacional de la
Universitat de Barcelona i com a professor
emèrit després de la seva jubilació, l’any
2010. A més de la seva labor docent ha
deixat un llegat de recerca àmplia i rigorosa
en l’àmbit del dret internacional, tant públic
com privat, perquè durant els cinc primers
anys de la seva activitat en la càtedra aquests
dos vessants de la disciplina es trobaven
unificats. A partir del 1979 optà per exercir
l’ensenyament en l’àmbit del dret
internacional privat.
La catedràtica Sra. Alegria Borràs assenyala la
vinculació del Dr. Viñas a dos temes
principals: la nacionalitat i l’estrangeria −tema
de la seva tesi doctoral− i els relacionats amb
el Principat d’Andorra.
No em referiré a tots els seus treballs sobre
temes andorrans des de la perspectiva del
dret internacional perquè el seu gran nombre
sobrepassa els límits propis d’un escrit com
el present. Són ben conegudes les sol·licituds
de consell o d’assessorament que rebia des
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d’Andorra, tant des de l’àmbit públic com
des de l’àmbit privat, els quals atenia amb la
mateixa consideració i amabilitat que
dispensava al seu alumnat de la universitat.
Persones molt properes a ell m’han comentat
que en els seus darrers dies preparava, per
invitació de la Batllia, uns col·loquis o
conferències sobre auxili judicial internacional
segons la normativa de la Unió Europea.
Penso, però, que escau una referència
particularitzada a dos dels seus treballs, que
es poden considerar com un suport, des del
terreny de la doctrina jurídica, a l’evolució
institucional d’Andorra en el transcurs de la
segona meitat del segle XX.
El primer treball versà sobre la nacionalitat
andorrana. El vaig conèixer en versió
mecanografiada, abans que fos publicat, l’any
1980. Era un tema emparentat amb la seva tesi
doctoral i considerat per ell quelcom més
transcendent que una mera exegesi de les
normes vigents en la matèria. Segons el seu
pensament, la nacionalitat connota una
comunitat diferenciada subjecta a una autoritat
territorial pròpia; elements tots ells propis d’un
estat. Quan ell elabora aquest estudi
campegen encara concepcions oposades a la
consideració estatal d’Andorra –senyoriu (fief)
sense existència internacional o condomini
francoespanyol o protectorat d’Espanya i/o de
França, etc.− fins que el Consell d’Europa els
infligí l’estocada definitiva l’any 1989
(Assemblée parlementaire, 22.9.1989, AS/Pol
(41) , p.87). Mentrestant, la supervivència
d’aquelles concepcions condicionà la reforma
institucional adoptada l’any 1981, per bé que
el conegut informe emès per Karl Zemanek
afirmà la sobirania “pròpia i distinta”
d’Andorra, la seva subjectivitat internacional,
així com la possibilitat de reformes
institucionals a despit d’aquelles concepcions
(pp.152 i 177 i ss.).
El segon treball d’obligada referència fou
publicat a la Revista Jurídica de Cataluña
l’any 1976 (núm. 2, p. 53-76), amb el títol
“Treaty Making Power’ y la representación
internacional del Principado de Andorra”. Les
dades i l’argumentari que forneixen aquest
treball del Dr. Viñas foren assumides
plenament per Karl Zemanek en l’informe ja
mencionat. Així, es pot considerar que la
tríada Viñas-Zemanek-Consell d’Europa influí
poderosament en l’evolució del pensament i
en la decisió de la societat andorrana a favor
de l’endegament del procés constituent. El
corrent vehiculat per aquesta mena de tríada
l’inicià Ramon Viñas amb el dit treball del
1976, quan impartia docència en dret
internacional tant públic com privat.
En l’acte solemne de la sanció i de la
promulgació de la Constitució del Principat
d’Andorra, el síndic general, en tant que la
màxima representació del Consell General,
reconegué el Copríncep Mons. Joan Martí
Alanís com el “defensor, davant de tots i de
tothom, de l’existència i de la independència
d’Andorra com a Estat” i també com “el
pioner i impulsor constant de la Constitució”;

Record d´

Ramon
Viñas
i Farré

Joan Carles Rodríguez Miñana, Pere Figuereda i Ramon
Viñas en la presentació d´un llibre a la Puça, 28/05/2018

un reconeixement just al mèrit del copríncep
en l’assoliment d’un gran objectiu
institucional del Principat. Un objectiu que
fou possible d’assolir gràcies també a l’acció
clarivident i ferma dels seus predecessors,
sobretot dels més immediats, que assentaren
moltes de les bases de l’edifici institucional
modern del Principat. A l’ombra i des d’una
diversitat de terrenys d’acció hi contribuïren
també altres actors, entre els quals s’han
d’incloure aquells que, com el Dr. Ramon
Viñas i Farré, assenyalaren camins amb la llum
de la doctrina.
Nemesi Marqués i Oste

Record d´

Albert
Salvadó
i Miras
1951-2020

Per Àngels Codina i Farràs

Noemí Rodríguez presentant a Albert Salvadó a L´autor i
la seva obra, 16/10/2019

Per Noemí Rodríguez

Qui el coneixia sap que ni la modèstia era una
de les seves virtuts, ni la falsa modèstia un
dels seus defectes. També tenia un fi sentit
de l’humor. Recordo que ell reia cada cop
que jo ho repetia davant l’auditori, per
explicar qui era l’Albert Salvadó -com si una
frase ens pogués dibuixar. No vull parlar del
prolífic autor i guanyador de premis i
guardons. Ni dels bons moments, ni de les
converses a l’entorn de Juli Verne, de la
ciència, de la literatura o fins i tot, d’una
política que -malgrat li interessava- havia
tingut pressa per deixar enrere. De l’Albert,
el que més m’agradava -i m’agradaven
moltes coses- era veure com havia anat
evolucionant, fent-se més savi, més dúctil,
més espiritual. Un procés que vam poder
seguir de prop a través dels seus llibres: va
deixar de posar veu als personatges de la
història, a compartir amb els lectors la seva
pròpia descoberta interior. Amb la mirada
meravellada d’aquell que sap que només
quan deixes de buscar respostes, apareixen
les preguntes correctes. I no va tenir por de
fer-se-les, ni d’escoltar-les. I com bon
constructor d’històries, va saber oferir-nos-les
abans de deixar caure el teló. Ens hem
acostumat
a
viure
sense
fer-nos
plantejaments incòmodes, no fos cas que
haguéssim de sortir de la suau i irresistible
trampa de la falsa seguretat. Ell, però, va tenir
la força i determinació d’escoltar sense por el
que la vida li havia de dir. Un coratge que va
saber transformar en la pau, enteresa i goig
amb què va acceptar la mort. Com un nen -el
que mai havia deixat de ser- preparat per
viure una nova i apassionant aventura. ■

In Memoriam (Andorra la Vella 1951-2020)
Quan ara fa uns dies la presidenta de la SAC,
Àngels Mach, em va demanar si podia
escriure sobre el recentment traspassat Albert
Salvadó, no vaig poder sinó que acceptar-ho
encantada, atesa l’especial relació que m’hi
vinculava. És clar que, acte seguit, vaig pensar
que potser m’havia posat en el que se’n diu
un llibre de cavalleries, ja que jo puc parlar de
la relació amb l’Albert persona, però és que
es tractava de fer un escrit per a Àgora
Cultural, és a dir que havia de tocar, sí o sí, el
vessant literari i la significança cultural de
l’obra de l’Albert i això potser em sobrepassa
una mica. Però com que no es pot separar la
persona de la seva obra, malgrat tot tractaré
de donar una visió de conjunt, la meva,
procurant de ser al més objectiva possible en
el retrat final que surti del meu escrit.
Apunts biogràfics:
L’Albert Salvadó i Miras neix a Andorra la Vella
el 1951. (És el segon de tres germans). Casat
amb Mari Creu Nadal i Clua, pare de tres fills,
Meritxell, Laura i Miquel, i avi de quatre nets,
Adrià i Arnau (bessons), Aina i Nil.
Enginyer industrial de titulaci , dedicat al
vessant de la informàtica professionalment, la
qual cosa el torna a Andorra el 1986 per
portar l’àrea informàtica de la CASS. Treball
que deixarà per la seva creixent dedicació a
la literatura. Fa un curs de guionista amb
Albert Dumortier que li dona la clau (“no me
describas, dame a sentir”) i que marcarà una
inflexió positiva a la des de llavors creixent i
exitosa carrera literària. El fet del sumatori de
la seva racionalitat amb la seva sensibilitat i
creativita el feia portador d’una intel·ligència
brillant que, per dir-ho col·loquialment, ell feia
funcionar a dojo.
Home compromès, va ser cofundador amb
Jaume Bartumeu del Partit Socialdemòcrata,
(del qual va ostentar-ne la presidència del
2000-2004) i va ser conseller de Cultura del

Comú d’Andorra la Vella (2004-2007). El 2008
deixa la política activa i es dedica a la seva
passió: la literatura.
Com a escriptor, la seva versatilitat l’ha portat
a cultivar diferents gèneres, com ara el conte
infantil, l’assaig, el relat d’anticipació, la
novel·la negra i històrica; és precisament en
aquest últim vessant (“on barreja realitat,
ficció i misteri adobat amb bones dosis de
sentiments que, segons ell, són el motor de
l’existència”) que ha destacat especialment,
fins a tal punt que avui dia se l’ha qualificat
com “el revitalitzador de la novel·la històrica
en llengua catalana”.
Ell escrivia indistintament en català i castellà.
Té obres publicades en diferents idiomes, a
més dels dos esmentats: francès, anglès,
portuguès, grec, txec, eslovac...
La seva obra El mestre de Kheops va ser
adoptada a Mèxic a totes les escoles i
biblioteques i al Brasil va ser declarada de
lectura obligatòria.
Obres:
L’enigma de Constantí el Gran.
El mestre de Kheops.
L’anell d’Àtila.
El rapte, el mort i el Marsellès.
Jaume I el Conqueridor (El punyal del sarraí,
La reina hongaresa, Parleu o mateu-me).
L’ull del diable.
El relato de Gunter Psarris.
Un vot per l’esperança. Versió reeditada de
Llibertat per Satanàs.
Els ulls d’Anníbal.
L’ombra d’Alí Bei (Maleït Català!, Maleït
Musulmà!, Maleït Cristià!)
La gran concubina ‘Amon.
L’informe Phaeton.
Una vida en joc.
Obre els ulls i desperta.
El ball de la vida, en col·laboració amb Anna
Tohà.
Vols viure?
Premis:
*1982: Premi Xerric-Xerrac de contes infantils.
La imaginació del nen.
*1985: Obra seleccionada per al premi
Plaza&Janés. Llibertat per Satanàs.
*1997: Finalista del premi Néstor Luján de
novel·la històrica. L’enigma de Constantí el
Gran.
*1998: Premi Néstor Luján de novel·la
històrica. El mestre de Kheops.
*1999: Premi Fiter i Rossell del cercle de les
Arts i les Lletres. L’anell d’Àtila.
*2000: Premi Sèrie Negra de Planeta. El rapte,
el mort i el Marsellès.
*2002: Premi Carlemany. Els ulls d’Anníbal.
*2005: IX Premi de novel·la històrica Néstor
Luján. La gran concubina d’Amon.
*2016: Premi de novel·la negra a la trajectòria
literària. El vi fa sang.
*2018: Premi Àgora Cultural 2017 per la seva
contribució a l’enriquiment de la literatura
d’Andorra, en particular, de la novel·la
històrica.
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El seu darrer llibre. Vols viure? és el mes
diferent i genuí, i on, de manera directa,
expressa millor la seva ànima. On recull la seva
experiència vital de fer fronta a un diagnòstic
oncològic i el seu tractament... a la seva
manera. Tractaré d’explicar-me, fent una
aproximació a la seva semblança personal,
que no puc deslligar de la meva professió,
però que atès que ell mateix ho va publicar,
no hi ha cap conflicte deontològic; és més, ho
faig sabent que és el que ell mateix voldria,
des del seu −si convé rebel− sentit de
llibertat.
Tots els que el coneixíem, sabíem que l’Albert
era mooolt Albert! (un caràcter de padre y
señor mío). Era també, però, allò que es diu
un home d’una peça, amb els seus valors, amb
els quals tractava d’alinear les seves accions
en coherència.
Ens vàrem conèixer professionalment fa uns
quants anys, i ens hem creuat sempre
−providencialment− en moments cabdals de
la vida de l’Albert. Arran d’això, la nostra
relació va esdevenir el que en física es diu
entonglàmica (terme que a ell li va fer gràcia
la primera vegada que l’hi vaig mencionar); és
a dir: per sempre més connectats allà on
siguin els nostres esperits, en aquesta o en
qualsevulla altra dimensió de l’infinit. Ens
teníem un gran apreci i respecte mutus i,
humanament, teníem converses molt
profundes i ens enteníem força. Fins i tot vaig
ser la responsable involuntària que canviés tot
un capítol de la seva obra L‘informe Phaeton
arran d’un llibre que li vaig deixar...
Jo admirava la seva ment brillant i àgil, que el
feia portador d’un pensament crític i,
sobretot, per la més gran qualitat que, en la
meva opinió, podem tenir els humans i
condició sine qua non per viure en dignitat: el
seu esperit de llibertat (en el qual, ambdós,
ens reconeixíem). Aquest esperit és el que el
va dur a dirigir amb mà ferma el timó de la
seva barca, tant en mars tempestuosos com
en en calma. Tant al llarg de la seva vida com
al moment d’afrontar la seva mort, el seu
traspàs.
La manera d’afrontar, primer, la seva malaltia,
escollint el que volia i el que no (com ha de
ser!), la qual cosa li ha permès viure els últims
anys amb una qualitat de vida magnífica; fins
quan ja la vida l’ha fet ser conscient que ha
arribat el moment de partir i que l’ha encarat
com l’home d’una peça que era: afrontant-ho
directament, deixant els seus afers arreglats,
acomiadant-se de la família, amics i éssers
estimats; amb amor, des de la pau interna i
tractant de transmetre allò que li ha semblat
d’essencial... Exactament com si fos un dels
destacats herois de la seva obra..., sols que
ara en la seva realitat més íntima i genuïna... i
sobrepassant-los de lluny!!! L’Albert ens ha
donat una lliçó de vida meravellosa, just en
aquest darrer acte del seu procés vital: la mort
conscient (cosa que hauria de ser el normal
però que, en la societat actual, desconnectats
com estem de la nostra essència, resulta
extraordinari).
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És clar que tot això ha estat possible, a més
de per les qualitats personals, pel suport
amorós, incondicional i respectuós de la seva
estimada esposa Mari Creu, exemple d’amor
fidel, respectuós fins al límit i incondicional;
just la persona apropiada per a l’Albert! I
l’amor dels seus fills i nets. Han fet entre tots
realitat el gran desig de l’Albert, que fins i tot
va deixar escrit al seu darrer llibre, Vols Viure?
“Puc fracassar en tot, però mai em permetré
equivocar-me amb la meva família”. I la vida li
ho va concedir! S’ho devia merèixer!
En resum. No sé si el seu fort caràcter va fer
que escollís els grans personatges que va
recrear, o si els personatges el van modelar a
ell, o, més probablement, ambdós es van
retroalimentar; el cas és que la vida (íntima i
desconeguda per al públic i que guardava
zelosament) i l’obra (coneguda) han estat
superposades i viscudes amb la intensitat d’un
heroi genuí. DEP, Albert, i allà on sigui el teu
esperit estic segura que brilla amb llum pròpia
com un sol viatjant per l’infinit.
Andorra, febrer 2021. ■

“En aquell moment, que un escriptor andorrà
formés part de la plana major de Columna era
extraordinari. Jo, que hi acabava de publicar
Últim estiu a Ordino, me’l mirava des de la
banqueta i pensava ‘Aquest home està jugant
a la Champions’. I era exactament així”.
Joan Peruga i Guerrero

“Estic colpit. L’Albert era el nostre escriptor
més prolífic, sempre segur d’ell mateix i de la
seva obra. El primer que s’hi va dedicar
professionalment, amb una vocació
insubornable i plena de determinació. D’allà
on molts volíem anar, ell ja en tornava.”
Albert Villaró i Boix

“[...] El nostre escriptor insígnia excel·leix en
l’habilitat d’escrutar les entranyes dels
personatges que enraonen amb ell i amb
nosaltres, dins dels relats, entre línies i sobre la
ratlla que separa realitat i ficció. Crea
atmosferes denses. Desenvolupa trames
complexes. Despulla ànimes fràgils. En un estil
impecable, atrau l’atenció, posterga la
resolució de conflictes que tenen algun gir
inesperat, un enigma a resoldre, elements
distractors que se’ns desvelen al darrer instant
[...] de l’obra immensa que l’enginyer literari ha
sabut construir...En evocar les paraules, la rialla
i els llavis d’Albert Salvadó, el veig caminant.
En una llibreta tinc anotada una frase seva: ‘Cal
centrar la mirada en el paisatge’. El seu
esguard roman a la llum d’escrits immortals i
en l’opacitat de la nit del temps”.
Manel Gibert i Vallés

Àngels Codina, Albert i Mari Creu Nadal el 30/05/2018
amb el premi Àgora

“[...] tenia un sentit de l’humor sa i subtil:
alguns en dirien anglès i potser afegirien que
feia fila de gentleman, fins i tot una mica
dandy [...] Cal recordar que era
originàriament de ciències, com a enginyer i
que el primer guardó rebut va ser de
literatura infantil, el Xerric-Xerrac, amb el
recull de contes La imaginació del nen , la
qual cosa amplia la seva activitat polièdrica,
a la qual podem afegir la seva divulgació dels
beneficis de l’aigua del mar. Fins i tot a un
club de lectura on havia estat convidat per
parlar d’un dels seus darrers llibres. I això el
qualifica com a generós [...] Els creadors mai
se’n van quan ens deixen obra i la millor
manera d’honorar-los és visitar-la o revisitarla. Amb el seu estil aparentment planer,
sempre amb amenitat, serien especialment
recomanables les trilogies de Jaume I i d’Alí
Bei, entre les històriques, a més de les
premiades, i de la breu com divertida perla
negra del detectiu andorrà treballant en un
cas internacional. Paga la pena per conèixer
d’una altra manera, potser de la millor,
l’Albert.”
Robert Pastor i Castillo

“No va ser el nostre primer novel·lista, és cert
[...] Però Albert Salvadó (1951-2020) va ser el
primer a professionalitzar-se, a viure del que
escrivia, i sobretot del que publicava. I en un
segell com Columna, el gran transatlàntic de
la literatura catalana dels anys 90 [...] el salt el
va fer amb L’enigma de Constantí el Gran, el
1997, però la campanada la va donar l’any
següent amb El mestre de Kheops, premi
Néstor Luján i el primer bestseller de la
literatura andorrana [...] l’impacte de Salvadó
no només en les lletres andorranes, sinó
també en les catalanes, on va ser pioner
indiscutible del boom actual de l a novel·la
històrica amb dues trilogies monumentals,
Jaume I el Conqueridor i L’ombra d’Alí Bei, i
un ull clínic per passar pel sedàs de la ficció
personatges de volada universal, des
d’Amon, Anníbal i Àtila fins a Galileu, passant
per Kheops i Constantí [...] i a banda d’una
figura cabdal de la novel·la històrica catalana
també va ser un pioner de la novel·la negra a

l’andosina amb títols El rapte, la mort i el
marsellès i El relat de Gunter Psarris.
Van ser deu anys, del 1997 al 2007, d’una
frenètica activitat literària, amb una desena
llarga de títols publicats i mitja dotzena de
premis de primera fila, des del Néstor Luján,
en dues ocasions, fins al Carlemany, passant
pel Fiter i Rossell i el Sèrie Negra de
Planeta....El millor homenatge que li podem
retre avui és rellegir la seva obra [...]”
Alba Doral i Andrés Luengo i López

“Ha sigut un any negre per a les nostres
lletres, primer amb el traspàs de l’Antoni
Morell i ara amb la de l’Albert. L’un i l’altre
van situar el nom d’Andorra al mapa de la
literatura universal”
Sílvia Riva i Gonzàlez

Record d´
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“Va fer una aposta arriscada, que era
consagrar-se a la literatura. I amb el suport
lleial de la Mari Creu, la seva dona, ho va
aconseguir. Aquest és per mi el seu gran
èxit.”
Àngels Mach i Buch

Impartint una conferència per la SAC, 1999

“[...] Recordo [...] la gran capacitat de l’Albert
de teixir unes trames tremendament ben
construïdes, creant enigmes de forma
permanent i tenint el lector en tot moment
enganxat [...] l’Albert va arribar a encapçalar
rànquings de llibres venuts en català durant
diverses setmanes [...] L’Albert de les moltes
converses per via de les xarxes socials, en què
era tan actiu, tant en l’àmbit literari com
politicosocial [...] o l’Albert amb qui
discutíem, i en aquest cas des de punts de
vista força diferents, sobre les crisi sanitàries
[...] em permeto demanar a qui correspongui
que s’organitzin actes d’homenatge a l’altura
de la seva figura literària [...]”
Pere López i Agràs

“[...] l’any 2000 [...] vam decidir contribuir
amb totes les nostres forces a la fundació del
Partit Socialdemòcrata. Un partit del qual
l’Albert esdevingué el primer president, amb
un discurs, pronunciat al congrés fundacional
d’Ordino, que era una proposta de renovació
de la política andorrana [...] la seva capacitat
d’empatia explicant els nostres anhels [...]
Arribat el moment d’assumir responsabilitats
l’Albert no s’amagà i va fer un pas endavant
[...] En la nostra amistat, els darrers anys han

Rebent el premi Àgora 2017. Noemí Rodríguez, Albert,
Marc Pons, Cònsol Menor d´Andorra la Vella i Mònica
Borrell, Subsíndica General

estat els més especials [...] Compartint taula
en àpats sense fi −quin gran conversador que
era!− I quantes coses vaig aprendre [...]
Quines lliços que em va donar!”
Jaume Bartumeu i Cassany
Per recordar-lo més àmpliament vegeu la revista Àgora
número 31, de desembre del 2018.

Som la M. Creu, la Meritxell, la Laura i el Miquel, i us volem comunicar que avui, dia 3 de
desembre, l’Albert ens ha deixat. Ha marxat sentint-se molt estimat, feliç i tranquil. Ens ha
transmès molta gratitud i serenitat al llarg del tram final a través de les seves últimes
reflexions que volem compartir amb vosaltres. Aquest és un missatge d’acomiadament que
l’Albert va escriure en els seus darrers dies i que reflecteix perfectament els seus sentiments:
“Això s’acaba, com tot. Vaig entrar per una porta, he viscut tots aquests anys i me’n vaig
feliç, perquè he pogut respondre la meva pregunta. Tots venim a respondre una pregunta,
cadascú la seva, i no sé si tots ho aconseguim. La meva resposta a la meva pregunta va
aparèixer fa uns dies i em va omplir de pau. Al llarg de tota una vida no m’he equivocat ni
una sola vegada. Tu tampoc, ni ningú. Fem allò que fem i prenem les nostres decisions amb
la millor informació que tenim i amb la nostra millor intenció. No hi ha cap culpa. L’educació
rebuda, tot el que he viscut m’ha conduït al punt en el que em trobo. És perfecte. I me’n
vaig feliç. Vaig a fer una transició que desitjo. No puc demanar més. De debò. Rebeu una
immensa abraçada. Ens veiem a l’altre costat.”
Albert Salvadó, 2020
Publicat al facebook de l’Albert el 3-12-20 a les 19.19 h
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Dia de la Cultura, 12/02/2008

1936-2020
“[...] un far en la vida política d’Andorra, que
va donar durant la reforma de les institucions
una línia a seguir per bastir la nova Andorra
[...] Era un polític diferent. Amb una mirada
àmplia i integradora [...] un home d’idees, un
zoon politikon, al dir d’Aristòtil, un actor cívic,
un líder peculiar, una persona independent i
lliure, d’allargada i penetrant petjada fins als
nostres dies, no és un polític corrent ni comú
[...] la seva raó de viure en aquest verb tan
sorprenent i únic que és desviure’s. En la
passió per Andorra, la vida és aleshores la
missió i la missió és aleshores la vida [...] raona
i escriu des de les grans preocupacions del
pensament d’avui dia [...] des de la memòria
i l’esperança, el compromís [...] amb el poble
andorrà, al servei del qual ha dedicat la seva
vida i pensament.”
Joan Massa i Sarrado

“Era un home valent. Va acceptar el repte de
ser el primer cap de Govern quan les
competències que tenia eren molt limitades.
Va ser una persona molt dedicada a
Andorra.”
Marc Forné i Molné

“Com a polític sempre va tenir una visió
global, sempre marcant el nord i tenint molt
clar cap a on calia anar.”
Albert Pintat i Santolària

“[...] va estar sempre despert i alerta,
treballant en el que creia important per
deixar traçada una línia, un camí, per al futur
del país. Fins a l’últim moment de la seva vida
fou un ciutadà compromès amb el seu país
[...] Voldria destacar tres grans eixos en el seu
pensament polític: 1) Les institucions i la seva
permanència en el marc de la Constitució. 2)
La relació amb la Unió Europea, considerada
com el marc necessari per assegurar el futur
econòmic d’Andorra. 3) El manteniment i el
reforçament d’una identitat andorrana que
aboni i justifiqui el futur del país [...] era
també un home obert a l’estudi i a la reflexió
[...] I tenia tota la raó. Com en tantes coses
que no vam saber escoltar a temps [...]”
Jaume Bartumeu i Cassany

“Moltes de les seves propostes s’han fet vint
anys després.”
Antoni Martí i Petit

“Era una persona de tracte fàcil que
apreciava el país i que no dubtava a l’hora de
prendre decisions i dir què calia fer.”
Albert Gelabert i Grau

“És una llàstima que no se l’hagués escoltat
més. I que les propostes que va fer només es
puguin validar trenta anys més tard. És un
dels personatges amb més visió d’Andorra.”
Josep Dallerès i Codina

“Té una empremta important en la història i
transcendeix els anys.”
Càndid Naudi i Mora

“[...] era un home diferent amb una capacitat
d’analitzar el futur a vint anys extraordinària.
No era un polític de joc ras i curt termini, sinó
de mirada llarga.”
Jordi Cinca i Mateos

“[...] ha estat un polític proper a tothom.
Sempre ha fet prevaldre la seva visió d’estat
per sobre de qualsevol altre aspecte.”
Bibiana Rossa i Torres

“[...] Li agradaven els plantejaments
estructurals que vertebren els fonamentals
[...] he pogut copsar la seva generositat
envers les persones i la política [...] cap por a
explorar nous camins i encreuaments [...] És
un referent absolut en la vida política dels
darrers quaranta anys.”
Jaume Serra i Serra

“[...] Ens has ensenyat que ser ciutadans
d’Andorra és ser ciutadans del món [...]”

Àngels Mach presentant Òscar Ribas en la seva conferència 19/06/2006

Òscar Ribas, Jaume
Tilló i Jaume Sansa
en les 9es Jornades,
29/11/2003

Mossèn Ramon de Canillo

“[...] Home de vasta cultura i pensador
visionari sobre el futur d’Andorra i sobre la
deriva del món contemporani, ens ha deixat
una marca indeleble. El seu pensament
seguirà il·luminant les properes generacions
[...] Com a lauredià la seva relació amb la Seu
va ser natural [...]”
Eugeni Bregolat i Obiols i Joan Ganyet i Solé

“[...] es va distingir pel seu talent innat, la seva
bonhomia i la visió premonitòria que
manifestava en relació amb el futur del país.
Va assumir el càrrec de cap de govern en
diverses ocasions, sense mai haver pogut fer
prevaldre la seva idea concreta dels canvis
que necessitava Andorra [...]”
Manel Sansa i Garal
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8a Diada Andorrana, Prada 1995

14a Diada Andorrana a Prada el 2008
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Òscar Ribas, Juli Minoves
Ministre de Cultura,
Narcís Casal i Teresa
Cabanas presidenta CCC,
12/02/2008

Agraint el premi
Àgora 2007

“[...] figura emblemàtica, de caire progressista
[...] sempre va tenir aquesta visió moderna i el
temps li ha acabat donant la raó [...] ja intuïa
l’encaix d’Andorra en la UE i l’obertura cap a
la transparència [...] deixant una mica de
banda el context més tancat per treballar en
el món més globalitzat i obert.”
Gerard Alís i Eroles

“[...] va ser una persona molt significativa per
al nostre país, un gran andorrà i un gran
polític que va viure tota la transformació i la
modernització de les institucions.”
Conxita Marsol i Riart

“[...] gran humanista [...] va propugnar la
necessitat de fer tota una sèrie de reformes
que vint anys després s’ha comprovat que
eren necessàries [...] clara vocació europeista
i multilateralista [...] era un gegant polític, en
el millor sentit de la paraula, però també des
d’una perspectiva personal.”
Xavier Espot i Zamora

“[...] el polític fonamental de l’Andorra del
segle XX [...] un humanista, un gran estadista,
un home d’estat i a l’hora una persona
summament generosa en compartir les seves
idees i en no voler mai alliçonar, sinó ajudar a
convèncer a més del treball amb les idees.”
Roser Suñé i Pascuet

“[...] visió a mitjà i llarg termini, amb una
capacitat de preveure el que vindria i sempre
amb un perfil d’estat allunyat de la polèmica
política del dia a dia [...] era un defensor del
sistema impositiu i de l’estat de dret en un
moment que no era defensat per gairebé
ningú i al final les coses són com són i la
realitat li ha donat la raó [...]”
Carles Enseñat i Reig

“Andorra perd un referent [...] un intel·lectual
que va tenir una visió del país molt
avançada”.

“[...] un bon dirigent que va saber
modernitzar Andorra i va treballar pel
reconeixement del país i de la llengua
catalana.”
Pere Aragonès i Garcia

“...mai no li agrairem prou aquest gest, que
hauria de ser reconegut arreu.”
Carles Puigdemont i Casamajó

“Som el que som gràcies a ell. El nostre país
va entrar en la modernitat institucional
gràcies a ell. L’Andorra d’avui li deu molt [...]
Va ser un personatge avançat en l’evolució
institucional i normativa del nostre país [...]”
Meritxell Mateu i Pi

“[...] Ell ha estat més un home d’escriure,
d’expressar-se amb escrits, que de parlar pels
descosits. Diria que sospesava en el seu
interior acuradament el sentit i la funció d’allò
que se li presentava, obrant amb raonament
i pragmatisme. Una manera de fer
temperada, un tarannà atípic en política que
només assoleixen els més grans actors
polítics, dotats per una banda de la tan sàvia
prudència però imbuïts d’una valentia per
afrontar les adversitats o el dia a dia en la
gestió pública [...]”

Ferran Costa i Marimon.

Jordi Pasques i Canut

“Va ser un impuls importantíssim per a
l’Andorra que coneixem avui.”

“[...] ha sigut un gran pensador polític, un
home d’alçada intel·lectual que no s’ha deixat
arrossegar per l’envelliment i que ha
mantingut sempre en la frescor i actualitat el
seu pensament [...]”

Carles Naudi i d’Areny-Plandolit

“Les coses no les veia amb ulls d’una
legislatura, sinó amb una globalitat perquè la
vida després d’una legislatura continua [...]
valentia [...] visió d’Estat.”
Josep Pintat i Forné

“[...] és una gran pèrdua pel que ha
representat per a la parròquia, tant en el pla
polític com empresarial [...] ell ja veia una
Andorra diferent amb una visió moderna [...]”
Josep Majoral i Obiols

Climent Miró i Tuset

“[...] ens va animar a portar ben lluny la nostra
identitat andorrana amb, això sí, una visió en
el futur perquè érem els actors dels canvis del
nostre estimat país [...] ens va demostrar de
nou com creia en els joves del país i com ens
animava a lluitar per construir una Andorra
moderna [...]”
Ludmilla Lacueva i Canut

“Cet homme passionné par son pays, n’a eu
de cesse de déployer son action pour le
développement et l’essor des Vallées
d’Andorre, en ayant une vision du futur....a su
moderniser ce pays des Pyrénées en faisant
de l’Andorre un État de droit démocratique
et social. Chaque personne qui l’a croisé a
ressenti le privilège de cette rencontre. La
mémoire collective et la mémoire individuelle
en sont marquées à tout jamais.”
Claudine Tarrene-Fabresse

“[...] El premi Àgora Cultural 2007 li va
reconèixer la seva trajectòria d’intel·lectual
dins dels àmbits de la divulgació i la creació de
pensament així com l’acció política
desenvolupats per fer possible l’Andorra de
futur [...] Quatre característiques [...] són a
considerar per la seva ascendència, formació i
manera de ser. La primera, el seu coneixement
acurat de la realitat política i històrica
d’Andorra, que li ha permès reflexionar, opinar
i escriure fonamentadament sobre tots els
reptes del trànsit de la vella a la nova Andorra.
La segona, la seva capacitat a establir
objectius i en definitiva saber concretar
projectes polítics i després intentar-los dur a
terme, i no al revés... La tercera, el ser
conscient que de vegades la força política de
què es disposa no permet anar més lluny i per
tant l’únic que es pot fer és establir
precedents, formular avançadament projectes
que no són encara possibles en el moment
que es vol perquè han de ser prèviament
assumits per la societat o per aquesta i els seus
polítics [...] La quarta, la seva aptitud de
cohesió organitzativa o talent per reformar,
reorganitzar i dirigir tota mena de grups. Els
seus quatre governs, sempre col·legiats, en
van ser la mostra més fefaent. La seva
repercussió, tot i ser important individualment,
derivava de la unió amb els seus equips i les
seves qualitats solidàries... Els seus cinquanta
anys de presència pública mostren com n’és
de necessària la constància, ser reflexiu, tenir
objectius, construir projectes i finalment ser
generós i compartir pensament i acció amb els
altres, creant equip. Els reptes grans exigeixen
somnis grans, honestedat, esforç i continuïtat
grans. El temps, finalment també, posa en
relleu els grans homes.”
Antoni Pol i Solé
Per recordar-lo més àmpliament vegeu la revista Àgora
número 9, d’abril del 2008
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Maurici i les seves filles, amb el seu amic
Josep M. Talló i esposa

Per Oriol Vilella i Sala

Signant la litografia de Sant Jordi 2009

A mitjans dels noranta, no us sé dir l’any
exacte, ha passat molt de temps, jo duia els
cabells llargs i solia anar als llocs on sonava la
música que m’agradava i encara m’agrada,
bàsicament rock anglosaxó i tot tipus de jazz
fusió. Per sort a l’època hi havia un parell de
caves on punxaven aquesta música, el Motors
d’Escaldes-Engordany i L’Àngel Blau del
carrer de la Borda a Andorra la Vella.
Curiosament els dos locals tenien un espai
habilitat per la música en viu; bé, de fet crec
que si els sovintejava també era perquè tots
dos tenien escenari, on habitualment hi podia
anar a escoltar música en directe. I va ser al
Motors d’Escaldes on, un dia, suposo que
amb una cervesa a la mà i en mig de la típica
boira de fum de tabac que hi havia als locals
d’oci el segle passat, vaig veure un home uns
20 anys més gran que jo amb una guitarra
acústica i una veu greu i fràgil, defensant unes
boniques cançons. No sé qui m’acompanyava
en aquell moment, segurament deuria anar
sol, i no sé si ho vaig comentar en veu alta
amb algú, però vaig començar a imaginar
arranjaments per a aquelles tonades.
Quan va haver acabat el seu repertori m’hi
vaig apropar i em vaig presentar, i el Maurici
Bellmunt em va dir que buscava músics per
tocar, que tenia moltes cançons i volia tocarles en directe amb més músics. I bé, per ser
estrictes amb la història, vam començar a
parlar d’això i d’allò i quan li vaig dir que
treballava en una agència d’assegurances que
es deia Montsegur se li van posar els ulls com
taronges! “Ets el Jan d’Ornolac!”; els que
hàgiu llegit el seu llibre (G.O.T. Govern Ocult
de la Terra) sabreu que aquest personatge és
un membre de l’orde dels Cavallers de
l’Impossible. Semblava que havia trobat algú
que buscava de feia molt, més enllà del
temps.
Aquell bon dia, o potser una nit, va començar
una història d’amistat que, malgrat que el
Maurici hagi marxat, no s’ha acabat, perquè
li hem fet créixer unes arrels molt profundes i
unes branques molt frondoses.
Ell parlava sempre amb el cor, directament;
sense embuts ni por a ser mal interpretat. Li
agradava compartir les seves gestes dins del

món de les arts; la seva exposició a Nova York
a primers dels anys vuitanta, les seves
col·laboracions en revistes satíriques i
esotèriques, la seva estada a Florència. Li
agradava explicar que s’havia mogut sempre
en el món de les arts, utilitzant la guitarra i els
pinzells com a espasa, i nosaltres, els seus
cavallers de l’impossible, volíem moure’ns-hi.
Les cançons del Maurici les he tocat amb ell
a duo, també amb el Jordi de Miguel i el
Carles Matute amb un trio que teníem
plegats als noranta que es deia Teràpia de
Grup; amb els Hysteriofunk i amb conjunts
que havíem fet ad hoc per acompanyar-lo,
amb el Fano Pallarés, la Rebeca Raya, el Jan
Cartes i molts d’altres que no dubtaven ni un
moment a apuntar-se. Fins i tot una vegada,
als tombants del segle, quan els Hysteriofunk
érem de gira amb el músic català/americà
Paul Fuster, un dia després d’un assaig vam
anar a veure el Maurici, que tocava a L‘Àngel
Blau i el Paul es va afegir a tocar la bateria en
un combo improvisat que vam muntar en un
moment. Sempre reeixíem; l’energia que es
creava en aquells moments era molt forta,
comunicàvem sense problema, aconseguíem
l’empatia del públic perquè sobre l’escenari
hi havia honestedat, o al menys això és el que
sentíem des de sobre les taules.
El fet d’haver pogut enregistrar els seus
temes mentre ell era viu i haver pogut fer dos
celebracions amb les seves cançons a La Fada
Ignorant els darrers anys em fa feliç. Tots els
que érem allà, sobre l’escenari i a la zona del
públic, vam poder fer evident que
l’estimàvem; no a ell, que ja ho sabia, ho vam
poder fer saber a la resta del planeta terra.
El mateix enregistrament del disc Un munt de
coses belles també va estar ple d’emocions,
des del moment de decidir-ho amb el Lluís
Cartes; de fet era un projecte que teníem des
del primer dia que vam sentir les cançons. Va
ser emocionant tenir l’honor de comunicar-ho
al Maurici i als companys que ens ajudarien i
hi col·laborarien, hi va haver emoció també
quan vam haver de fer la tria de cançons i
vam veure que moltes quedaven fora
(Neneta, M’atreviré a cantar, La nit
d’Andorra) i no cal dir que també en va haver
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Rebent el premi Àgora 2017, 30/05/2018

durant la gravació, fent els arranjaments i
agraint a la tecnologia que ens permetia
treballar a 200 quilòmetres de distància els
uns dels altres. I després el moment
culminant, quan vam enregistrar les veus, això
sí que ho vam fer de manera presencial a
Andorra, veure la desfilada d’amics arribar a
l’estudi i deixar anar el seu talent sobre les
pistes musicals. La Rebeca va venir des de
Mallorca a gravar les seves veus; Amb els ulls
tancats era l’altre nom que havíem proposat
per al disc, ja que aquesta era l’actitud que
teníem amb el Maurici.
Crec que parlo per tots els implicats i citats
en aquestes línies quan dic que ens sentim
orgullosos del disc i d’haver tocat amb el
Maurici en directe, i que el trobem a faltar, i
que esperem tornar a veure’l, i potser cantant
ho podrem fer. Sempre ens quedaran les
seves cançons, els seus pensaments i els seus
dibuixos.
El Maurici va ser la inspiració per a una colla
de músics d’Andorra als anys 90, i l’hem
tingut com a guia tot aquest temps; no com
a guia musical, que també, ja que la seva
manera d’entendre la música ens va fer
aprendre coses que hem aplicat al llarg de les
nostres carreres, però també, i més
important, com a guia espiritual i vital.
La seva manera de veure el món, la seva
manera de viure les seves creences, la seva
bondat i amistat, ens va obrir els ulls a aquella
colla de músics adolescents, i ens va ensenyar
a veure-hi més enllà.
Gràcies, Maurici, i fins aviat ■
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Per Andrés Luengo i López

Breu història del cronopi
Vam coincidir uns anys, potser un lustre, a la
redacció del Diari d’Andorra. Ell feia de
dibuixant (poc) i de redactor (sobretot) al 7
Dies. En aquell ambient competitiu i a
estones francament hostil el Maurici havia
conservat l’essència de l’home cordial i
acollidor que era. Mai no es va deixar
amargar. Sorprenia que, amb l’excepció de
Rosa Mari Sorribes, ningú no fos capaç
d’explotar el talent que òbviament tenia per
la caricatura. I que, per poc que gratessis, de
seguida veies que també tenia per al dibuix,
el retrat i el que fos que li demanessis si era
amb un llapis a la mà. Després, en una certa
intimitat, t’explicava així per sobre, sense
donar-se cap importància i quasi com si li fes
mandra, les seves aventures a l’era daurada
de l’humor gràfic espanyol i et quedaves de
pedra. Es percebia en el seu to el desengany
de l’home que havia estat en el lloc adequat,
en el moment adequat i amb el talent
adequat, posem que el Madrid de mitjan
anys 70, i que per la raó que fos –i que mai
no vaig arribar a treure-li- va haver
d’abandonar per la incerta aventura italiana
que va encetar als primers 80. No es feia mala
sang. No va poder ser i prou. Amb el
victimisme, deia, no es va enlloc.
Però tornem a mitjan anys 70. El Maurici
acaba de deixar, després de quinze anys, la
feina de comptable a la pedrera del seu
poble i es llença a l’aventura. “Contra l’opinió
del meu pare, que em va desheretar i que em
va advertir que mai no faria ni cinc, i en això
tenia raó. Però jo volia ser artista. Dibuixant.
Tant me feia si eren senyores més o menys
lleugeres de roba, acudits polítics o tires
còmiques. La qüestió era dibuixar”. I es va
plantar amb la seva carpeta i les seves
il·lusions a les oficines barcelonines d’El
Papus. Se’l van treure de sobre, deia, amb
l’argument que no encaixava amb l’estil italià
de la revista, on a l’època publicaven Gin, Ivà,
Jà, Óscar, Fer i companyia. N’explicava una
altra versió: “Quan vaig aparèixer per
Barcelona amb la meva carpeta se’n van fotre
de mala manera. ‘Que també dibuixeu, per
Sant Vicenç de Castellet?’ Em vaig emprenyar
tant que me’n vaig anar a Madrid”. I potser

això li va salvar la vida, perquè es va estalviar
l’atemptat amb paquet bomba que el
novembre del 1977 va arrasar la redacció i va
deixar un mort i disset ferits.
El cas és que va agafar els trepants, els va fer
botifarra i cap a Madrid. Recordin, som al
1976, Franco acaba de morir, la democràcia
és una aspiració tan plausible com incerta i
durant un temps, diuen els que ho van viure,
tot va semblar a Espanya possible. Així que a
Madrid. Sense padrins ni res, deia amb cert
orgull. Porta freda. I la primera que va picar
va ser la de Sedmay: “Em va rebre un senyor

molt castís, molt madrileny, encorbatat i ben
vestit. Es va mirar els dibuixos que duia sota
el braç i em va dir: ‘Quant en vols?’ Com que
no sabia què contestar li vaig dir que el
mateix que cobrava Forges. I va resultar que
eren 15.000 pessetes per pàgina. I em van
contractar. Així que vaig començar la meva
carrera amb el mateix catxet que Forges”.
L’aventura madrilenya del Maurici es va
allargar quatre anys. Prou temps perquè al
currículum hi llueixi fins i tot una topada amb
la censura, que sempre queda bé, a compte
d’una portada de la revista Personas on va
tenir l’ocurrència de convertir les quatre
barres de la senyera en els barrots d’una
presó. El número va ser segrestat, explicava,
i mai no va arribar al quiosc. També va ser a
Madrid on va participar en la creació de la
revista El Cronopio, subtitulada Humor,
Picardía, Pasatiempos, Chicas, Sal… y
Pimienta. I atenció, perquè aquesta és
probablement l’aventura més pintoresca del
pas del Maurici per l’humor gràfic. Resulta
que per a aquesta revista va crear una
mascota que responia al mateix nom de la
revista –inspirat sens dubte en Cortázar– i
que reinterpretava la figura del bufó
medieval, amb el seu barret, els seus
escallarincs i tota la pesca. Una troballa, sens
dubte, perquè quan el maig del 1977 va
aparèixer el primer número de la revista El
Jueves, resulta que els Kim, Romeu, Martín i
companyia no van trobar millor mascota
que… un bufó, el que encara avui saluda des
de la portada de la revista. Anys després ho
recordava més resignat que emprenyat: “No
puc afirmar que me’l copiessin, però el que
és indiscutible és que el meu Cronopio i el
seu bufó s’assemblaven sospitosament”.
En qualsevol cas, el nom que s’havia fet a
Madrid i, deia, el padrinatge de Jordi Ginés,
Gin –“Sens dubte, el millor dibuixant que he
conegut, i encara millor persona” – li van
permetre, ara sí, entrar per fi al cercle d’El
Papus: “Es veu que els anys a Madrid havien
italianitzat prou el meu estil per poder-hi
publicar…” Per a El Jueves va crear el
personatge de El cuc, que anys després havia
de ressuscitar als anys andorrans. I per al
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Muchas Gracias, on practicava un humor més
polític, el reclús-filòsof vestit de ratlles que
arrossega una bola de presidiari. “En vaig
dibuixar centenars de vinyetes”, deia. És
l’època de les vaques grasses, quan col·loca
fins a set dibuixos setmanals en revistes de
Madrid i Barcelona: a les d’humor gràfic cal
afegir-hi les decididament eròtiques, com ara
Lib, Emmanuelle, Climax i Primera Línea. Fins
que el 1981 decideix fer un canvi radical, el
primer dels que periòdicament van sacsejar
la seva trajectòria artística, i abandona
Barcelona per provar fortuna a Florència: “I
com sempre, amb el book sota el braç, una
altra vegada a tocar portes perquè a mi no
m’ha vingut a buscar mai ningú”. En aquesta
ocasió, la porta era la de l’editorial Tedeschi,
que publicava Il Giornale dei misteri, revista
de parapsicologia i esoterisme: “Hi feia
d’il·lustrador i també vaig escriure-hi alguns
articles de temàtica ufològica. S’ha de tenir
en compte que eren els anys dels ovnis!”
Van ser dos anys, fins al 1981, quan torna a
Barcelona i deixa l’humor gràfic per la pintura
–a Florència havia après la tècnica de
l’aerògraf–. Ja no tornaria a publicar en una
revista de tirada nacional. Fa dos anys, en
l’última entrevista que li vam fer amb motiu
del disc amb els seus temes, Un munt de
coses belles, que van gravar Lluís Cartes,
Oriol Vilella i companyia, acabava la conversa
així:
-Ho tornaria fer?
-Sens dubte. No em penedeixo de res.
Arribat cert punt de fastigueig vital i laboral,
si tens l’oportunitat convé seguir la teva
vocació. També has de tenir un cert talent, és
clar.
-I sort.
-Més que sort, el que importa és fer. Et
coneixeran pels teus actes, pel que facis, no
pel que diguis. No ho oblidis mai. ■

Nascut el 1952 a Sant Vicenç de Castellet
(Barcelona), es va instal·lar a Andorra el 1989.
Casat i amb dues filles, és premi Àgora
Cultural del Principat d’Andorra 2017.
Ell mateix, deia: “No em penedeixo de res.
Arribat a cert punt de la vida, has de seguir
la teva vocació, per poc que en tinguis
l’oportunitat. Si tens sort i una mica de talent,
millor, però el que compta és fer. Pels teus
actes et coneixeran no pel que dius. No ho
oblidis mai. [...]
Mai no m’he sentit
incomprès. Amb el victimisme no es va enlloc.
[...] El primer concert el vaig fer als 16 anys a
l’institut, a Manresa, amb un company que es
diu Joan Corominas. Assajàvem al lavabo de
casa i la meva mare es desesperava. Mai no
havia pensat que aquelles cançons
ressuscitarien al cap de cinquanta anys, que
algú es dedicaria a recollir-les, afegir-hi
arranjaments de veritat i editar-les en un disc.
Ni somiar-hi...”
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Record de

Maurici
Bellmunt i
Carrete

Mònica Lusilla, Maurici, Rosa Mari Sorribes i Teresa
Cabanas a la parada d´Àgora, 23/04/2009

D’ell, se n’ha dit: “[...] Un bohemi de cap a
peus, molt viatger i viatjador, transhumant,
explorador de mantes disciplines i
profundament humà, sempre disposat a la
conversa i afable en qualsevol circumstància.
El Maurici Bellmunt era un tastaolletes
irreductible, un diletant apassionat. Ens vam
conèixer tan bon punt va arribar al país i vam
prendre plegats uns quants cafetons,
amenitzats de converses disperses. Era
escriptor, deia, sense gaire convenciment;
també poeta, a estones perdudes; recordo
que en la cabina d’un ascensor, es va treure
de la butxaca un tros de paper esvellegat i
amb una ganyota burlesca em va llegir un
dels seus poemes. Fou el dia que vingué al
meu despatx a demanar-me feina. Li vaig
encomanar algunes il·lustracions i també
caricatures i un parell de vinyetes per a la
revista que jo editava. Amb el tracte proper
vaig anar descobrint altres habilitats seves
com la pintura, la composició i després la
pràctica del periodisme. Un parell de cops
ens vam trobar per gratar la guitarra, a duo.
Se’n va anar com va arribar, amb reserva i
sense espamparuixa, tranquil; i hem perdut
un personatge únic, una persona
entranyable.”

Manel Sansa i Garal

“Ens ha deixat com era ell, sense estridències
i amb humilitat. Se n’ha anat un artista
polièdric; de persones com ell n’apareixen
poques cada segle.”
Rosa Mari Sorribes i Forcada

21/09/2019. Presentació del CD a la Fada Ignorant

“Quan el vam conèixer érem bastant
jovenets, feia poc que tocàvem i en el Maurici
ens hi emmirallàvem. Suposo que ens atreia
aquesta capacitat que tenia de veure el costat
poètic de les coses petites. Estar una tarda
amb ell era una experiència galàctica, tot el
que t’explicava, incloses les seves
excentricitats, es convertia en una masterclass
per als adolescents que érem a l’època. Estic
especialment satisfet d’haver pogut gravar
les seves cançons. Les portarem sempre amb
nosaltres i aquella manera seva de fer tan
pura, tan senzilla, ens ha influït a l’hora
d’escriure lletres i cançons.”
Lluís Cartes i Ivern

“Es tractava de vestir les cançons del Maurici
amb una producció de qualitat perquè el
gran públic hi descobrís el punt de genialitat
que nosaltres hem vist de sempre en uns
temes aparentment simples: l’esquelet ja era
excel·lent però hem intentat que brillés una
mica més encara [...]
Oriol Vilella i Sala
Per recordar-lo més àmpliament vegeu la revista Àgora
número 31, del desembre del 2018

El Museu Fàbrica Reig
acull l’obra del doctor
Joan Obiols i Vié

Aportacions

(1919-1980), pioner en
psicopatologia de l’expressió

Per Teresa Ventura i Guasch
Text i fotos. Membre de l’Associació de Professionals de
la Comunicació d’Andorra (APCA)

Amb el suggestiu títol d’Art i follia, el dia 6
de febrer del 2020 es va presentar al Museu
Fàbrica Reig de Sant Julià de Lòria, al
Principat d’Andorra, una interessant
exposició dedicada a l’obra del doctor Joan
Obiols i Vié (1919 - 1980), amb el patrocini
conjunt de la Fundació Joan Brossa i la
Fundació Julià Reig, i amb la col·laboració del
Servei de Salut Mental del SAAS. És una
mostra itinerant del fons de l’il·lustre
psiquiatre i professor que ja s’ha presentat en
altres centres culturals del nostre entorn.
Originari de ca l’Oliva de Sant Julià de Lòria,
el doctor Joan Obiols i Vié fou un prestigiós
psiquiatre que va ser un dels pioners de les
tècniques del psicodrama i va fer la seva
valuosa aportació en el camp dels avenços en
l’estudi i els tractaments psiquiàtrics, a partir
de les seves pròpies experiències els anys 40
i 50. Una època en què el doctor havia
treballat en els antics frenopàtics de Sant Boi,
Santa Coloma, l’antic hospital de la Santa
Creu o l’Institut Pere Mata de Reus.
El seu gran amor a les belles arts li va
permetre treballar en els dos vessants, el
mèdic i l’artístic, així que és considerat un
dels primers psiquiatres en aplicar la teràpia
per l’art. Això implica també el dibuix, la
pintura, l’escultura i fins i tot la música
(musicoteràpia). Tanmateix, la seva afició a la
fotografia li va permetre tenir els propis arxius
privats dels malalts amb qui tractava, per
analitzar a través de les expressions humanes
les possibilitats de comunicar-se millor amb
ells.
El doctor Joan Obiols i Vié, als anys 50,
entusiasmat pel nou corrent de l’anomenat
art brut (art sense polir), va ser el cofundador
de la Societat Internacional de la
Psicopatologia de l’Expressió. L’any 1964,
juntament amb el també professor el doctor
R. Sarró (1900 - 1993) varen organitzar a
Barcelona un congrés internacional d’art

psicopatològic. El doctor Sarró a Viena havia
estat alumne directe de Sigmund Freud (1856
- 1939).
S’ha de dir que ja des d’aleshores els
congressos i trobades internacionals
constituïren nous impulsos que van propiciar
l’aplicació de noves tècniques per a tots els
pacients, alhora que van promoure la
publicació i l’exposició de les obres que
aquests pacients mentals produïen, cosa que
va afavorir la força expressiva i el caràcter
terapèutic de la nova proposta que més tard
donaria lloc a l’anomenat art-teràpia que avui
tots coneixem. Una disciplina que també
s’aplica a l’Escola Nostra Sra. de Meritxell, al
Principat d’Andorra, i que compta amb el
suport del comú de la capital i el seu
professorat de l’Escola d’Art.
Tanmateix s’ha de dir que un dels fills del
doctor Joan Obiols i Vié, el també doctor
Joan Obiols i Llandrich, va ser durant molts
anys responsable de Psiquiatria de
l’hospital Nostra Sra. de Meritxell i un dels
promotors de les activitats artístiques dels
pacients del Centre de Salut Mental.
Alhora, Víctor, un altre dels fills, músic i
poeta (autor de diversos llibres), va
treballar com a musicoterapeuta a l’hospital
de Sant Joan de Déu a Barcelona.
Ara justament amb la mostra presentada, i
amb el suport del SAAS (Servei Andorrà
d’Atenció Sanitària), els pacients mentals del
país han tingut el seu espai expositiu a la
segona planta del mateix Museu Fàbrica
Reig.
Avenços tècnics i positius que al nostre país
cal agrair a un andorrà originari de ca l’Oliva
de Sant Julià de Lòria, que és el doctor Joan
Obiols i Vié ( 1919 – 1980). Un psiquiatre i
humanista que mereix un lloc preferent en un
possible espai per als ciutadans il·lustres,
encara que molts andorrans ja el tenim en el
nostre pensament quotidià.

El doctor Obiols i Vié era també un gran
col·leccionista. Una selecció de les seves
obres, entre les quals destaquen artistes com
Antoni Tàpies, Joan Miró, Salvador Dalí,
Perejaume, etc., també s’han pogut admirar
al Museu Fàbrica Reig en una interessant
exposició. ■
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Poesia

Vint-i-tresè concurs
de poesia 2020

Miquel Martí i Pol
En el 23è Concurs de poesia Miquel Martí i Pol,
instituït amb motiu del Dia mundial del llibre per
la Biblioteca Pública, adscrita al Departament
de Promoció Cultural i Política Lingüística del
Govern d’Andorra, els membres del jurat,
compost en aquesta ocasió per les senyores
Bruna Generoso, Marta Jordana i Meritxell
Isern, després d’haver fet la lectura crítica de les
7 obres presentades a la categoria Poema i de
les 6 obres presentades a la categoria Recull, i
d’haver-nos reunit virtualment els dies 1, 7 i 14
d’abril d’enguany, després de les deliberacions
pertinents, hem acordat aquest veredicte.
Per a la categoria Poema, el jurat ha atorgat un
accèssit consistent en un lot de llibres al poema
núm. 6, per l’elegància de l’estructura definida
i el xiuxiueig delicat del ritme i la sonoritat per
descriure amb un llenguatge proper la tendresa
del desig.
L’autora del poema, titulat “Ets fràgil”, que
signa amb el pseudònim Shikibu, és la Sra.
Elena Aranda.
Continuant amb la categoria Poema, el jurat
atorga el primer premi, dotat amb 300 € i un lot

de llibres, al poema núm. 7, per l’originalitat i la
força de les metàfores que, per expressar la
nostàlgia per un temps passat, situen el jo
poètic com un estoc entre llums de neó.
El poema, titulat “Outlet”, pertany a Josefina
Porras González.
En la categoria Recull, el jurat ha atorgat un
accèssit consistent en un lot de llibres al recull
núm. 3, per la musicalitat i la singularitat mètrica
en algunes composicions.
Aquest recull, titulat “Els cims que et miren”,
pertany a la Sra. Meritxell Cornella Planells.
Continuant amb la categoria Recull, el jurat
atorga el primer premi a dos obres ex-aequo,

Categoria Poema Accèsit
Elena Aranda i Martínez

Ets fràgil
i rius tan fluix que,
tu que voldries fugir com un gat,
m'obligues a capturar--te
abans no mori la passió
als llavis.

Sóc fràgil
i quan rius tant i tant fluix
les flors del món especulen dins meu i
també el desig
d'apropar-me a tu
indecisa com la carícia
que es desperta ara a la punta dels dits.

Premi Categoria Poema
Josefina Porras i González
OUTLET
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Andorra la Vella, 23 d’abril del 2020
Bruna Generoso, Marta Jordana, Meritxell Isern

Ets fràgil

(una intromissió més aviat innocent si no fos perquè)

M’aturo davant d’un gran rètol,
hi entro.
Incaut és el desig que m’empeny
a omplir buits.
I entre l’amalgama d’estocs
vaig clavar els ulls en tu,
tacada de llums grogues, pensativa
i obsoleta vivies.
Al teu voltant tothom t’ignorava,
malgrat compartir els llums de neó.
I la mare ja no hi era per llevar les taques.
I entre el mirall i el món
la vida en un aparador se t’escapolia.
És amb els ulls de la vellesa
que contemplo el fons de l’escenari
interpretar el meu epíleg.
Fora la tarda es torna fosca.
Però per vella que sigui
el relat continua,
i sempre alguna cosa busco,
i això ja dona sentit a la vida.

que es repartiran el premi dotat amb 1.200 € i
dos lots de llibres.
El primer recull guanyador és el núm. 5, per la
singularitat compositiva i la intensitat metafòrica
dels dotze poemes que el configuren i que
transmeten amb destresa poètica incerteses de
quotidianitat.
Aquesta obra, titulada “Inventari d’un any de
traspàs”, pertany al Sr. Albert Ruiz Feijóo.
El segon recull guanyador és el núm. 6, per
l’estructura elegant i la delicadesa de les
metàfores, que embolcallen de senzillesa la
complexitat poètica per parlar de l’amor i la
tristesa per un sentiment de llunyania.
Oberta la plica corresponent, l’autoria del recull
titulat "Sota un cel prematur" correspon a la Sra.
Elena Aranda.

Premi Categoria Recull
ex-aequo
Elena Aranda i Martínez

Sota un cel prematur
El Masnou, estiu de 2013
Per a tu crearé un oasi blanc
de sorra fina
i mil pedres maques.
Caçarem petxines a la riba
amb dits inexperts,
els peus dins l'aigua.
T'ho prometo.
Marxarem només
quan la inoportuna llum del sol
ens obligui a obrir els ulls.
I no tindrem por del demà
perquè les aranyes, ja no ens fan por.

I.
Primer dues gates,
després la gossa,
ara jo.
Tanco la porta
no una llar.
Hivern ferotge
a principis de maig.

Andorra, 2019-2020

II.
Pluja transparent d'estiu,
l'eco d'una veu que no ressona,
una pedreta insignificant
emmudeix pendent avall.
III.
El desig s'atura
la pluja no,
tot m'és estrany
excepte tu.
IV (a).
T'allunyes i ens diem adéu amb la mà.
Camines pel carrer de les botigues
sense pressa
sota un cel prematurament fosc.
L'espectacle em commou.
Passo a formar part
d'un aparador ple d'objectes,
un marc de fotos buit
em fa plorar.
IV (b).
T'enyoro i dels arbres cauen fulles grogues
i de les llibretes, records.
Sortíem esquitxades de la platja
el cubell ple de petxines,
la imperfecta calma del món.
T'enyoro i la llibreta desprèn flors d'estiu
marcides i efímeres
com les petjades
d'uns peus descalços a la sorra.
IV (c).
Te'n vas a dormir.
El fons de l'oceà es buida
i em preparo per trucar.
No saps com em dol
dir bona nit per telèfon.
En la penombra dels meus somnis
encara tens cinc anys.

V.
Però l'amor és confús.
I m'assec en l'únic banc buit
d'un carrer cobert de fulles humides
un segon abans
que comenci a nevar.
VI.
És dimecres i neva,
ens quedem a casa.
Des de la finestra
una panoràmica del camp de batalla.
Admirables volves fines com el paper
desorienten vianants i cotxes que no avancen.
Tornaràs a estimar?, preguntes
i m'abraces.
VII.
Desfer el llit,
treure la neu perenne de l'edredó.
Canvia el mes
i el full del calendari.
L'absoluta claredat:
l'hivern profund brolla de dins.
VIII.
Mai no he deixat d'estimar.
Estimo, per exemple, els cinc minuts de pròrroga
abans no despertis.
El trencadís emocional resta intacte,
sense hipèrboles.
S'obren els pètals
i el món sencer resplendeix
en els teus ulls.
XI.
Tornaran els oasis blancs
serenament conquerits.
Ocuparé l'espai del jardí que em correspon
sota un cel prematurament clar.
Però abans faràs dotze anys
i per a tu sempre serà primavera.

De vegades són, Miquel,
els nens vells, joves i adults.
I si et queden més batalles,
lliuraré,
foc al fum, d'aquest anuari:
a l'agost faré rondalles,
potser, al setembre, un sonet.
Estimat Miquel,
pels poetes,
per respecte
pels difunts,
no et demanaré pas la cara,
però si vols,
estimat Miquel, si vols,
als onze mesos que ens queden
donarem l'ànima junts.
FEBRER
L'acumulació anímica de la pluja
ressona
als estats de la matèria,
vibrant com les cordes teòriques
del violí —depressió- d'un físic
en dejú.
Pel matí,
els ressorts de la investigació científica
lluiten a ganivet i mort amb les ànsies de bufet,
mentre llàgrimes taral·legen les finestres
missatges secrets en codis telegràfics:
Punt, punt, ratlla,
- El, que t'estimo.
Ratlla, ratlla, punt, punt.
- Escolta, que et trobo a faltar.
Punt, punt, punt, ratlla.
- Compte que mullo.
Punt, ratlla, ratlla, punt.
- Vols venir al parc a jugar?
L'home,
acostumat a rebre amb fredor
els missatges electrònics de la natura,
parametritza la fórmula:
integrals indefinides,
derivades de LaGrange.
l modela, a la mantega, la torrada.
l el seu fill és un teorema.
- Crec, pare, crecEl nen l'informa.
- Som, fill meu, somL'home li fa de paraigua.
I treuen la tassa. I prenen té,
que encara queda, dels núvols, el febrer,
i, de l'àtom, la incertesa.

Premi Categoria Recull
ex-aequo
Albert Ruiz i Feijóo

Inventari d’un any de traspàs
GENER
A en Miquel

l un cop fart i a l'aixopluc
de la neu de la pissarra,
l'ens practica decisions:
No descartar solucions sense producte.
Ni confirmar mai l'ambició
quan protesti.
I ploure, és clar,
només quan els ensenyin.

Estimat Miquel, començo,
tot resseguint el poemari.
Miquel, benvolgut, dóna'ns peu,
pau, fe,
dóna veu,
al teu descans columbari.

QUÀNTIC
Quan t'ensenyin a estimar
no et perdis amb les dreceres
no t'enganyin els camins,
que el sentit al caminar
no n'entén, de carreteres.

Estimat Miquel,
sovint penso
en el ritme d'aigua clara
que empara el riu de les lletres,
que engatjara amb el costum
de les pluges
al desert de les idees, l'aire net.

Quan t'ensenyin a rimar
comença amb els rodolins,
que la prosa és perillosa
i la rima temptadora
però la mètrica és esquiva.

De vegades a la pell,
em refermo i et defenso
del ressò, les acaballes
dels aquells i dels alguns,
que amenacen, sedentaris.

Quan ens ensenyin la nit,
quan sigui definitiva,
combatrem, plegats, la fosca
tot ofegant-la amb els vins,
quan junts, per fi, ens quedem fora.

Poesia

Des dels plecs dels nostres llits,
amb llençols com trencaclosques,
espantats de les fogueres,
de la flama seductora
que, de l'amor, fora far,
pira fem, meravellosa,
del naufragis dins el bar.
Quan aprenguem a dormir,
sabrem que ja és massa tard,
no en caldrà més primavera.
Però com la fe és addictiva,
-quin atzar tan obstinat!
Mentre no ens arribi l'hora
esperarem els abrils.

CENT ABRILS
A l'infinit de la penombra, cent abrils.
Cent abrils,
que a mitja nit ja refresca.
Cent abrils,
que a vegades em faig gran.
Cent abrils,
que ja no ens queda més gresca
per gaudir sense fer sang.
Cent abrils.
Fou més ferma l'avarícia
de l'escombra que la fam del ratolí,
amagat sense malícia,
de les ombres
a les fosques d'aquell gat.
Cent abrils,
Que aviat la repesca obre portes.
Que al sac tancat de les cendres
ja no hi cap cap més brutícia.
Que aviat se'ns farà divendres i no tinc amb qui sopar.
Cent abrils.
Cent abrils seran demà.
MAIG
L'HOME QUE CAMINA SEMPRE SOL
L'endemà, durant els arbres, entre vents,
les petjades sordes trenquen mudes branques,
obrint sobre les fulles ruta de silueta.
És l'home que camina
sempre sol.
Aquella tarda d'oratge,
darrere, tals altres passes
demostrin que allà hi ha algun altre.
L'home que camina
sempre sol,
esvera esperança.
Al cap s'esborralla un subterfugi
planifica la il·lusió de futura companyia,
televisa la xerrada.
l en girar-se a trobar-se amb seguidor
i en trobar-se, només de rastre, l'aire
la sordesa li gemega dins el pit:
Que hi ha algú?
l recerca a aquell turó i al internet
amb desesper,
i regira la contrada de l'amic imaginari
fins, dels esquemes, els confins
fins, de la granja, les cledes
i, des del parc, els esbarzers.
I si es trobés perdut no en capgirell ni derrota
De tanta volta on ningú espera.
I si en troba un bocí que l'assona.
Segueix d'amagatall a l'obaga
d'un altre home, d'una esquena,
passes fermes com les seves,
que sobtat regira i crida
Que hi ha algú?
L'home que camina
sempre sol,
no se'n reconeix el crit ni la roba.
I fins l'infinit camina, seguint
el vidre,
fins al final del trencall, la frontera.
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JUNY

NORD
Trenca fronteres.
Somia en somnis.
Viu a les cendres.
Riu de la vida.
Viu de la vida.
Somia la mort.
Trenca fronteres.
Tanca la porta.
Roba al pastor.

SUD
Trenca les banyes.
Somia que dorm.
Viu ja fa massa.
Viu massa poc.
Riu com un porc.
Somia un gra massa.
Trenca la tanca.
Obre la tanca.
Roba al castor.

Roba llimones.
Sobra la sogra.
Mata borratxos.
Calma les feres
i ama el traïdor.

Agra llimona.
Sobren les sobres.
Mata la mort.
Calma la mort
i ama el castor.

Obren esglésies,
tanquen els ulls.
Vibren els vicis
i sagnen les flors.
Crea addicció.

Obre les cames,
tanca el deliri,
vibra la carn
i sagna el plaer.
Crea addicció.

Viu esperant
i viu creient
en la salvació.

Mor esperant
i mor creient
en un mon millor.

Flama a la metxa.
Trama les regles.
Cuina el corder.
Balla el corder.
Balla el corder.
Balla el corder.

Flama les regles,
trama trencar-les.
Cuina tancada.
Sagna el carrer.
Sagna el cadell.
Crits al carrer.

Neix algun dia.
I sols per néixer
ja es guanya el sou.

Neix algun dia.
Peix amb espina.
No en guanya prou.

Fam i rutina.
Home de ferro,
rosegador.
Dona de ferro.
Surt de la fila.
Surt a la vida,
i pensa-ho de nou.

Fam i saliva.
Home de vidre,
rosegador.
Dona injuriada
Surt de la vida.
Surt de la fila,
i calla a la fi.

JULIOL
A la fi, de nou,
em capbusso
a l'oceà infinit,
a la ressaca d'alta mar,
al verd profund, submergit.
Ballo amb les onades, em bressolo,
dolç, sota els tres sols, me n'ofego.
l al cel mig, sencer, parpelleges,
i em desperto.
Ja no hi eres.
AGOST
LES RONDALLES HABITUALS
Ja no hi eren cavallers
van renunciar a la batalla
i ara fan cua al carrer
que avui és dia de paga.
Ja no hi eren les princeses
van renunciar d'aquells contes
que hi narraven sols febleses.
Ja no hi ha animals que parlin
no hi ha gaire més a dir.
Ja no hi ha superpoders
més que els que en fan subsistir.
La Mireia a l'autobús,
s'ha tornat a enamorar,
sent, de nou, al pit, el nus.
El noi d'ulleres de pasta,
amagant-hi la mirada
no s'hi atreveix a parlar.
l a la propera parada,
ja ve l'Estació de Sants.
A la feina el Marc rondina,
però a casa apadrina un gat
i cada dia el pentina.
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La carpa de riu sospira:
Qui fos gos o sargantana.
l al niu, un pardal gamarús
piupiueja una sardana.
El pare d'indi, el fill vaquer
- l qui som doncs?- pregunta el nen
Què som, els bons o els dolents?

DESEMBRE
Ahir em vaig veure abans d'ahir.
l em vaig cridar:
No ho facis,
no ho diguis,
no hi vagis.
l ara, que em puc veure ahir;
i ara, que, a la fi, em trobo afònic.

La pluja ajorna la festa.
L'epidèmia ens amenaça.
I a la ràdio avui entrevisten
al peixater de la plaça.
l al final d'aquests pocs versos,
quan se'ns deslligui la bena,
el lector tindrà la pista:
ell també és protagonista
dels seus propis universos,
que la lluna mai és plena
i als silencis s'encadena.
POTSER AL SETEMBRE
Ja es troba el silenci encadenat. Reien.
Els pilars arrelen en sòl més negre,
què fèrtil i agre! De l'or, en la febre,
fóra marbre al setembre però no ho veien.
Els amics conviden, la lluna brega
sota el seu mant més blanc, foscor tan blava.
S'escuren els pòsits, el got s'acaba
i el peu despistat l'arrel ensopega.
Ras al coll, el fred de la gavardina.
Gir de clau. De nou la bombeta fosa.
Llit moll, si escau. Follets focs no il·luminen.
Volen obrir-se els ulls, malgrat no gosa.
S'oposa a creure uns llums que es difuminen.
De nou, només són un. És que us fa nosa?
ANTROPOMETRIA D'UN DIMECRES DE TARDOR
Som els professionals de la mentida topològica,
les abelles en fanals, penedides i platòniques.
Dels diaris som ruïna, dels embalatges mentals,
som la rutina cansada d'un funcionari estatal.
Som aviat serem, som vam ser i som estimeu-vos.
Som un cel serè, que amb diners tot és possible.
Som un vel ben horrible, indefectiblement punible
que amb l'alè de la impostura ens mantindrem impassibles.
Acostumats a gens de tot, els enyors del que voldrem,
senyors adeptes sense os, nuvis sense nits de noces.
Gats arrugats sense botes que remuguen pel cafè.
Som el puny i som les roses, som dialectes del no res.
Som esperits, som mandrosos, de tots els crims sospitosos.
Som estúpids i gloriosos, som els cims dels horitzons.
Sols ens cosim els botons, som tan bons que som odiosos.
I de tan dolents com som, ens empaiten llamps i trons.
Som un de tot cor t'assenyalo les mancances.
Som la malastrugança que apuntalo ple de por.
I ho jurarem, de debò, que necessitem vacances
l jutjarem, tal com som, la veritat de l'amanida.
De bovins sense estampida, de palaus en som record,
de paisatges amb faldilla i viratges plens de pols.
D'ampolles de vins sense dol i salvatges cenobites.
De les cames infinites, estalactites del cor.
l un barat menú dels cars, i els basars de bona vida,
i un menut que quan s'acosta es despista a cada pas,
i divertides i agrestes, artistes definitives.
Som, de vegades ens costa, però ho podrem solucionar.
DE VEGADES COSTA TANT, és tan difícil, separar de la palla el gra, com dels
versos els companys. De vegades el punt i apart ens allunya i ens castiga, com
un parany sense pla, com la sequera del pany que s'espera al remull, com
l'estrany a l'ull de la ceguera que aixeca tal polseguera com la cançó darrera
que se'n riu del seu orgull, com l'abraçada d'amor que per sincera vegada
esdevindrà el primer cop, sense rastre ni sospita de ser també la postrema, que
el final roman a prop i demà amenaça pluja. Cop a poc, es relaxen les
parpelles. Poc a cop se'n ressenten els mussols i, dels arbres, les anelles que
comptades ens revelen tal com som. Cop a poc la catifa de les fulles, mant tan
etern com eteri d'il·lusòria Ventafocs, poc a cop, la nuesa de tardor que revifant
esperances d'encanteri canvia de muda i saluda, traïdor, l'hivern. De vegades
costa tant, costa tan poc, que és tan fàcil, oblidar-se dins l'avern de la foscor.
De vegades als camins no hi queda rastre de flors; només resten ahirs.

Categoria Recull Accèssit
Meritxell Cornella i Planells

Els cims que et miren
Lluna plena
Lluna magnífica damunt l’aigua
Lluna excèntrica vius nits rialleres
calma trencada, juganeres ombres
Blanca lluneta...
Lluna perduda en la nit fosca
Lluna trobada en l’albada clara
Ampla mirada d’esperança plena
Blanca lluneta...
De l’aeroport a Montjuïc
Deixo massa sovint
trossets de vida a l’aeroport.
Fugen pel cel
dins d’un avió.
Volen.
Tornant del Prat,
veig els enormes
cuboides dels vaixells del port.
A Montjuïc,
els minúsculs cuboides
de repòs.
Etern.
El meu no és tan petit
ni tampoc tan gros.
Torno a casa
dins d’un cuboide rodador.
Volen uns, les altres
Roden.
D’Andorra al Born
El temps d’Andorra t’empeny.
Ets història narrada
i mil veritats comptades.
Potser cent anys oblidats,
Memòries molt ocultes
i secrets desendreçats,
dins d’uns armaris molt tancats.
Aquell afany intrèpid
per mistificar la fam,
per exiliar la gana.
Records i secrets ocults,
memòria enredada.
Tu em fas rodar el món
i sense sortir del Born.
A casa
Veig el gat
sigil·lós
del teulat.
D’amagat
esventra,
tan silent,
un gros rat.
Prest, cofoi,
molt callat,
l’ha portat
tot saltant
del terrat
al forat.
No vull cap gat
afamegat.
Millor un gos

parsimoniós
i diligent,
quan empaita
el gat silent,
on encalça
aqueixos rats
tots esventrats.

Busco, et trio i et compro, et transporto
ara et pelo, et rento et cuino
fins i tot t’embelleixo i no t’arruïno.

sempre prim, àvid busca el foc dins l’èmbol
cremarà tot allò que sembli un trasto
fent per manera que ens exploti el bombo.

A taula sóc feliç quan t’hi porto
sempre tothom t’espera i tu
quedes bé ensucrat i amb Porto.

Marta
Ja fa més de quaranta anys
que ens coneixem
i sempre hem vist
a la teva mirada
els ulls oberts
de qui és curiós
i necessita abastar l’horitzó
quan més enllà millor.
Ens ha sorprès
la força dels teus braços
que, inevitablement,
s’irradia cap els nostres
en cada abraçada,
però mai tant com l’energia
del teu cor que ens arriba
més enllà de cada trobada.
Ara semblen tornar les cançons
de ja fa més de quaranta anys
i no podem oblidar-nos
d’afinar la veu amb la teva,
que ens acompanya a tots.
Continuar mirant amb tu
més enllà de l’horitzó
en cada riure, en cada poema.

L’acomodador
Vint anys fa que vinc,
vint anys fa que et veig,
vint anys davant teu,
vint anys per la cinta
que va més enllà.
Alguna vegada
un lleu frec de mans.
Has vist els meus fills
petits i els amics
contents i eufòrics.
També avorrits
i adolescents
ocults amb crispetes.
Has vist les amigues,
També el marit.

Dues vegades he tingut bon bombo
i dos cops de sort immensa dins l’ànima.
Dues fortunes xiques llencen el trasto,
i s’arrosseguen pel camí del tràngol,
és impossible d’engegar-ne l’èmbol
on entremaliat hi dansa el misto.

I un dia m’has dit: “Estem sols?“
Jo duc a la mà dues entrades
perquè ell també és allà,
compra crispetes, avorrit,
anava pel passadís,
que el conduïa a tu,
perquè hi veia més enllà.
Jo, amb dues entrades,
vaig dir: “No, som dos”.

Caldrà tenir per Sant Joan un misto
ben gran, que cremi fort i giri el bombo
i gros rodoli i s’emporti tot l’èmbol.
Al capdavall grumolls, que embussen l’ànima,
són obstacles malvats en vèncer el tràngol
de descartar cada any només un trasto...
Si jo sabés quant pesa un coi de trasto..
tindria el goig de convidar un vell misto...
i podríem cremar tots cada tràngol!
Cadascú triarà els que hi ha al bombo,
perquè sempre n’hi ha un que gira a l’ànima
esperonat pel diabòlic èmbol.
Embús d’artèries-raons és l’èmbol!
La cambra closa tanca l’únic trasto
ignífug al caliu de l’única ànima
i encar no l’he cremat amb un sol misto
tot i que fa molts anys que volta el bombo...
Òndia tu, hauré de fer-me al tràngol!

Poesia

III
Ara no sé on sóc.
Somiava que tot el carrer fos meu
però tinc llit i una cambra.
De fons mala maror,
onades de tres kilòmetres
inunden el meu balcó.
Al món li sobra foscor
i a la nit la calma.

Mama jo vull ser un florero
a la manera d’Albert Pla
M’agradaria ser model,
tenir només un anhel,
lluir com la femella en zel
i disfressar-me de gel.
Tenir una vida paral·lela
desfilant per la passarel·la,
sense haver de semblar lela
embolicada amb la tela.
No esdevenir mai una ruïna
ni haver d’estar sempre a la cuina
fent canelons amb beixamel,
amb regust pudent d’oximel.
Ser una flor dins d’un gerro.
Viure per fer el gamberro
sense sentiments de ferro
ni patiments quan l’esguerro.
Es que jo vull ser una flor,
mama, o encara millor,
només el seu contenidor.

Deixant el tràngol lliure, llisca l’èmbol
al fons del bombo gira aqueix vell trasto, Dues variacions:
perquè cap misto no m’estelli l’ànima. Era sexe només?
Quin gustet!
1.
ESTIMADA
Una vida de somni a Andorra
El dissabte ja és aquí
Allò on afers
Són insuficients
I
i quin gustet poder dormir!
diürns, afroses
els
mots
De
petitona
Que transcorri el temps sense fi.
pors es cobrien
escrits
sempre tenia febre,
La dutxa m’esquitxa la pell
d’ il·lusions
per a dir com t’enyoro.
i tanta febre distorsionava els somnis.
i no pot mullar-me el cervell.
i que, llisca
Estimada,
Tot i això persistia a mostrar
Esmorzo quelcom contundent,
que lliscaràs,
mai
t’havia
volgut
imatges
recurrents
dins
dels
ulls
closos,
amb parsimònia, molt lent.
s’encaminava
tant com ara
on àmplies xarxes es teixien soles.
Obro l’armari i trio: cal?
per corriols,
perquè
ja
no
em
fas
por
Tot
era
fosc
dins
d’un
marc
negre,
No, vestiré quelcom normal,
sovint nocturns,
tan sols m’avorreixes,
on es desteixien sols els fils,
Informal, potser casual,
sols era sexe?
tal
vegada
m’anul·les.
i
altra
volta
fora
la
xarxa,
cal fer la feina setmanal.
Uns capritxosos
Soledat,
dins una pantalla en blanc i negre,
Dinàmica i molt diligent
gens emparats
has
creat
al
meu
voltant
després
d’haver-se
fos
m’apropo al supermercat
dins del llençol,
una rutina
la carta d’ajust.
i tu, ella i també el veí...
amalgamats
esfereïdora
Si
això
no
fos
prou,
sobtadament,
Hi hem cercat alguns dels productes
per qualsevol
buida,
de sota els peus,
codificats no caducats.
furtiu atzar,
difícil de trencar.
eixien muntanyes del no res,
Ara ja hi som ben posats,
dominaran
Estimada,
m’enfilaven fins al seu cim
en fileres arrenglerats,
al mateix temps,
per què has alçat
per a deixar-me caure
plens de diners dosificats.
i, fins i tot,
un
núvol
gris
des del punt més alt
Alguns poders s’han conjurat,
a contratemps,
una boira
al buit més profund.
estem d’allò més escurats!
l’endemà nostre?
espessa
Les
papallones
Pensant en aquests dinerets
impossible de creuar?
creixien a l’estómac,
Potser només
en farem uns quants dinarets
Soledat,
que es buidaven esteses sobre el front
en un dinar,
per dilluns, per dimarts, dimecres,
dins la multitud
perlat amb gotes
s’agrisa trista
per dijous i per divendres...
el sol no t’hi vol
de suor emergides
tota passió
Però avui? Ui avui, no. No!
i em sorprèn
de les entranyes malaltisses.
en observar
Perquè tinc una gran butllofa,
el riure
certa presència
grossa com enorme carxofa!
de la gent,
II
en la genètica
De cap al sofà, aquest sofà,
però jo et trobo a faltar,
Quan era jove tenia por
del rostre amat.
oh quin gustet poder dormir,
estimada Soledat. però molta il·lusió.
que el dissabte ja és aquí.
L’amor es fon
Les nits foren poc negres,
La sort del tràngol
en reconèixer
Sonet per endevinar
no gaire llargues,
similituds
Per què no em deixes trobar una altra via? Escric irada aquest moment del tràngol.
encara menys fosques.
Serà fortuna el que durà aquest èmbol
reals, certes,
Tasca feixuga... m’omples tot el dia
A la tardor els dies no s’escurçaven
regirant tot mal de cap dins del bombo?
insòlites,
distreta n’estic, també et tinc mania.
ni per ordre de Governació.
quimèriques
Ja necessito no pensar en tu cada dia. Sembla la paciència un bell trasto
Les nits sí les governava jo.
vell, no com la ira que t’encén un misto
casualitats.
Amb la foscor dels ulls,
Estar lluny de tu cada dissabte
només amb la mirada crema l’ànima.
El pas del temps
des dels racons recòndits del cervell,
esdevé ara una idea punyent.
sabrà com fer
les paraules i els sentiments brollaven
Giny diabòlic és això de l’ànima
Passo la setmana fugint del rapte
per distreure’ns
amb
nitidesa
i
claredat,
guaita eixes fissures del meu tràngol
que torna de manera persistent.
tot ocupant
plens d’imatges de joia de molts colors.
i s’hi introdueix veloç com misto
les nostres ments,

sense saber
ben bé perquè,
en uns marasmes
mentals del tot
banals però
universals.
2.
Era sexe només allò
que, lliscant pels camins nocturns,
ens cobria els afers diürns,
il·lusions, afroses pors?
Capritxosos gens emparats
dins del llençol, amalgamats
per qualsevol furtiu atzar,
dominaran al mateix temps,
i a contratemps, l’endemà?
Potser només en un dinar,
s’agrisa trista la passió
davant certa presència
dels gens al teu rostre amat.
L’amor es fon en reconèixer
certes similituds reals,
insòlites, quimèriques,
aquestes casualitats.
El pas del temps sabrà com fer
per distreure’ns tot ocupant
les nostres ments, sense saber
ben bé per què, en uns marasmes
mentals, banals, universals.
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Concert de
grups
instrumentals
de pianos
Pluja de Dits

Per Míriam Manubens i Hernàndez
Cap de departament de piano de l’IM del Comú d’Andorra la Vella

Pluja de Dits és un projecte que es gesta des
del departament de piano de l’Institut de
Música del Comú d’Andorra la Vella. Des de
l’any 2016, s’inicien els conjunts instrumentals
a l’Institut de Música, al principi barrejats
entre instruments i més endavant per famílies.

Concurs
internacional i
cicle Cambra
Romànica
Per Clara Pladevall i Izard
Presidenta d´Amics del Cambra Romànica

Des de fa un parell d’anys l’associació Amics
del Cambra Romànica es va constituir per
treballar en la promoció, difusió, interpretació
i estima de la música clàssica a Andorra. Sota
aquesta premissa tan àmplia i ambiciosa,
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Aquests conjunts comencen a partir dels 10
anys fins als 12 o 13; és a dir que comencen
al grau elemental i es perllonguen fins al grau
mitjà. Així neix el conjunt de pianos.
Tradicionalment el piano és un instrument
autosuficient, és a dir que no necessita del
grup per fer concerts. Acostuma a ser l’artista
convidat dins l’orquestra i té suficient
literatura pianística per desvincular-se de les
grans masses sonores. A excepció de la
música de cambra, en què dialoga
intensament amb altres instruments. També
acompanya els instruments solistes.
Malauradament aquestes obres necessiten
d’un domini tècnic alt i d’una lectura molt
fluida; per tant s’aborden al grau superior, és
a dir quan ja l’alumne es planteja seriosament

fer de la música la seva professió i ingressa en
un conservatori superior.
Des de l’Institut de Música s’intenta que el
piano formi part d’una família. Així doncs
s’adapten les partitures, es fan arranjaments
per a diverses mans (fins a vuit o més) i es
comparteix la música per a piano entre
alumnes.
S’estableixen sinergies d’aprenentatge entre
iguals, s’aprèn a escoltar, a compartir, a
gaudir de la música en un ensemble. Es
desenvolupa una energia diferent, una
energia que té la força d’un grup i que
treballa a part de la música valors i
aprenentatges socials.
El fil conductor han estat enguany músiques
de bandes sonores en gran part i l’excusa,
intentar fer un concert enmig de la pandèmia
que vivim. No ha estat fàcil però finalment
s’ha aconseguit.
L’any que ve més i millor!!! ■

l’associació prenia el relleu al Comú de
Canillo en l’organització d’un cicle de
concerts de tardor a les capelles de la
parròquia, el cicle Cambra Romànica, que el
2020 va celebrar la cinquena edició.

Celebrar un concurs
en temps de pandèmia

D’altra banda vam creure oportú organitzar
un concurs de música de cambra, en dues
categories per edats, de més o menys de 18
anys, pensat com una trobada distesa entre
formacions de música de cambra, de totes les
nacionalitats, que busca impulsar la pràctica
musical i fomentar la cultura musical i
interpretativa dels més joves.
El Concurs internacional Cambra Romànica va
haver-se de posposar l’any 2020 i celebrar-se
amb totes les mesures sanitàries de precaució
per la Covid-19 necessàries, però hi van
participar un nombre molt alt de músics
d’arreu del territori d’Andorra i de la
península Ibèrica, en un total de disset grups
de cambra. Cal destacar que en ambdues
categories hi havia grups formats per músics

andorrans o amb una vinculació molt estreta
amb el Principat, cosa que donava una
plataforma i un impuls per a la motivació
d’aquests joves músics, que veuen en el
concurs un espai per expressar-se i posar a
prova els seus projectes musicals.
El concurs s’organitza en dues jornades,
dissabte les fases eliminatòries i diumenge al
matí la fase final amb els grups seleccionats
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(un màxim de cinc per categoria). Davant
d’un jurat que els avalua però que també els
ajuda a redirigir la seva interpretació per a
esdeveniments futurs, els nervis i la mica
d’esperit competitiu donen un format menys
habitual de la música.
El públic (que malauradament no va poder
ser presencial aquest any 2020 a causa de la
Covid-19), té el gran luxe d’escoltar músics
d’alt nivell, en formacions i instrumentacions
molt diverses, i actuacions relativament
curtes. Una experiència diferent als habituals
concerts i que no deixa indiferent. Ideal per
als estudiants de música, que poden
emmirallar-se en altres músics i trobar noves
motivacions per la seva formació.

El pioner del
periodisme
musical:
Johann
Friedrich
Reichardt
(1752 – 1814)
Per Teresa Ventura i Guasch
Membre de l’Associació de Professionals de la
Comunicació d’Andorra (APCA)

Johann Friedrich Reichard (1752 – 1814) va
ser el pioner del periodisme musical i polític
a la França revolucionària. Un poeta que va
presentar la seva obra a través de la música.
Amb més de 1.500 poemes, els quals va
convertir en cançons, va ser el més fèrtil
musicador del seu temps.
Alumne del filòsof alemany Immanuel Kant
(1724 – 1804), va captar l’admiració del

El cicle de concerts Cambra Romànica ha
celebrat la cinquena edició enmig de la
pandèmia i ha fet possible els sis concerts
previstos amb el mínim d’impacte pels
músics i amb (malauradament) moltes

restriccions per al públic. Limitació
d’aforament, distància, centralització a Sant
Cerni de Canillo..., però emissions en directe,
possibilitat encara de gaudir de la música en
directe, facilitats als artistes per seguir
desenvolupant la seva feina, tan minvada. En
resum, un any atípic que ha afrontat la junta
de la jove associació amb totes les energies
que tenia i que s’ha fet amb una improvisació
constant sobre una planificació estricta. El fet
és que ha estat possible celebrar una edició
on ens havíem proposat mantenir l’esperit i
la qualitat marca del Cambra Romànica, amb
només músics andorrans o propers per evitar
problemes de pandèmia. Tots poden
recuperar-se al nostre canal de Youtube i us
convidem a reescoltar-los. La coca i la
xocolata insígnia de l’associació les guardem
per a l’any 2021.
L’associació vol fer constar que per organitzar
totes les seves activitats comptem amb el
finançament de diferents patrocinadors
privats i amb la inestimable col·laboració i
ajuda de l’Honorable Comú de Canillo, el
suport del Govern d’Andorra i el dels socis. ■

també escriptor, literat i gran pensador
Johann Wolfgang Goethe (1749 – 1804),
autor entre altres obres de l’assaig sobre les
seves propies memòries Aus meinen Leben:
Dichtung und Wahrheit (De la meva vida:
Poesia i veritat).
Goethe va treballar de llibretista amb
Reichardt per a la seva òpera Erwin und
Elmire, formada per lieders orquestrals amb
aires populars, talment com petites joies
alternades amb duets, trios i un quartet, on
l’orquestra és el cinquè personatge. S’ha de
constatar que d’altres compositors ja havien
estrenat anteriorment aquesta òpera però
que el mateix autor del llibret, J. W. Goethe,
la va revisar expressament per encàrrec del
compositor Reichardt.
En realitat, Erwin und Elmire de Reichardt és
una faula operística amb un gran equilibri de
les veus que conformen un toc líric i colorista
excepcional i alhora desconegut en les altres
versions anteriors.
Els quatre solistes vocals tenen una certa

tonalitat haydiana que li atorguen unes
melodies flexibles i que Reichardt va
compondre d’una forma molt encertada i
sens dubte inspirant-se en el text del seu
admirat llibretista Johann Wolfgang Goethe.
El poeta, escriptor, compositor i crític musical
Johann Friedrich Reichardt era a part un
virtuós del violí. Va ser company de Frantiseck
Benda (1709 – 1786), violinista de la cort de
Frederic II de Prússia ( 1712 – 1786), on
Reichardt va ser mestre de capella, a la mort
del compositor Johann Friedrich Agricola
(1720 – 1774). Tanmateix, Reichard es va casar
amb la filla de Franz Benda, Juliane (1752 1783), que era pianista, compositora i cantant.
Reichardt també va ser company i amic d’un
dels fills de Johann Sebastian Bach, en Carl
Philipp Emmanuel Bach (1714 – 1788). ■

L’absència de públic del 2020 va fer que
l’associació gravés i emetés en directe per
Youtube la final del concurs, un fet que
valorem com a molt positiu, en permetre
arribar a molta més gent, també de fora el
Principat, i que volem pensar que ha ajudat
a donar a conèixer l’associació i la seva tasca
més enllà de les nostres fronteres.

Cambra Romànica
sense coca i xocolata
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L'ossa d'Ordino,
una farsa burlesca
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Per Albert Roig i Loscertales
Sornàs, desembre 2020

L’última ossa d’Ordino és una representació
popular en forma de farsa burlesca que veïns
de la parròquia escenifiquen al carrer cada mes
de desembre. El seu argument versa sobre una
colla de dallaires que han de treballar el camp
d’un cavaller. Però els dallaires, incloent-hi el
cap de colla, són mandrosos per naturalesa i al
cap de poc de començar a dallar ja s’han
cansat: jeuen per beure vi i jugar a la botifarra.
A partir d’aquí es produiran tot un seguit
d’esquetxos on apareixeran d’altres
personatges en l’escena.
- L’amo del tros o cavaller, perquè va dalt del
seu cavall, arriba per comprovar la feina que
fan els dallaires. Porta una capa i un barret de
copa, i és el típic amo escanyapobres, dèspota
que enganya els seus treballadors i els paga
una misèria per la feina que fan.
- La minyona (o fregona, segons qui ho
expliqui) que ha de portar l’esmorzar als
dallaires, però que els fa broma i la primera
cistella que porta és una enganyifa plena de
draps bruts, peles de patates i un gat. La
segona vegada que apareix sí que porta el
menjar, però els dallaires escarmentats li faran
pagar el primer engany.
- El senyoret i la senyoreta, que representen
dos visitants que passegen pels camps i que es
riuen del caràcter rústec dels dallaires. Aquests,
però, s’hi tornen mofant-se del seu posat de
ciutat. El cavaller intentarà seduir la senyoreta
mentre convida el senyoret a anar a fer un
tomb amb el cavall.
- I finalment l’ossa, la gran protagonista apareix
en tres escenes: movent-se entre el públic
mentre els dallaires distrets jeuen i juguen;
robant-los les eines i l’escena final, quan és
morta i passejada.
Més enllà de la trama escènica, que sempre
respon al mateix patró, la farsa de l’ossa
d’Ordino gira al voltant d’uns diàlegs que any
rere any es van adaptant a la realitat del
moment i que incorporen referències
burlesques a la realitat social i política de la
parròquia ordinenca.
Convé destacar que la màscara de l’ossa és un
autèntic cap dissecat de l’animal i que sempre
s’ha utilitzat el mateix des que se’n té
referència escrita i gràfica. La llegenda urbana
explica que aquest cap correspon al de la
darrera ossa que es va abatre a Ordino, però
com qualsevol altra llegenda, es tracta d’una
història que resulta molt difícil de saber si és
veritat.
Cal posar en relleu també que la capa del
cavaller és centenària. Des de principi de segle
passat, s’utilitza la mateixa.
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Context històric
Les festes de l’ossa d’Andorra són celebracions
ancestrals que se celebraven en molts pobles
de les nostres valls. Algunes, com a farses en
l’època de Carnaval, i d’altres, el dia de Sant
Esteve, el 26 de desembre, a la sortida de
missa, però totes en el cicle hivernal i
cadascuna amb les seves pròpies
característiques.
La primera referència escrita la trobem el 1838
a l’obra Relació de la Vall d’Andorra de Tomàs
Junoy, vicari d’Anyós. Fra Junoy en el seu escrit
no detalla ni la parròquia, ni el poble, ni l’època
de l’any en què se celebra, però sí que ens
defineix la festa com a singular tot i confessar
desconèixer-ne l’origen. Anys més tard, d’altres
viatgers, etnògrafs i folkloristes que visitaven
Andorra també descriurien la festa i la
immortalitzarien en els seus relats. Tenim
constància, ja sigui a través de documents
escrits o de relats orals, de festes de l’ossa a
Canillo, Encamp, Ordino, la Cortinada, Sispony,
Andorra la Vella i Escaldes; però de ben segur
que se celebrava a molts altres llocs.
Pel que fa a l’ossa d’Ordino, representació que
porta per nom L’última ossa d’Ordino, trobem
documents gràfics de principi de segle XX a
través de les fotografies de Guillem de
Plandolit on es veuen els joves de la parròquia,
organitzats a través de la Quadrilla, disfressats
dels personatges interpretant la farsa. També
imatges que pertanyen al fons fotogràfic de
Casa Rossell ens mostren la representació a
mitjan segle passat. La darrera referència abans
de la seva desaparició la trobem a l’Anuari-guia
Turístic i Comercial del Principat d’Andorra de
l’any 1968 en el qual Càndid Riba i Coma
explica que, entre d’altres, l’ossa “[...] es
celebrava a Andorra la Vella i que encara se
celebra a Ordino el dia de Sant Esteve, i a
Encamp per Carnaval, únic lloc on l’han
folkloritzat”.
Els relats orals, tan útils per a la salvaguarda de
la memòria, van en la mateixa direcció i sense
tenir una data certa, tots apunten als temps de
modernització d’Andorra de la segona meitat
del segle XX com l’època en què l’ossa deixa
de representar-se a Ordino. No és fins l’any
1984 que gràcies a l’impuls de l’Ofici de
Turisme d’Ordino (OTO) un grup d’ordinencs
recuperen la representació a la plaça el dia de
Sant Esteve. Durant vuit anys, fins al 1992, els
ordinencs gaudiran de l’espectacle. Després
tornarà a caure en l’oblit.
La darrera de les recuperacions ha estat el
2017, quan un grup de veïns de la parròquia,
amb el suport indispensable del Comú, han fet

que ossa, dallaires, minyona, cavaller i
senyorets tornin a fer de les seves per Ordino.
Amb aquesta recuperació la festa ha canviat de
data i, en lloc de fer-se per Sant Esteve, s’ha
traslladat al primer cap de setmana de
desembre.
La representació d’aquest 2020 no ha estat
exempta de dificultats, marcades sobretot per
la pandèmia, que ha fet perillar en alguns
moments la representació. Però el col·lectiu de
persones que fa possible la interpretació s’ha
esmerçat fins al darrer moment i a cada
problema ha buscat una solució amb l’objectiu
de garantir la continuïtat de la tradició de
l’ossa.
Un 2020 que també ha estat marcat per la
inclusió de les Festes de l’ossa d’Andorra com
a bé immaterial en l’Inventari general del
patrimoni cultural i la preparació de la
candidatura de les Festes de l’os del Pirineu
com a patrimoni cultural immaterial de la
humanitat per la Unesco que es presentarà
conjuntament amb les Festes de l’os de l’Alt
Vallespir la primavera de l’any vinent. ■

Llegenda i tradició,
la inquietud cultural
davant l´adversitat
Per Jose Luis Carvalho
Director artístic
Grup de Folklore ‘Casa de Portugal’

L’emergència sanitària provocada per la
Covid-19 ha portat els diferents agents
culturals a reinventar-se davant l’adversitat
dels temps que vivim. Les limitacions a
l’activitat cultural els primers mesos del 2020
van portar els membres del Grup de Folklore
’Casa de Portugal’a descobrir els set tamarros
que protegeixen les muntanyes del Principat
d’Andorra.
L’obra de l’artista Pere Moles, situada a les
set parròquies del país, va servir de pretext
perquè el jovent del Grup de Folklore Casa
de Portugal, abillat amb el vestit tradicional
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portuguès, visités el Nilo, l’Enko, el Dino, el
Massa, l’Andy, el Lau i el Caldes per recrear,
al costat de les estructures gegants de fusta,
moments del quotidià de la primera meitat
del segle XX, com per exemple rentar la roba,
plegar herba, festejar, ballar, berenar,
conversar i recrear jocs tradicionals. Com a
curiositat, molts dels visitants que anaven a la
recerca dels tamarros, es trobaven amb els
membres del Grup, als qual lloaven la
iniciativa, van felicitar pels vestits tradicionals
i es van voler fer una foto amb ells.
A més a més de les sessions fotogràfiques, va
ser produït i publicat un vídeo a les xarxes
socials que va aconseguir milers de
visualitzacions i va ajudar, encara més, a
difondre la llegenda i el nostre país. ■
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Emocions
compartides
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de Marta Deu i J.M.
Martín al projecte Haiku
Per Teresa Ventura i Guasch
Text i fotos. Membre de l’Associació de Professionals de
la Comunicació d’Andorra (APCA)

El passat mes de juliol, la sala d’exposicions
La Peixera va acollir una mostra compartida
per la poetessa Marta Deu i el pintor J. M.
Martín dins el projecte Haiku (del 12 al 25 de
juliol del 2020) sota la denominació de
Kon’nichi Wa.
L’haiku consisteix en un poema breu de disset
síl·labes, escrit en tres versos de cinc, de set
i de cinc síl·labes respectivament. D’origen
japonès, la poètica del haiku es basa en
l’emoció i el sentiment que produeix al poeta
la contemplació de la natura principalment.
Tot i que la Real Academia Española i la
Asociación de Academias de la Lengua
Española han acceptat el terme haiku en el
Diccionario de la Lengua Española, en alguns
tractats s’anomena jaiku, amb jota. Els seus
orígens cal cercar-los a l’entorn del segle XVII,
en la codificació de Matsuo Basho (1644 1694).
El projecte Haiku a Andorra està organitzat
per l’Associació d’Artistes La Xarranca i es va
iniciar el desembre del 2019. Va ser el poeta
Manel Gibert i Loli Rodríguez que
conjuntament van presentar la seva obra.
Tanmateix el poeta va oferir una mostra del
seu últim llibre d’haikus, que incloïa les
il·lustracions de Sergi Mas.
Després d’un obligat parèntesi, es va
reprendre el pprojecte Haiku amb la
participació de Montserrat Altimiras i la seva
proposta Gris, Grisos. Un tríptic fotogràfic
que l’autora va acompanyar amb haikus com
Gris, punt intermig entre la captació de llum
i la seva absència.
Seguidament, el projecte Haiku va oferir les
emocions compartides de la poetessa Marta
Deu i l’artista Josep Maria Martín. Marta Deu
és també l’autora del llibre Del Pas de la
Casa, menuda memòria, que va ser publicat
per Anem Editors l’any 2017.
A la mostra que ara ens ocupa, Kon’nichi Wa,
hom va poder gaudir del color i la literatura
al mateix temps, en una perfecta harmonia de
contrastos. Amb la fórmula del seu haiku
compartit: “La imaginació i els sentiments no
s’acaben perquè la vida és ella mateixa
infinita”, ambdós autors, cada un en la seva
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disciplina, van expressar-se amb total llibertat
per omplir de color i formes un espai que ens
és proper, envoltat pel riu Valira i l’aigua
termal d’Escaldes- Engordany, com ho és La
Peixera.
El projecte Haiku continua amb la participació
d’autors i membres de l’Associació d’Artistes
La Xarranca, que hi ha convidat una llarga
llista d’artistes del país. La propera cita serà
amb Anna Antolínez (Silenci), Rafa Contreras
(Serenalla), Maria del Mar Garcia (Joia),
Alfons Valdés (Boira) i Gemma Piera (Pluja de
colors).
Finalment, em permeto transcriure alguns
dels haikus escrits per la Marta Deu, que hem
pogut gaudir a la sala d’exposicions del
Govern, La Peixera, que just acabem de
visitar a les acaballes del mes de juliol del
2020.
“Només un estany amara ma infantesa “aiga”
de casa”
“Omple silenci de prodigis el meu cor de
batecs d’ales”
“A l’hivern del riu l’agró blanc s’emmiralla
esperant l’estiu”
“Son més de quatre, els vents a grops per
cisar “el riu “ de Maillol”
“Allà en trobava al lloc, a l’instant precís,
topar amb la llum” ■

Enticultura

67

Retalls
Presentació de
la revista Àgora
núm. 32 a cal
Ramonguem
d’Ordino

Per Teresa Ventura i Guasch
Text. Membre de l’Associació de Professionals
de la Comunicació d’Andorra (APCA)

La presentació, feta el 30 de juny del 2020,
va aplegar nombrosos representants de la
plataforma Àgora Cultural d’Andorra i va
tenir la presència de la síndica general, Roser
Suñé, i la ministra de Cultura, Sílvia Riva.
La plataforma Àgora Cultural d’Andorra, que
està formada per 26 associacions culturals del
país, va ser fundada el 1995 i cada any
organitza una sèrie d’activitats col·lectives, a
part de les habituals que realitzen cada una
de les entitats integrants.
L’amfitrió d’aquesta esperada presentació de
la revista Àgora núm. 32 va ser Simó Duró i
Coma, que a l’antiga era de la seva pròpia
casa pairal, Casa Ramonguem, a Ordino, va
acollir els nombrosos assistents en una tarda
esplèndida i amb molt de caliu cultural.
“No cal que truqueu, això és casa vostra:
digueu ‘Déu gràcies’ i pugeu les escales.”
Així posava punt final Simó Duró i Coma a la
dissertació amb què va obrir la presentació
de la revista Àgora i que, amb un aforament
limitat, va reunir més d’una cinquantena de
persones. Casa Ramonguem d’Ordino és una
edificació que té les seves arrels al segle XII i
és un clar exemple de l’Andorra autèntica
que s’ha de preservar. Un fet que va repetir
Claude Benet, president de Velles Cases
Andorranes, en el seu parlament com a
entitat organitzadora d’aquest any.
Tanmateix, la trobada va servir per fer el canvi
de secretariat de Velles Cases, i així el nou
curs serà desenvolupat pe l´Associació Petits
Cantors del Principat d´Andorra. D’altra
banda, Velles Cases Andorranes va fer la seva
crida per preservar l’autenticitat i s’hi va
sumar Miquel Canturri, actual conseller de
Cultura de la capital i fill d’un dels fundadors
de l’associació, Pere Canturri i Montanya
68

(ACS). Miquel Canturri va dir, en paraules
dedicades a la memòria del seu pare: “Per al
pare, i la tasca cultural que va deixar feta, tant
a Velles Cases Andorranes com a d’altres
institucions del país.”
Pere Canturri com a historiador preparava
totes les sortides culturals de Velles Cases
Andorranes, que al seu dia ens varen portar
fins a Andorra de Terol, on la llegenda explica
que va ser fundada per antics pastors
andorrans que s’instal·laren a Las Massadicas,
un entorn molt propici per als ramats del país,
que en la transhumància es desplaçaven tots
els anys i es reunien i resaven prop de la
capella de Sant Macari, protector dels
pastors. ■

Retalls

Canvi de
secretariat
2020
El dia 3 de març del 2020 es va produir el
relleu de secretariat d’Àgora Cultural, de
Velles Cases Andorranes 2019 va passar a
l’Associació Petits Cantors del Principat

d’Andorra, en la reunió mantinguda al Centre
Cultural La Llacuna pels membres de les
entitats. ■

Velles Cases Andorranes (Claude Benet)
passant relleu a Petits Cantors del
Principat d´Andorra (Marta Deu)

Presentació litografia
de Sant Jordi 2020
23 de juliol del 2020
al Museu del Còmic,
a la Massana

Marta Deu i Àngels Mach presentant la litografia de Sant
Jordi al Museu del Còmic el 23 de juliol del 2020

Per M. Dolors Novellas i Barceló

Sant Jordi

Real o llegenda?
Militar romà d’origen grec, es convertí al
catolicisme.
Mor decapitat als 23 anys.
Patró de Catalunya, Aragó, Portugal i
Anglaterra.
La festa a Catalunya se celebra a partir de
mitjan segle XV.
La història del drac i la princesa és més
llegenda que realitat. L’Església se’l va
apropiar com a sant per la popularitat que
tenia entre la gent del poble.

Joan Pieras, Maria Ubach, Justo Ruiz i Guillem
Forné a la primera fila
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Publicacions de l'any 2019
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per Llibreria La Puça

Papirus

Publicacions
de l'any
2020

Papirus

per Llibreria La Puça
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Publicacions de
les entitats 2020
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Odissea cultural 2021
Gener
-Presentacions literàries, al llarg de l’any (CCC)
-Concerts, sessions musicals i conferències, al llarg
de l’any (Imcav)
-Actuacions musicals al llarg de l’any (ASMA)
-Visita virtual de les Janeiras – “Santir les Janeiras”
per part del Grup de Folklore ‘Casa de Portugal’
(GFCP)
-Continuació de la campanya de mecenatge per la
restauració de l’autocar Dodge Fargo (VCA)
Febrer
-Còctels literaris al llarg de l’any (CCC)
-Nova edició del Premi Carles Sabater (CCC)
-Presentació del Recull de conferències 2018 / 12ns
Debats de recerca (SAC)
Març
-Concert Dits al vent, a càrrec del departament de
Piano de l’Institut de Música. Dissabte 13 de març.
església Sant Esteve d’Andorra la Vella (Imcav)
-Inici del 37è Cicle de conferències de divulgació
científica 2021, dia 24 mensual (SAC)
-Presentació del llibre IV Simposi dels Focs de la
Mediterrània (SAC)
-Plantació d’un arbre a la parròquia d’Andorra la
Vella amb motiu del 25è aniversari del Grup de
Folklore ‘Casa de Portugal’ (GFCP)
-8è Andorra Sax Fest, dies 26 març al 3 d’abril
(Imcav)
Abril
-Sortides naturalistes al llarg de l’any (ADN)
-Sessió de cineclub, els dimecres (CCVA)
-Cantada de caramelles a Ordino, dia 4 a les 12h
(CC)
-Presentació de la revista Àgora Cultural núm. 33
(Àgora Cultural)
-Sortida a Vilafranca del Penedès amb visita al
Centre d’Interpretació de l’Aviació de la República
(Ciarga) i Museu del Vi, més un tast de vi en un
celler emblemàtic (VCA)
-Presentació del llibre V Congrés català de filosofia,
auditori del Palau de Gel d’Andorra, a Canillo (SAC)
-L’autor i la seva obra: Fabiola Sofia Masegosa, a la
cafeteria del Centre Cultural La Llacuna (AEPA)
-Lliurament de premis del 24è concurs Martí i Pol
de poesia (Govern)
-Celebració de la diada de Sant Jordi, dia 23
(Àgora Cultural)
-Concert de Sant Jordi, a càrrec dels conjunts
instrumentals i de cambra de l’Institut de Música.
Centre de Congressos Andorra la Vella, 19 h
(Imcav)
-Sessions musicals a càrrec d’alumnes de l’Institut
de Música (Imcav)
-Presentació del llibre Memòries d’argent amb
motiu del 25è aniversari del Grup de Folklore ‘Casa
de Portugal’ (GFCP)
-Setmana de la Creativitat de La Llacuna. Dies 19,
20, 21, 22 i 23 d’abril. Centre Cultural La Llacuna
(Imcav)
Maig
-Sessió de cineclub, els dimecres (CCVA)
-14ns Debats de recerca (SAC)
-Concert de Primavera, Jonca i escoles de música
del Principat d’Andorra, a l’Auditori Nacional
d’Andorra a Ordino (Imcav)
-Concert dels Petits Cantors i Cor de Cambra del
Principat d’Andorra (PCPA)
-Visites diverses (VCA)
-Inauguració de l’exposició fotogràfica Retrats
d’ara... i d’abans a la diversitat cultural amb motiu
del 25è aniversari del Grup de Folklore ‘Casa de
Portugal’ (GFCP)
-Exposició litografies de Sant Jordi i conferència en
la Setmana de la diversitat cultural (SAC)

-Concert Jubilati Deo del Cor Petits Cantors del
Principat d’Andorra i Cor de Cambra Valls
d’Andorra a la basílica de Meritxell, dies 15 i 16 a
les 20 h (PCPA)
-Sessions musicals a càrrec dels alumnes de
l’Institut de Música, dies 3, 4, 5 i 6 de maig (Imcav)
-50ns Jocs Florals juvenils i 38ns Jocs Florals
infantils (CALL)
-Concert dels alumnes de sensibilització musical,
tallers i preparatori de l’IM, a l’auditori del Centre
de Congressos d’Andorra la Vella (Imcav)
-Fira del bestiar d’Ordino, 8 i 9 de maig, a Ordino
(EVN)
-Andorflora, 16 de maig, a les 12h, a la Massana
(EVN)
-Xerrada teòricopractica sobre els drets d’autor
(LX)
Juny
-Recerca de l’argolla de Fontargent a la vall d’Incles
per a l’elecció del fallaire major (Fallaires
d’Andorra)
-Taller de construcció de falles, emmarcat en els
actes de la festa major del Puial (AFAV)
-Sessió de cineclub, els dimecres (CCVA)
-Taller de falles tradicionals (Fallaires d’Andorra)
-Festival de presentació petits, infantils i juvenils,
12 de juny, a les 19 h, a l’Auditori Nacional
d’Ordino (EVN)
-Concert de fi de curs a càrrec dels alumnes de
l’Institut de Música. Centre de Congressos
d’Andorra la Vella, dies 16 i 17 de juny, 19 h (Imcav)
-Concert de Primavera a Ordino, dia 20 a les 12 h
(CC)
-7è Jambo Street Music (ASMA)
-Concert de fi de curs de l’Institut de Música, a
l’auditori del Centre de Congressos d’Andorra la
Vella (Imcav)
-Flama del Canigó, dia 23 (CCC)
-Cremada de falles de Sant Joan, dia 23 (AFAV a
Andorra la Vella i els fallaires de Sant Julià, Escaldes
i Encamp a les seves respectives parròquies)
-Cremada de falles de Sant Pere a Ordino, dia 28
(Fallaires d’Ordino)
-Ball de fallaires d’Ordino i ball de bruixes a la
cremada de falles d’Ordino la nit de Sant Pere
(EVN)
-Cantada a la missa de Sant Pere al Serrat (CC)
-Circul’Art. Fase de comunicació del projecte als
artistes interessats a participar-hi (LX)
-Presentació del projecte: Sergi Mas “Com un peix
a l’aigua”, amb la presentació del documental,
tertúlia amb ell mateix i tastet de tallers (LX)
Juliol
-7è mercat tradicional O Feirão, a càrrec del Grup
de Folklore ‘Casa de Portugal’, dia 4 a la plaça
Guillemó d’Andorra la Vella (GFCP)
-Curs de fauna salvatge (ADN)
-Roser d’Ordino, 4 de juliol, a les 12 h, a Ordino
(EVN)
-Roser de la Massana, 11 de juliol, a les 12h, a la
Massana (EVN)
-Presentació del llibre Andorra i la multiculturalitat.
33a Diada Andorrana a l’UCE de Prada de Conflent
(SAC)
Agost
-Observació de fauna (ADN)
-XXII Cicle Internacional d’Orgue del Principat
d’Andorra (Aaova)
-34a Diada Andorrana: Andorra i els boscos, a la
52a UCE de Prada de Conflent, a Prada, dia 21
(SAC)
-Concerts dels guanyadors del premi Carles
Sabater (CCC)

Setembre
-XXXVII Universitat d’Estiu (Govern)
-Sessió de cineclub, els dimecres (CCVA)
-Represa assajos de l’Orfeó Andorrà (OA)
-Un tomb amb el petit Train jaune de Cerdanya
(VCA)
-Represa dels assajos dels Castellers d’Andorra
(CdA)
-Projecte: Sergi Mas “Com un peix a l’aigua”,
trobada a taula. Presentació i explicació dels
projectes (LX)
Octubre
-Sessió de cineclub, els dimecres (CCVA)
-Visita als jaciments arqueològics de la Margineda
(VCA)
-La Massana Còmic 24a edició, a la Closeta
(L’ARCA)
-Dia de la Cultura i lliurament de premis Àgora
Cultural 2020, al vestíbul del nou edifici del Consell
General (Àgora Cultural)
-Còctels literaris al llarg de l’any (CCC)
-Sessions musicals a càrrec d’alumnes de l’Institut
de Música, al Centre Cultural la Llacuna (Imcav)
-XXVI Premis Arts Andorra (CALL)
-Actuació a la Fira d’Andorra la Vella (CdA) i (GFCP)
-18es Trobades Culturals Pirinenques, dia 23 (SAC)
-Concert de l’Orfeó Andorrà (OA)
-Circul’Art. Selecció de les vuit obres que formaran
els dos nous circuits (LX)
Novembre
-43a Nit Literària Andorrana, a Andorra la Vella
(CALL)
-Sessió de cineclub, els dimecres (CCVA)
-Trobada de corals a l’església de Sant Esteve
d’Andorra la Vella (OA)
-Sortida naturalista de tardor (ADN)
-Sessions musicals a càrrec d’alumnes de l’Institut
de Música (Imcav)
-Presentació del llibre Aliances territorials pirinenques,
17es Trobades Culturals Pirinenques (SAC)
-Concert tradicional de Santa Cecília a l’Auditori
Nacional, ONCA, Jonca, Institut de Música del
Comú d’Andorra la Vella, Escola de Música
Harmonia, Escola de Música d’Escaldes-Engordany
i Espai de Música Moderna (Imcav)
-Inauguració de l’exposició fotogràfica Integrats,
amb motiu del 25è aniversari del Grup de Folklore
‘Casa de Portugal’ (GFCP)
-Festival Cos de dansa i veterans.10è aniversari, 27
de novembre, a les 19h, a l’Auditori Nacional
d’Ordino (EVN) (CC)
-Jornada Circul’Art. Donar a conèixer les obres i els
artistes seleccionats (LX)
Desembre
-Audició de nadales a la plaça Major d’Ordino,
dissabte 4 a les 12 h (CC)
-Audició de nadales al Mercat de Nadal d’Andorra
la Vella , dissabte 4 a les 18.30 h (CC)
-Activitat en memòria del 230è aniversari de la
mort de Mozart, dia 5 (AMAM)
-Cantada de nadales al Poblet de Nadal, 18 h (OA)
i (GFCP)
-Concert Jonca bàsic, a càrrec d’alumnes de
l’Institut de Música (Imcav)
-Sessió de cineclub, els dimecres (CCVA)
-Concert a l’església parroquial d’Ordino, dia 19 a
les 12 h (CC)
-Concert de Nadal, església de Sant Esteve (OA)
-Espectacle de Nadal d’escoles artístiques del
Comú d’Andorra la Vella (Institut de Música, Escola
d’Art i Aula de Teatre i Dansa), auditori del Centre
de Congressos d’Andorra la Vella (Imcav)
-Concert de Sant Esteve, església de Sant Esteve
(AAOVA)
-Exposició col·lectiva dels projectes: Sergi Mas
“Com un peix a l’aigua” (LX)
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AUTORS

DE

LITOGRAFIES

RECONEIXEMENTS

1999 Sergi Mas i Balaguer
2000 Jaume Puig i Duró
2001 Xavier Bobet i Jaumot
2002 Carme Mas i Alfonso
2003 Jesús Ateca
2004 Lluïsa Casas i Grimaldos
2005 Natàlia Senmartí i Tarragó
2006 Núria Martínez i Ruiz
2007 Daina Prat i Albareda
2008 Àlvar de Araujo
2009 Maurici Bellmunt i Carreté

Premis Àgora Cultural 2001
Cebrià Baraut i Obiols
Premis Àgora Cultural 2002
Sergi Mas i Balaguer
Maria Canalis i Minguell
Premis Àgora Cultural 2003
Josep Alsina i Martí
Premis Àgora Cultural 2004
Joan Rosanas i Moratona
Jaume Puig i Duró
Premis Àgora Cultural 2005
Gerard Claret i Serra
Dolors Bellera i Piera
Premis Àgora Cultural 2006
Fèlix Peig i Ballart
M. Rosa Fernàndez i Mont
Premis Àgora Cultural 2007
Òscar Ribas i Reig
Joan Casal i Vall i germans

H O M E N ATG E S

I R E C O R DA N C E S

Premis Àgora Cultural 2008
Bonaventura Adellach i Baró
Paquita Mandicó i Riberaygua (Mme. Martí)
Ramon Rossell i Serra

2010 Francesc Galobardes i Carbonell
2011 Mònica Armengol i Prats
2012 Alfons Valdés i Puig
2013 Judit Gaset i Flinch
2014 Faust Campamà i Pelejà
2015 Carme Massana i Pelegrí
2016 Neus Mola i Obiols
2017 Àngel Calvente i Gutiérrez
2018 Emma Regada i Garbayo
2019 Martín Blanco i Monópoli
2020 M. Dolors Novellas i Barceló

Premis Àgora Cultural 2009
Francesc Galobardes i Carbonell
Natàlia Solà i Salvà
Tomasa Itoiz i Martínez i ensenyants membres de
la Sagrada Família d´Urgell a Andorra
Premis Àgora Cultural 2010
Daniel Areny i Rossell
Pere Canturri i Montanya

Premis Àgora Cultural 2015
Andreu Cardona i Altimir
Casimir Arajol i Farràs
Xavier Brines i Socies i els 50 Salesians del
Col·legi Sant Ermengol
Àngels Mach
Antoni Pol
Premis Àgora Cultural 2016
Josep Vives i Molins
Jaume Riba i Sabaté
Catherine Metayer i Podevin

Premis Àgora Cultural 2011
Elidà Amigó i Montanya
Ann Matschke
Antoni Morell i Mora

Premis Àgora Cultural 2017
Albert Salvadó i Miras
Maurici Bellmunt i Carreté
Maria Esperança Ivern i Ibáñez

Premis Àgora Cultural 2012
Rosa Mari Sorribes i Forcada
Joan Massa i Sarrado
Lluís Claret i Serra
Premis Àgora Cultural 2013
Jaume Casadevall i Costa
Francesc Badia i Batalla
Antoni Albós i Gabarra i participants
al Pessebre vivent d´Engordany

Premis Àgora Cultural 2018
Joan Burgués i Martisella
Maria Felissa Domingo i Molins
Simó Duró i Coma
Anna Riberaygua i Montagut
Pere Miquel Fonolleda i Pérez

Premis Àgora Cultural 2014
Mercè Bonell i Bertran
Nemesi Marquès i Oste
Jean-Yves Caullet

Premis Àgora Cultural 2019
Antoni Ubach i Mortès
Eva Julian i Adan
Josep E. Dallerès i Codina

2001 Manel Pons i Torres i Eduard Molné i Armengol del Centre Moral i 2016 William Danjon i Dieudonné, periodista (1924-2014)
Albert Puigoriol i Lladó, mestre fotógraf i escriptor (1916-1976)
Recreatiu d’Andorra la Vella (1905- 1992)
2004 Montserrat Palau i Martí, escriptora (1916-2004)
2005 Carme Mas i Alfonso, pintora (1935-2004)
Miquel Porter i Moix, cineasta, activista i intel·lectual (1930-2004)
Esteve Albert i Corp, escriptor i activista cultural (1914-1995)

2017 Montserrat Porta i Caula, dinamitzadora artística (1943-2013)
Joan Puig i Salarich, poeta i autor teatral (1931-1988)
Enric Palmitjavila i Ribó, mecenes (1937-2017)
Joan Escaler i Calva, mecenes ( -2016)
Sílvia de Cambra i Anton, divulgadora científica (1959-2018)

2006 Rossend Marsol i Clua, (a) Sícoris, periodista i escriptor (1922-2006)
Bartomeu Rebés i Duran, editor, fotògraf i i mecenes cultural (1910- 2018 Daniela Sirés i Giménez (1941-2017)
Pilar Riberaygua i Montagut (1953-2002)
1997)
Àngel Blanc i Masdéu
Bonaventura Armengol i Julià,(a) mestre Orelleta, polític (1898-1991)
2019 John Morrison, artista plàstic (1942-2019)
2007 Lídia Armengol i Vila, historiadora i pedagoga (1948-1991)
Ambròs Caralt i Güixens, monjo, professor i escriptor (1904-1971)
Manuel Mas i Ribó, advocat, polític i escriptor (1945-2001)
Melcior Font i Marsà, poeta, traductor i activista cultural (1902-1959)
2008 Josep Viladomat i Massanas, escultor (1899-1989)
Salvador Brasó i Campderrós, activista cultural i esportiu (1955-2019)
2009 Joan Roure i Jané, músic i compositor (1921-1990)
2011 Josep Fontbernat i Verdaguer, músic, polític i escriptor (1897-1977)
2012 Manuel Anglada i Ferran, professor de català, estudiós i escriptor (19181998)
2013 Enric Marfany i Bons (1871-1942) i Enric Marfany i Gosset (1878-1957),
organistes i compositors
2014 Joan Riera i Simó, historiador (1903-1988)
Joan Monegal i Castells, pintor (1933-1981)
2015 Lluís Capdevila i Vilallonga, escriptor (1895-1980)
Jacint Saumell i Bergadà, pintor (1932-2002)

2020 Josep Maria Mercader i Armengol
Enric Salvador Graner i Buxó
Antoni Florit i Coll
M. Rosa Ferrer i Obiols (1960-2018), Pep Aguareles (1965 -2019), Antoni
Morell i Mora (1941 -2020), Ilke Angela Maréchal (1949 -2020), Jordi
Pantebre Trasfí (1950 -2020), Josep Vives i Molins (1930- 2020), Jaume
Casadevall i Costa (1919 -2020), Francesc Badia i Batalla (1923 -2020),
Elidà Amigó i Montanya (1935-2020), Àlex Lliteras i Bonet (1961 -2020),
Ramon Viñas i Farré (1946 -2020), Albert Salvadó i Miras (1951-2020),
Òscar RIbas i Reig (1936 -2020), Maurici Bellmunt i Carreté (1952 -2020)

Jordi Pantebre i Trasfí

Enric Salvador Graner i Buxó

Antoni Florit i Coll

Antoni Morell i Mora

Pep Aguareles

ecordances

Homenatges

Josep Maria Mercader i Armengol

Rosa Ferrer i Obiols

Ilke Angela Maréchal

Josep Vives i Molins
Elidà Amigó i Montanya

Jaume Casadevall i Costa

Francesc Badia i Batalla

Àlex Lliteras i Bonet

Òscar Ribas i Reig

Albert Salvadó i Miras

Ramon Viñas i Farré
Maurici Bellmunt i Carreté

