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“Ala Justicia se deu tenir sempre gran amor, y veneració; 

Procurar que esta gloriosament regnie enlas Valls;  

Pues sempre es lo fonament de sa Conservació”. 

 

Máxima 14 

 

“En temps de Guerra entre Fransa, y España no demostrarse 

Ab particularitat parcials  de una corona , contra del la altra, 

Sinó Conservar sa neuralitat.” 

 

Màxima 37 

 

“ Fer las Cosas ab tanta prudencia, y Consell, 

Que ningú puga reprehenderlas ab raho; 

Però si alguns sens ells; o fessenno darselin Cosa.” 

  

Màxima 32 

 

 

 

 

Extretes del “Manual Digest de las Valls neutras d’Andorra” d’Antoni Fiter i Rossell, 

I  del “Politar Andorrà” de Mossèn Antoni Puig. 
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Abstract:

This project is an explanation of the historiography of  the Principality of Andorra, this 

country is a small community into the Central Pyrenees, between Spain and France. Its 

history was the most important thing for that country because all of its valour was based 

in its history. 

 The history, archeology and documents dating from medieval times, will be the subject 

of study. This period falls on the  essential fundamentals to develop as a State. 

 Everything  is started on 1278 and 1288 due to agreements between the two Lords.  

Those agreements developed its jurisprudence, to put initiative on its economy, 

determines its society, create a further interest on polítics domination, and the customs 

and traditions becomes  their basic values and develops their daily lives or routines . 

These disciplines have been many interpretations over the past 30 years , which their 

goal,  whether to know all the Andorran his own history with the initiative of the 

Andorran School in the 80s,  as a  historical basis to looking for the political and  legal 

nature of the Valleys. This project explains which are the gaps and which are the most 

predominant research . 

Keywords: Valleys of Andorra, Coprincipat, Cosenyoria, Manual Digest, Politar 

Andorra, Site of Somplosa, Count of Foix, Viscount of Castellbó , Lord of Cabó or 

Caboet, Arnau of Castellbó, Arnalda or Arnaua of Caboet, Ermesenda of Castellbó, 

Bishopric of Urgell, Bishop of Urgell
1
, Catharism, Pariatges, Uses and Privileges 

,Sovereignty and Neutrality. 

                                                           
1
 Bishop: As a  clergyman having spiritual and administrative powers over a diocese or province of the 

Church, is the most important clergyman into the diocese, however can be a chief of State, for exemple 
is the Bishop of Urgell.  
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Resum: 

Aquest treball de final de grau és una explicació sobre la historiografia del Principat 

d’Andorra, un petit país dels Pirineus Centrals, entre Espanya i França. La història, 

l’arqueologia i els reculls documentals que daten d’època medieval, seran l’objecte 

d’estudi. En aquesta època es posen els fonaments essencials per desenvolupar-se, en un 

futur com a un Estat. Tot ve configurat per uns pactes del 1278 i del 1288 entre els 2 

cosenyors que desenvolupa la seva jurisprudència, la seva activitat econòmica, social i 

política, converteix els costums i la tradició en els seus valors elementals i es 

desenvolupa la seva vida quotidiana.  

I sobre aquestes disciplines s’han fet moltes interpretacions en els últims 30 anys. Saber 

quin és el seu objectiu, ja sigui per arribar al fet que tots els Andorrans coneguin la seva 

pròpia historia ,amb la iniciativa de l’Escola Andorrana en els anys 80; o per cercar una 

base històrica a la naturalesa jurídica i política de les Valls. També explicarem quines 

són les carències i quines són les recerques més abundants o predominants.  

 

Paraules Claus: Valls d’Andorra, Coprincipat, Cosenyoria, Manual Digest, Politar 

Andorrà, Jaciment de Somplosa, Comte de Foix, Vescomte de Castellbó, Senyor de 

Cabó o Caboet, Arnau de Castellbó, Arnalda o Arnaua de Caboet, Ermesenda de 

Castellbó, Bisbat d’Urgell, Bisbe d’Urgell, Catarisme, Pariatges, Usos i Privilegis, 

Sobirania i Neutralitat. 
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1. Introducció General : 

L’objectiu d’aquest treball és fer una síntesi de la recerca en el Pirineu, concentrada en 

una part si més no concreta, que són les Valls d’Andorra. El motiu pel qual s’ha centrat 

aquest estat de la qüestió en aquesta zona, ve derivat del grau de desconeixement que, 

en general, encara tenim, tant de la zona com del seu procés històric. Per això, hem 

centrat l’objecte d’estudi en la recerca històrica dels darrers 30 anys sobre l’Edat 

Mitjana. En aquesta època es concentra, entre altres,  la lluita de poders que ajudarà a 

conformar el territori andorrà. Malgrat que podríem trobar els seus orígens en èpoques 

anteriors, aquesta etapa determina el seu caràcter legislatiu, socioeconòmic, cultural i 

polític. Un procés on destacaran les disputes entre els Senyors de les Valls d’Andorra  

pel domini d’aquestes, i que es resoldran finalment mitjançant  els dos grans  pactes 

coneguts, els Pariatges de 1278/1288, on s’estipulaven els drets i deures de cadascuna 

de les parts. D’aquí derivarà el tarannà de tots els aspectes que regiran la vida 

quotidiana del Principat. Això, temps a venir,  quedarà redactat en llibres com “El 

Manual Digest de las Valls Neutras D’Andorra” d’Antoni Fiter i Rossell i “El Politar 

Andorrà” de Mossèn Antoni Puig, que esdevindran els llibres bàsics per la discussió 

política i jurídica d’Andorra, fins al S. XX.  

El treball està dividit en diferents capítols on destaquen 3 temes principals: la història, 

els reculls documentals i l’arqueologia. A partir d’aquí tindrem una visió general de la 

recerca realitzada pel que fa a l’edat mitjana de les Valls d’Andorra. En realitat, una 

posada en comú  dels aspectes que han estat considerats com més rellevants, així com 

de les dificultats  de la mateixa recerca al territori andorrà.  

Farem un petit esment en aquesta introducció als conflictes i entrebancs a l’hora 

d’accedir a certes dades, sobretot en la disciplina arqueològica. En aquest cas en 

concret, s’ha de dir que la propietat del sòl al Principat d’Andorra és privada, i tot això 
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deriva en conflictes de competències i de propietat; no sempre hi ha una sensibilitat cap 

a les restes arqueològiques, com tampoc als resultats de la recerca.  

Sempre primen els aspectes econòmics. Andorra no és un país amb molta extensió per a 

la construcció i les infraestructures, de manera que, especialment, la recerca 

arqueològica sovint és més vista com un problema més que no pas com una riquesa.   . 

Un altra qüestió problemàtica ve constituïda per la dificultat en l’accés a la 

documentació pel fet que hi ha una certa impermeabilitat per part de les institucions 

competents.  

Tot i això, s’ha de dir que disposem de  moltes dades procedents d’actes de  congressos, 

col·loquis, reunions científiques on s’aborden totes aquestes qüestions des d’un punt de 

vista multidisciplinari, i que justifiquen, tant amb dades documentals com amb dades 

arqueològiques, l’esforç que han fet certs organismes per la difusió d’aquests 

coneixements. Però aquest treball és poc reconegut i costos; un exemple n’és entre 

altres, l’empresa Molines Patrimonis, o institucions com l’Institut d’Estudis Andorrans, 

l’Arxiu Nacional d’Andorra i la Societat Andorrana de Ciències.  
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2. Andorra Medieval  

Tradicionalment, la recerca historiogràfica andorrana va centrar les seves preferències 

en la documentació, diríem, oficial, com per exemple les butlles papals, però també 

altres tipus de documents com compra-vendes, establiments emfitèutics, donacions, etc 

que justificaven l’adquisició de patrimoni i drets dels diferents senyors laics i 

eclesiàstics, sovint enfrontats entre ells o amb les comunitats d’habitants de les Valls.   

Val a dir que, tot i que en les valls s’acaba conservant més temps el terreny alodial 

familiar i el d’ús comú, enfront de la gran propietat, la influència que exerceixen certes 

autoritats dins de les valls, com per exemple el Bisbat d’Urgell o el Monestir de Sant 

Serni de Tavèrnoles provoca la reducció d’aquell tipus de propietats alodials o d’ús 

comú de les comunitats pageses. Altrament no podem oblidar el pes exercit per la 

religiositat i l’espiritualitat en els comportament de moltes d’aquestes actuacions, i que 

estan a la base de bona part de les donacions a les institucions eclesiàstiques i religioses. 

En aquests documents – els de l’alta edat mitjana- ja apareixen  documentades  les Valls 

d’Andorra en la seva relació al domini carolingi, al Comtat d’Urgell, al Bisbat d’Urgell, 

al monestir de Sant Serni de Tavèrnoles, especialment. La menció més antiga es troba 

en la discutida Acta de Consagració de la Catedral de la Seu d’Urgell
2
, sotmesa pel que 

fa a la seva cronologia encara al debat historiogràfic.   .  

Aquest procés acaba determinant que les comunitats de les Valls perden la seva 

capacitat d’autogestió enfront de les autoritats eclesiàstiques i comtals; això acaba 

reflectit en els documents del 1278 i 1288, on definitivament els dos senyors de les 

Valls (el Bisbe d’Urgell i el Comte de Foix) acaben pactant els límits de la seva 

                                                           
2
 Acta de Consagració de la Catedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell, document datat de 839d.c, i que 

segons els estudis de Srs. Carles Gascón i Lluís Obiols situen aquest document en dades posterior, el 
articles està en redacció, informació obtinguda de font oral. 
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autoritat compartida dintre de les valls, sense comptar amb els seus habitants. Els 

mateixos manuscrits, és a dir els Pariatges, han sigut vistos com una declaració 

d’autogovern per alguns, i que després quedarà reflectit en els mateixos llibres del que 

posteriorment parlarem.
3
  

Altres recerques historiogràfiques s’han fet per justificar la situació neutral, els costums 

i tradicions pròpies de les valls, davant la possibilitat d’intromissió dels estats veïns, 

especialment en els períodes històrics més convulsos, amb l’objectiu de defensar i 

reafirmar una sobirania pròpia.  

Altrament el caràcter conservador dels habitants i el poder de les Valls, i la seva por a 

que la difusió de les idees il·lustrades de Rousseau, Montesquieu, Diderot i D’Alembert, 

etc canviessin el paradigma de la societat de les valls i aquestes idees revolucionàries 

s’estenguessin, va provocar que s’escrivissin els llibres del “Manual Digest De Las 

Valls Neutras D’Andorra” al 1748 i la seva simplificació “El Politar Andorrà” al 1763
4
, 

amb una idea de preservar el seu “status quo” i l’ordre social. 

Posteriorment a aquesta recerca de caràcter jurídic o polític, hi va haver molts 

estudiosos de finals del S.XIX. i inicis del S.XX, com Baudon de Mony, Brutails, Miret 

i Sans o Ferran Valls i Taberner. Amb unes investigacions de caràcter més científic que 

les anteriors, i que atenien a les relaciones polítiques entre les Valls D’Andorra, França i 

Catalunya. 

Més tard, hi ha altres investigacions però les més rellevants comencen en els anys 80 

del S.XX. Aquest és l’ acotament en concret que hem disposat en el treball i el motiu ha 

estat la millora metodològica en la reflexió històrica que es produeix justament a partir 

                                                           
3
 Manual Digest I el Politar Andorrà. 

4
 Justificació de la seva neutralitat per part del Consell General i el veguer episcopal Antoni Fiter i Rossell, 

“Manual Digest de les Valls neutras d’Andorra”, 1748: “En temps de Guerra entre Fransa y España no 
demostrarse ab particularitat parcials de una corona, contra de la altra, sino conservar sa neutralitat. 
Llibre 6. Màxima 37”. 
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dels anys 80. Moment en el que apareix la intenció en els cercles jurídics i polítics 

andorrans de crear una constitució que, finalment veurà la llum l’any 1993. I calia 

disposar de bons estudis per enfocar la nova qüestió constitucional.  

 

2.1 Història:  

Els estudis històrics són els més desenvolupats dels tres àmbits que tractem. Des d’un 

inici hi ha un interès en deixar constància dels fets que van succeir i com es resolgueren 

els conflictes per desenvolupar la situació jurídica i política del país, per aquest motius 

són els més abundants. 

S’ha de dir que en el cas de la història medieval d’Andorra, és una època molt 

estudiada, però en àmbits molt concrets, especialment els institucionals, que han arribat 

a deixar importants buits. Hi ha diversos motius com les escasses dades sobre les 

primeres etapes, o el fet que no hi ha hagut un interès en fer una recerca sobre temes 

més socials i econòmics que no estiguin relacionats amb els fets purament 

constitucionals. En aquesta direcció, els primers intents de recerca amb un objectiu  

clarament definit, els devem a les obres següents del s.XVIII:  “El Manual Digest de les 

Valls Neutras D’Andorra” obra d’Antoni Fiter i Rossell, i “El Politar Andorrà” de 

Mossèn Antoni Puig. 

 Què són? 

El Manual Digest és considerat un exhaustiu estudi que defensa la independència 

d’Andorra; el títol ja n’és un exemple en la part de “valls neutres” indicant la seva 

neutralitat
5
 de la qual parlen els pariatges a l’hora d’actuar, a favor o en contra dels 

Coprínceps. És l’element que declara que Andorra no ha d’intervenir en cap conflicte 

                                                           
5
 Màxima 37: “En temps de Guerra entre Fransa, y España no demostrarse ab particularitat parcials de 

una corona , contra del la altra, sinó Conservar sa neuralitat” 
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que impliqui els 3 territoris. Un exemple és els últims conflictes que havien existit  entre 

França i Espanya; Andorra no va intervenir i s’oposava a això. 

En 1748, Antoni Fiter i Rossell per ordre del Consell General redacta el Manual Digest, 

enfront de les múltiples iniciatives d’adquirir el territori,  el Consell General demana la 

redacció d’un manuscrit que defineixi la jurisdicció i la política de les valls. Aquest és 

un  objectiu clarament definit, és a dir, evitar la intrusió de forans que poguessin 

desmembrar les valls i protegir el procés que havia costat vora 450 anys i escaig en 

configurar-se.  

No solament això, sinó que, segons  el Manual, els drets adquirits durant anys aprofitant 

els buits de poder o la manca d’interès pels dos coprínceps  estan a la base del 

desenvolupament de les institucions i les lleis mitjançant les quals es regia el Principat.
6
   

Les seves màximes són un reflex de les inquietuds d’una part de la societat. En les Valls 

d’Andorra progressivament va creixent una jerarquia que assumeix el poder 

d’autogestió. Aquesta és formada per certs membres de la comunitat, aquests membres 

solen ser persones pertanyents a les famílies més riques, s’anomenen prohoms. Com ja 

hem dit no són descendents de cap dels senyors, ni tampoc tenen cap títol nobiliari, a 

excepció del que aconseguirà la família Areny-Plandolit a finals del s.XVIII.  

 Aquest llibre, malgrat que havia quedat desfasat en molts dels seus aspectes, de les 

seves màximes, va constituir la guia bàsica pel Consell General i les decisions 

polítiques d’Andorra fins al 1993, quan la Constitució de 14 de Març de 1993 fou 

aprovada. 

                                                           
6
Fiter Rossell, A.: “Manual Digest de les Valls Neutras d’Andorra”. I Puig, A.: “ El Politar Andorrà” són els 

dos llibres que comprenen les lleis amb les qual es definirà la política  fins a 1993, any en que apareix el 
nou marc legal, la constitució. 
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En canvi si parlem de l’altre llibre“ El Politar Andorrà “, aquest fou fet uns anys més 

tard. I sempre s’ha vist com una còpia  del Manual Digest que no ha transcendit més 

enllà. El que s’hauria de pensar és que en aquells moments no hi havia un accés a 

l’Impremta, com en altres llocs, per això el Politar,  com el Manual Digest són obres 

manuscrites. L’objectiu doncs d’Antoni Puig en fer la versió simplificada del Manual 

Digest era que el llibre arribés a la majoria de caps de casa importants. Val a dir que així 

com el Manual Digest ha tingut els seus estudis el Politar, no ha gaudit de les 

preferències historiogràfiques. 

 Per arribar a entendre la seva influència, tant del Manual Digest com la del Politar 

Andorrà, hem de tenir en compte que es van convertir en el seu moment i durant molts 

anys en la referència antiga més completa sobre la història del Principat.  

 El S.XIX i XX 

Ja entrant al S.XIX cal destacar l’obra de Tomas Junoy: “La Relació sobre la Valls 

d’Andorra”, escrita per un habitant d’Anyós el 1838. En aquesta obra s’hi troba ja un 

estudi més acurat, amb una documentació més extensa, de la relació entre les Valls i les 

senyories feudals. D’Aquesta mateixa època diposem dels estudis de Ch. Baudon de 

Mony i J-A. Brutails: aquests estudis estan relacionats amb la influència que té el 

Comtat de Foix i la posterior corona francesa en la història d’Andorra i de Catalunya.
7
 

Potser d’aquestes dues, l’obra més important és  “La Coutume d’Andorre” de Brutails, 

1906. La importància del seu treball ve determinat per la gran quantitat de documents 

que consulta, com també fa l’obra de Baudon de Mony, ambdues precursores dels estudi 

històrics posteriors amb base científica sobre Andorra. 

                                                           
7
 Boudon de Mony, Ch. : “Relations polítiques des Comtes  de Foix avec la Catalogne jusqu’au 

commencement du XIVe siècle ” pàg.87-115 
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Les dues obres narren els conflictes entre els dos senyors de les valls i la seva influència 

política. I també com al llarg de l’Edat Mitjana aquesta lluita de poders deriva a 

conflictes entre ells. S’ha d’esmentar que no són els únics estudis que es fan en aquells 

moments des de França,  però aquests no són tant rellevants.  

Per la part catalana, l’historiador Miret i Sans, que en aquell moment estava estudiant 

una documentació inèdita trobada en el poble d’Organyà (Alt Urgell, província de 

Lleida), va publicar en 1900 la seva obra “Investigación històrica sobre el Vizcondado 

de Castellbó con datos inéditos de los condes d’Urgel y los vizcondes de Ager”. Aquí es 

troba l’estudi de la intervenció d’aquests comtes i senyors i els feus en les valls de 

Pirineu Central, sobretot a les Valls d’Andorra.  

Més tard, el 1918 Miret i Sans escrigué una altra obra titulada “ Noves y documents 

inèdits sobre la família senyorial de Caboet y la qüestió d’Andorra”, gràcies a aquest 

últim estudi tenim la referència de quina mena de relacions tenien els Caboet amb les 

valls.       

Tot i així no són els únics estudis catalans sobre les Valls, en 1920 Ferran Valls i 

Taberner, que en aquell moment ocupava un càrrec a Andorra com a Jutge 

d’Apel·lacions, va poder accedir a una documentació inèdita de l’Arxiu de les Sis 

Claus.
8
En conjunt, Valls i Taberner aprofita les investigacions anteriors i la 

documentació trobada
9
, per elaborar l’obra “Privilegis i ordinacions de les Valls 

Pirinenques. Les Valls d’Andorra” on configura un compendi de fets polítics 

d’Andorra.   

 

                                                           
8
 Actualment anomenat Arxiu de les Set Claus, pel fet que en 1978 es crea la nova parròquia d’Escaldes- 

Engordany.  Com aquest arxiu tracta sobre les parròquies que té el Principat, per això, en l’actualitat, el 
nombre de claus són 7 que representen el nombre de parròquies. 
9
 Documentació trobada en l’Arxiu de les sis claus. 
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Sobre els anys 30, hi ha un intent de justificar l’originalitat de les valls. És llavors quan 

és crea l’himne d’Andorra i s’introdueix la nova bandera.  

Enfront dels conflictes internacionals de mitjans del s. XX, Andorra dedica molts 

esforços a defensar la seva neutralitat i conservar el seu paradigma de societat. Tot i que 

les autoritats eren designades pels coprínceps, s’intenta que no intervinguin en la seva 

política.  

Les investigacions que es duen a terme són posteriors encara que és cerca algun intent 

de crear una mena d’argumentació cap a un nou Estat.    

Als anys 70, Josep Maria Font i Rius fa l’obra de “Els orígens de la cosenyoria 

Andorrana” on explica tota mena de relacions jurídiques que  es desenvolupen entre els 

dos senyors d’Andorra.  

 Els darrers 30 anys. 

Més tard el 1982 es fa un intent de justificar la posició d’Andorra com a Estat dintre 

d’Europa, el mateix Font i Rius estudia com un Estat en forma de Cosenyoriu arriba al 

S.XX en formes que apunten cap a la possibilitat d’un Estat democràtic. Aquesta anàlisi  

es publica  en les Actes de la primera Universitat d’Estiu d’Andorra(1982), que 

representa un impuls molt rellevant pel futur de la seva historiografia. Tornen les 

investigacions, però ara amb una concepció més global, tenint en compte els aspectes 

que havien quedat pendents en la historiografia tradicional, com els de caràcter social, 

econòmic, cultural o espiritual. Tanmateix, en aquesta ocasió l’objectiu d’estudi fou el 

s.XIII, amb una importància destacada per a l’anàlisi dels Pariatges, base jurídica i 

política de les Valls d’Andorra fins als temps moderns. En aquesta primera edició hi 
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participaren els nous investigadors del país i estudios de França, de Catalunya, entre 

altres.. 

També representen una motivació per part del Govern andorrà en fer conèixer la seva 

història . L’any següent en la Universitat d’Estiu tornen altres investigacions de la baixa 

edat mitjana, entre elles hi ha una del Pare Cebrià Baraut titulada “Andorra i les seves 

institucions a la fi de la Edat Mitjana”. Aquesta desglossa les diverses institucions que 

sorgeixen per gestionar les valls i la seva evolució històrica en aquest període de temps. 

Altres treballs com el que fa P. Tuccoo-Chala amb la seva intervenció “La politique des 

Foix-Bearn à la fin du Moyen-Age”, on esmenta de passada les implicacions de les valls 

en patrimoni de la casa de Foix-Bearn; aquestes investigacions les podem trobar a les 

Actes de la segona universitat d’estiu, de l’any 1983.   

La repercussió que tenen aquestes investigacions, on hi ha experts de les dues bandes 

dels Pirineus, tardarà a tornar-se a veure al Principat. Els anys posteriors no són tant 

fructífers fins que arribem a finals dels anys 90, sobretot de mà de l’Institut d’Estudis 

Andorrans amb la difusió dels seus Annals.  

En ells hi ha intervencions de molts dels historiadors dels que parlarem; no solament 

són investigacions històriques sinó també biològiques i geogràfiques. Apareixen treballs 

de: Jordi Guillamet Anton, Susanna Vela Palomares, Roland Viader, Joan J. Busqueta i 

Riu
10

, entre altres.      

Més tard se segueixen fent investigacions amb més o menys rigorositat historiogràfica, 

com és el cas de Esteve  Albert i Corp, del que cal destacar la seva passió per la història 

de les valls, i el seu afany divulgador, com es comprova en la seva obra “ De Caboet a 

                                                           
10

 Va ser cap de la secció d’història de l’Institut d’Estudis Andorrans de Barcelona, i hi ha bastantes de les 
seves intervencions com a introduccions o pròlegs, en que desenvolupa certs aspectes de la seva visó 
sobre la investigació històrica d’Andorra.   
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París, passant per les Valls d’Andorra. (Un llinatge català al tron de França).”, una 

obra de 117 pàgines que intenta concentrar els aspectes més rellevants de l’entramat de 

relacions entre els senyors, canvi de propietaris de les valls i  entre  les dues corones i 

que va assolir el Premi Meritxell de 1985. La seva estructura simplificada fa que sigui 

una obra més de caràcter de difusió que científica. 

Una de les seves altres obres en relació amb Andorra és la que va fer sobre la figura del 

Vescomte Arnau de Castellbó, “Arnau de Castellbó: (Aclariments sobre els anys més 

obscurs i més traumàtics de la història de les Valls d’Andorra, Catalunya i Occitània).” 

del 1983. L’obra és un aclariment sobre el paper decisiu que va tenir aquest noble 

català. La seva relació amb l’heretgia del Catarisme desenvolupa altres estudis que 

posen en relleu el seu caràcter estratègic d’aquell indret  

En inicis dels 80 de pas als 90 del S.XX, les investigacions que s’han fet són molt 

fructíferes en totes les vessants. La iniciativa de recerca és tant gran que es creen les 

primeres institucions dedicades a la investigació, entre elles la Societat Andorrana de 

Ciències (SAC) creada el 1983. 

Altres entitats creades abans comencen a difondre aquestes investigacions i a publicar-

les, com són els Quaderns d’Estudis Andorrans
11

,  editat per la institució del Cercle 

d’Arts i Lletres d’Andorra; o els Annals que provenen de les Universitats d’Estiu i els 

Annals de l’Institut d’Estudis Andorrans
12

, amés de les publicacions de l’Arxiu 

Nacional d’Andorra
13

 sobre la documentació que comencen a investigar. 

                                                           
11

 Acaben sent avalats pels bancs Andorrans, hi ha una iniciativa cultural. Fins a l’actualitat ho han fet. 
Referència : Article del Diari d’Andorra del 7 de març de 2013: “Els Quaderns d'Estudis Andorrans retrata 
la figura del pintor Josep Oromí i els vescomtes de Cerdanya. Entre les temàtiques tractades en destaca 
el descobriment de diverses personalitats relacionades amb la història i la cultura d'Andorra i els 
Pirineus.” 
12

 Creació de l’Institut d’Estudis Andorrans el 1976. El seu objectiu era reforçar el programa 
d’andorranització de les escoles. Actualment és un organisme que es dedica a l’estudi Científic  de tota 
mena. És una institució de recerca.  
13

 Creació de l’Arxiu Nacional D’Andorra 
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Hem d’esmentar investigadors molt rellevants que han aportat molt en la historiografia 

de finals del S. XX, com és el Pare Cebrià Baraut mitjançant les fonts documentals de 

l’Arxiu Capitular d’Urgell. Se li han publicat molts articles i recerques seves en la 

revista Urgellia i ha anat complementant els treballs de Fonts i Rius i de Ferran Valls i 

Taberner amb l’obra del “Cartularis de la Vall d’Andorra” volums I-II.
14

 

1988 és una data clau, en aquest moment hi ha una exaltació dels estudis sobre els 

Pariatges, i també de les recerques que hi ha sobre la baixa edat mitjana, això ve 

determinat  per la  celebració del 7è centenari dels Pariatges.    

Tret d’aquest període anterior que hem narrat de manera simplificada, s’ha de dir que de 

material sobre la investigació històrica al Principat ha anat augmentat des de la dècada 

dels 80 fins a l’actualitat. Els temes són cada cop més diversos, i ara a patir d’aquest 

moment en farem una anàlisi de la seva tipologia.    

 

El primer cop que s’intenta fer una història de l’Edat Mitjana a Andorra, a partir d’una 

visió de la història social i econòmica, vé de la mà de Jordi Guillamet Anton
15

 amb 

l’obra “Aproximació a la història social, econòmica i política d’Andorra.  Segles IX-

XIII.”
16

, que fou premi Principat d’Andorra de 1988.  

Aquesta obra és un reflex de la complexitat de la història d’Andorra, com diu Ernest 

Belenguer Cebrià
17

 en la presentació de l’obra “Història d’Andorra de la Prehistòria a 

l’edat Contemporània”, de la que després parlarem. 

  

 

                                                           
14

 L’obra l’explicarem en la part documental, ja que és el tema que tracta amb més profunditat. 
15

 Actual director de l’Institut d’Estudis Andorrans. 
16

 Guillamet Anton, J.: “Aproximació a la història social, econòmica i política d’Andorra.  Segles IX-XIII.” 
17

 Belenguer Cebrià, E.: “Història d’Andorra de la Prehistòria a l’edat Contemporània” pàg.11. 
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Podem treure com a una de les conclusions de l’obra de Guillamet que la noblesa : 

d’aquestes contrades aconsegueixen el control de les valls mitjançant 3 factors 

principals: 

 La manca d’interès dels comtes d’Urgell enfront de les seves terres andorranes i la 

seva donació al bisbat d’Urgell.
18

 

 L’arrelament del feudalisme en les valls i la necessitat de protecció per part dels 

senyors eclesiàstics, que cerquen un braç armat provoca les infeudacions cap a 

nobles catalans  menors. Aquests van apoderar-se i van assolir més poder que a 

qui li devien homenatge. 
19

 

 Aquesta lluita de poders provoca la pèrdua de llibertats als habitants de les valls, i 

la pagesia es veu sotmesa a una economia asfixiant que desenvolupa una 

dependència. Això arriba al fet que el domini de les terres va acabar en mans dels 

senyors. El retrocés de les propietats pageses o aloeres fa que aquests depenguin 

dels senyors en dues vessants:  de l’eclesiàstica o d’alous que han sobreviscut. 

Això queda reflectit als pariatges amb el pagament de la quèstia, i desenvoluparà 

l’economia  i la pagesia de les valls.  
20

  

Jordi Guillamet farà posteriorment un estat de la qüestió sobre l’alta Edat mitjana en els 

“Annals De L’institut D’estudis Andorrans De 1991”. En aquesta obra ressaltarà 

l’apartat de les fonts i recursos per desenvolupar la investigació, amés de les noves 

investigacions en el camp de l’antropologia física.   

 

Altres investigacions que sorgeixen són les que es dediquen a contextualitzar els límits 

geogràfics, polítics i distribució de propietats, com han fet Jordi Bolós i Victor Hurtado 

                                                           
18

 Guillamet Anton, J.: “Aproximació a la història social, econòmica i política d’Andorra.  Segles IX-XIII.” 
pàg. 81-97 i 125-132 
19

 Guillamet Anton, J.: “Aproximació a la història social, econòmica i política d’Andorra.  Segles IX-XIII.” 
Pàg.  65-97 I 125-135 
20

 Guillamet Anton, J.: “Aproximació a la història social, econòmica i política d’Andorra.  Segles IX-XIII.” 
Pàg. 125- 144,  151-166. 
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amb col·laboració de Josep Nuet Badia. “L’Atlas Històric d’Andorra(-759-1278)”. 

Aquesta obra fa un repàs des de l’inici de les valls com a part dels comtats Catalano-

occitans, passant per totes les etapes i la seva situació política. I destaca com a gran 

aportació la seva interpretació cartogràfica, on es mostra, entre altres, l’estructura de la 

propietat en les diverses etapes, etc ; és tant el canvi que sorprèn com quasi tot el 

territori acaba dividit de manera que sembla un pastís. 

Malgrat tot els propietaris no és que siguin múltiples, en certa manera la vall es 

comparteix entre propietats de la mateixa institució, un inici entre el comte i el monestir 

de Sant Serni de Tavèrnoles, i les propietats comunals, poc a poc perd rellevància el 

monestir i també les propietats comunitàries. I els drets es reparteixen entre grans el 

Bisbat d’Urgell i alguns propietaris. En aquest cas soles les propietats terrenals, ja que 

els drets o eren del bisbat o de part de la noblesa que els havia aconseguit per mitjà de 

compra, cessió, herència o pacte
21

 
22

.   

L’aspecte més rellevant d’aquesta obra és el fet que tracta l’estructura de la propietat de 

manera periòdica i cartogràfica, que concep de manera estructurada. Dels diversos 

propietaris de les Valls en fa una anàlisi cronològic explicant la seva influència, i també 

que fa un estudi de poblament i demografia mitjançant l’estudi del document de la 

Concòrdia de 1176 entre el comte d’Urgell i els habitants d’Andorra. Aquest  és dels 

únics documents que firmen tots els caps de casa de les Valls, a causa de la manca de 

fonts d’aquesta mena,  com diuen molt bé els autors, fa que sigui un estudi innovador. 

S’ha fet mitjançant el nombre de 383 caps de casa dels quals parla el document. Llavors 

fent uns càlculs del membres d’una família, s’ha estipulat una població 

d’aproximadament d’uns 2.300 habitants a les valls. 

                                                           
21

 Bolós, J.; Hurtado, V.; Nuet, J.:  “L’Atlas Històric d’Andorra(-759-1278)”. Pàg. 26-28. 
22

 Guillamet Anton, J.: “Aproximació a la història social, econòmica i política d’Andorra.  Segles IX-XIII.” 
Pàg.143-150 
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Tot i així, no és l’únic que tracta el poblament ja ho havia fet abans Jordi Guillamet. No 

obstant això, Jordi Bolòs i Victor Hurtado en aquesta obra també tracten altres aspectes 

que si més no, fins llavors no estaven  massa desenvolupats, la importància de la 

toponímia i com han evolucionat la seva nomenclatura, i també com la rellevància de la 

Parròquia com a centre de gestió dels nuclis de població que l’envolten, tant els 

disgregats com els agrupats. Els seus arxius, en la qüestió parroquial i nuclis de 

poblament, són una font molt rellevant per a estudiar aquesta relació, i no solament 

això, sinó la seva demografia.  

També han desenvolupat el camp de l’economia analitzant els seus recursos; tant 

l’agricultura com la ramaderia on molts dels interessos dels senyors d’Andorra estaven 

basats en aquests dos sectors.  

O la importància del bosc pels mateixos habitants que oferia una altra mena de recursos, 

del que el seu control podia ser un element estratègic.  L’estudi que fan dels oficis com  

esta relacionada la producció artesana amb el territori, on la presència de molins fariners 

hidràulics desenvolupava altres oficis. La presència del ferro en les Valls que ja abans 

de l’any 1000, se’n tenia coneixença de la seva extracció i del seu treball (les mines com 

la de Llorts). Encara que d’aquesta època no en tenim documentació fins a 1218 on és 

cita una farga.  

L’estudi dels cognoms en el camp econòmic que hi havia en el S.XII i XIII suposa la 

constància de certs oficis com el de teixir o el del pelleter en les Valls (aparició de la 

documentació de cognoms com Teixidor o Pellicer). Això argumenta una mena 

d’activitat artesanal en el territori.  

Aquests mateixos autors desenvolupen altres obres de característiques similars com són 

tots Els Atles Dels Comtats De La Catalunya Carolíngia, aquesta obra hi destaca el 

volum que dedica al Comtat d’Urgell. 
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Altres dels seus estudis de referència han sigut sobre la localització del poblament en els 

pirineus catalans, on s’esmenta la distribució i la gestió d’Andorra mitjançant les 

parròquies. En les Valls sempre han estat un referent en aquesta mena de distribució 

administrativa com religiosa i que actualment perviu a les valls.  

Aquesta funció administrativa i d’organització del territori
23

 segueix vigent fins 

l’actualitat.  

Temes similars han estat tractats per Manel Riu i Riu en obres com “El poblament dels 

pirineus en els segles VIII-XIV”; o en temes més d’influència islàmica en el Pirineu per 

Flocel Sabaté i Currull, on hi destaca la influència de les elits islàmiques sobre les elits 

locals de tradició hispano-visigòtica
24

, i  també en la visió comtal hi té una obra que 

tracta del mateix tema de l’organització del territori en àmbit Comtal.
25

 

En aquesta línia d’investigació hi ha algunes aportacions que estant dintre de recerques 

més globals com són “Béns Comunals als Països Catalans i a l’Europa 

Contemporània. Sistemes agraris, organització social i poder local als Països 

Catalans” que és dirigit per Joan J. Busqueta Riu i Enric Vicedo. És un tema més 

encarat al tipus d’explotació de la terra,  en aquest llibre hi ha l’apartat dedicat als béns 

comunals i els emprius, molt rellevant a l’Edat Mitjana.  

Altres historiadors com són Susanna Vela Palomares tracten temes més encarats a 

estudis documentals, tot i que també són històrics concretament. Ella té un estat de la 

qüestió sobre la baixa edat mitjana, “Andorra a la baixa Edat Mitjana (segles XIV–XV). 
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 Bolós, J.; Hurtado, V.; Nuet, J.:  “L’Atlas Històric d’Andorra(-759-1278)”. Pàg 22-39. 
24

 Sabaté i Currull, Flocel: “ El territori de la Catalunya medieval. Percepció de l’espai i divisió territorial al 
llarg de l’Edat Mitjana.” Barcelona, 1997. Fundació Salvador Vives i Casajuana. 
25

 Sabaté i Currull, Flocel: “ Organització administrativa i territorial del comtat d’urgell” El Comtat 
d’Urgell, Lleida 1995.   
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L’estat de la qüestió”
26

 on destaca la rellevància dels pariatges i com posteriorment els 

habitants de les valls creen una altra manera d’autogestionar-se amb el Consell de la 

Terra. Aquest era format pels caps de casa de cada parròquia i ha arribat a ser un òrgan 

representatiu dels interessos d’una petita part de la població. 

Els temes que més ha desenvolupat és la documentació, tot i que la seva implicació en 

la recerca històrica és molt important. 

 La participació de Susanna Vela en la configuració del volum “Història D’Andorra. 

De La Prehistòria A L’edat Contemporània” coordinada per ella mateixa i dirigida per 

Ernest Belenguer com un dels volums de la història dels Països Catalans, en la que ella 

desenvolupa l’Andorra dels segles XII-XV arriba a sintetitzar en aquest apartat les 

diverses etapes de poder que tenen els diversos senyors d’Andorra, amb fets polítics i 

amb descobriments en la recerca documental com l’arqueològica que fan una 

aproximació de les més fidedignes. 

Les síntesis d’aquests apartats que narren l’Edat mitjana i exposen tots els elements, no 

solament el que la historiografia sobre Andorra ha acostumat a tractar. I  ho fa de 

manera simplificada per poder tenir-ne una idea, ja que la complicació és rellevant. 

Aquesta tendència la segueix ja en l’apartat anterior a aquest l’historiador Josep Maria 

Bosch  Casadevall que també participa en aquesta obra. 

O com Monserrat Palau i Marti
27

 que fa una síntesi de la història i la vida quotidiana 

d’Andorra, que la divideix en apartats de diversa temàtica, que en aquest cas en concret 

destaca l’època medieval en la demografia i el poblament, la història, l’art i 

l’arqueologia.  

                                                           
26

 Vela Palomares, S.: ““Andorra a la baixa Edat Mitjana (segles XIV–XV). L’estat de la qüestió” pàg.285-
298. Revista Annals 1991 de l’Institut d’Estudis Andorrans 
27

 Palau Martí, M.: “ Andorra. Història, Institucions, Costums”  
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No solament indica la importància d’aquesta etapa en els aspectes bàsics com la 

història, l’arqueologia i el poblament sinó que en la ramaderia destaca el fet de la 

transhumància i la seva influència com en el cas de l’agricultura. Són en aquestes obres 

que comencen a destacar els apartats socials i econòmics, i s’inicia en els aspectes 

culturals, com és el cas de l’àmbit ideològic de les llegendes.    

Altres col·laboradors en les investigacions sobre Andorra en època medieval, ha sigut 

Albert Villaró, en el seu llibre “ Hèrcules i la ciutat. Un passeig per la història de la 

Seu” on analitza des d’una vessant tant documental com històrica on hi ha algunes 

traces arqueològiques per presentar els fonaments de l’origen de la Seu d’Urgell, en 

conseqüència també tracta sobre les Valls d’Andorra. 

Amés, ha fet un petit compendi per explicar la història d’Andorra de manera sintetitzada 

amb l’obra de “Nova descripció del Principat i Valls d’Andorra” amb els aspectes més 

representatius del Principat.  

Aquest medievalista també hi  ha col·laborat amb Susanna Vela en la configuració d’un 

article sobre el Jaciment Arqueològic de la Roureda de la Margineda
28

 que explicarem 

en els següents apartats. 

Altres investigadors de temes més concrets com és Carles Gascón, han tret noves 

interpretacions sobre la influència de certs personatges històrics com Arnau de 

Castellbó i la seva implicació amb l’heretgia càtara. En aquell moment les Valls 

pertanyien al patrimoni infeudat de la casa de Castellbó, la seva implicació del 

catarisme en elles era rellevant.  

Segons aquest autor la via de difusió del Catarisme fou per raons diverses, entre elles 

representava una alternativa al poder i a la ideologia establerta per l’església i aquí 
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 Vela Palomares, S.; Villaró Boix, A.: “ Ad radicem Montisclari: el Castell de Sant Vicenç a la roureda de 
la Margineda, Domus dels Castellbó-Foix a Andorra”. Article en premsa. 
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concretament per la diòcesi d’Urgell. A la vegada, l’heretgia era propulsora dels 

interessos ramaders enfront dels interessos agrícoles del bisbat, en col·laboració moltes 

de les rutes de la transhumància que eren aprofitades per predicadors i que eren el mitja 

de transmissió.  

En els seus articles són més rellevants les influències socioeconòmiques que les 

ideològiques, era una lluita pel control i la fidelitat, amb les seves estratègies Arnaldeta 

de Caboet i el seu marit Arnau de Castellbó van desenvolupar un front estratègic de 

setge comercial al Bisbat. Ho van fer envoltant-lo amb castells o forces com la Bastida 

de Ponts, la Bastida d’Hortons i altres mecanismes
29

.  

Les valls era un refugi tant per retractors de l’heretgia com predicadors d’ella. En els 

moments del seu auge la població havia estat coaccionada pels fidels a l’heretgia. I 

Castellbó representava un centre de poder alternatiu al bisbat, un promotor comercial i 

cultural, aquest aspectes justificava la seva forta influència sobre el territori; en 

conseqüència les valls es trobaven en un conflicte entre els seus senyors. 

Aquest historiador planteja un nou paradigma d’aquesta heretgia que actualment soles 

tenim els plantejaments del vessant francès o seguidors d’aquest vessant. 

Roland Viader un historiador francès que ha fet una de les obres més significatives 

sobre l’edat mitjana a Andorra. Aquesta tesi doctoral que ha estat tutoritzada per 

Bonnassie
30

.  

En aquesta obra en concret hi ha una anàlisi exhaustiu del que representen les 

comunitats localitzades en zones muntanyoses. En  la seva tesi treu els mèrits que se li 

ha atorgat a que la condició de ser de muntanya que representa el desenvolupament de 

comunitats amb normes pròpies, i que aquestes queden aïllades de la resta.  
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 Gascón Chopo, C.: “Gascón, C.: “ El Catarisme a les Valls d’Andorra”, Article de Papers de Recerca, dins 
de “Els correus a Andorra, una història inacabada”pàg 128-135. 
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 Viader, Roland: “L’Andorre du IXe au XIVe siècle:  montagne , féodalité et communautés”, Toulouse, 
Presses Universitaires du Mirail, 2003. 
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Encara que en alguns aspectes pugui semblar que es compleixen aquestes condicions no 

indiquen que aquestes comunitats com diu Viader quedin “isolées”, això està demostrat 

ja en la demanada de privilegis comercials.  

Els contactes dels habitants de les valls amb la resta de les contrades del voltants, feien 

canvis i transaccions comercials, fires i mercats en els que participaven sense pagar 

tants impostos com la resta, gràcies als privilegis.  

No soles demostra que les societats de muntanya no comparteixin els mateixos 

esquemes, i que aquests no recauen en un determinisme geogràfic, sinó argumenta que 

aquesta dinàmica no funciona i refusa l’element que se n’ha dit  panprireneisme
31

, així 

que planteja un nou esquema socioeconòmic per argumentar quina és la rellevància 

d’aquestes vessants per configurar les institucions, l’estructura de poblament i el 

creixement de certs sectors en elles. 

 En ella fa una crítica al tipus d’història que s’ha fet des d’un inici que està basada en els 

fets polítics, i de documents on hi ha un objectiu de justificar l’origen de la seva situació 

com a país i la pervivència d’aquesta mena d’Estat que podria haver estat absorbit tant 

per la corona francesa com per la Corona Catalanoaragonesa, en la seva posterioritat. 

Trenca la dinàmica d’explicar les etapes mitjançant qui ostenta el poder i la influència 

en les valls, i que representen els documents principals que sempre han justificat aquesta 

mena d’autonomia. I inicia un tipus d’estudis de les relacions entre el poder i les 

comunitats i com aquestes queden reflectides en l’àmbit quotidià.  

Proposa una història on els components socials i econòmics suposen la base jurídica i la 

situació política de les valls, sense poder arribar a dir que configura un Estat modern, ja 

que no ho podríem dir, però si agafa moltes de les seves característiques que queden 

                                                           
31

 Recau en el fet que hi ha una situación homologa en totes les comunitats dels Pririneus, que segons 
aquest concepte compartirien bases econòmiques, socials i institucionals. 
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plasmades en els llibres de referència del s.XVIII com el Manual Digest i el Politar 

Andorrà. Altres estudis fets pel mateix autor com “Economia i societat a Andorra a 

l’edat mitjana. Alguns elements de reflexió” que segueix el mateix fil argumentatiu.   

Després en les ultimes obres que s’han fet sobre Andorra, l’historiador Jacinto Bonales 

Cortés té diverses recerques encarades també a l’àmbit de la distribució territorial o 

l’organització del territori, entre elles hi ha “La Solana d’Andorra”, “Andorra la Vella 

Sense Límits”.  

I finalment l’obra de referència on s’especifica els límits fronterers en diverses èpoques, 

les diverses propietats dels diversos senyors, l’aprofitament dels recursos en les 

diferents parròquies i els seus límits, tant territorials com jurídics, titulada “Història 

territorial de la Vall d’Andorra. Dels orígens al segle XV”
32

. 

Aquesta  anàlisis mostra una evolució en les institucions que no s’havia fet fins ara, i no 

solament analitza això, sinó que també les diverses condicions i causes polítiques, 

institucionals i socioeconòmiques que han derivat l’ús dels espais comuns com privats. 

Aquesta última ha sigut una de les obres de referència i que actualment presenta una 

línia prou innovadora que es complementa amb l’estudi de Roland Viader.      

 No solament ens podem quedar amb la publicació científica, hi ha altres obres de caire 

més difusiu i il·lustratiu, que mostren la història d’Andorra a grans trets. 

 Entre aquestes obres hi ha “La nova aproximació a la història d’Andorra” dirigida per 

Jordi Guillamet Anton amb col·laboracions de Susanna Vela Palomares, entre altres 

investigadors. En ella es narra la història d’Andorra passant per totes les etapes. I en 

aquest cas l’etapa medieval hi es present en tots els aspectes i subdividida entre Alta i 

Baixa Edat Mitjana.  

                                                           
32

 Bonales Cortès, J.: “Història territorial de la Vall d’Andorra. Dels orígens al segle XV” pàg.49-58. 
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El més rellevant d’aquesta obra és la gran quantitat de recursos gràfics que hi ha, el 

contingut és molt reduït, ja que el seu objectiu és arribar al gran públic, encara que no 

desmereix l’interès científic. La seva aportació gràfica li suposa un reconeixement  

científic, traguen les distàncies que pot tenir entre les altres obres explicades 

anteriorment.    

De les últimes obres
33

 que s’acaben de presentar ha sigut “L’Andorra de Pere Canturri. 

Compilació de l’Obra Escrita” de Pere Canturri, és una visió pròpia. Aquesta obra no 

se n’ha pogut dir res més, perquè és molt recent. El que si es pot dir, és que aquesta obra 

té referències històriques contrastades amb l’arqueologia i la documentació, que es 

tracten temes referents als intercanvis econòmics i comercials a les dues bandes dels 

Pirineus. 

Aquest autor té altres obres sobre Andorra, s’ha escollit aquesta perquè és una 

compilació de les anteriors obres d’aquest autor, i  amés, és la més recent.   

 

2.2  Documentació:  
 

És la segona recerca més desenvolupada, en conseqüència al fet que comparteix moltes 

fonts o per què són els recursos que es comparteixen per fer tot a mena de recerca. 

Entre les obres més rellevants i tenint en  compte que els antecedents són els mateixos, 

des de les obres com Manual Digest, el Politar Andorrà, o les fetes  per Baudon de 

Mony, Brutails, Ferran Valls i Taberner, Miret i Sans, entre altres. 

 Iniciarem el període en 1988, quan es celebra el 7è centenari dels Pariatges, sobre uns 

documents que ja hem esmentat anteriorment. En aquell aniversari es fan recopilacions i 
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 S’han consultat més obres de tots els autors nomenats, malgrat que no les haguem posat, són 
referents en la historiografia d’Andorra Medieval. La seva omissió es deguda al procés de selecció 
escollit. 
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estudis sobre aquests i altres documents que han sigut rellevants per a la configuració de 

les valls. 

La tendència inicial ha sigut sempre en un registre documental encarat a documents que 

justifiquen les possessions feudals; la rellevància que se li ha donat a certs documents 

des d’un inici ha proporcionat diverses interpretacions. 

Sobretot, amb documents com els Pariatges de 1278/1288, les interpretacions diverses 

que s’han fet al llarg de la història han estat revisades i recolzades de moltes maneres. 

El gran exemple del fet que els pariatges s’han vist com l’inici del marc jurídic i polític 

d’Andorra és mitjançant “El Manual Digest de les Valls neutres D’Andorra” i “El 

Poltiar Andorrà”, que són els antecedents més bàsics de la visió actual dels mateixos 

Pariatges.  

En la commemoració del 7è centenari  dels Pariatges és feu una obra dedicada a aquests 

documents i aquells en els que estant basat o que els recolzen. Tornen a sorgir certs 

investigadors dels quals ja hem parlat. 

Per això mateix començarem parlant d’una obra commemorativa “Pariatges 1278-

1288. Edició commemorativa del seu set-cents aniversari”. En ella, és fa un repàs 

històric per situar aquests documents que històricament han significat un contracte on es   

justificava les possessions en les valls dels diversos senyors. 

Començarem parlant del l’Acta de Consagració de la Seu d’Urgell, un document 

manuscrit del s.IX, tot i que és de difícil datació depenen de l’autor, com també és 

considerada una falsificació treien aquest debat historiogràfic on encara estan immersos 

els investigadors, la tendència general és la que està basada amb les investigacions del 

Pare Cebrià Baraut.   
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 Dels trets més rellevants d’aquesta Acta és que es reconeguda com la primera carta 

geogràfica, en la que s’anomena les diverses parròquies de la qual està formadada, i 

determina el territori que engloba el bisbat. En ella trobem ja referències a les 

poblacions d’Andorra. Aquesta acta ha tingut diverses interpretacions : és primerament 

un inventari o registres dels béns eclesiàstics de la diòcesis, han justificat aquest 

nomenament en el fet que són parròquies, esglésies que corresponen a localitats de la 

diòcesi, per aquest motiu és vista com el primer manuscrit on es nomena la divisió 

territorial de les valls. 

Encara que hi ha un inconvenient, si la datació que se li ha relacionat sempre no és la 

corresponen, com molts investigadors apunten
34

 
35

, el document més antic que nomena 

les valls és un document de procedència carolíngia, que nomena la divisió territorial de 

les valls.   

El més transcendent és la informació que aporta sobre la toponímia per aquest motiu ha 

sigut considerada com “ la primera carta geogràfica del Pirineu”
36

, ja que és un dels 

documents més apreciats per aquesta característica i en el cas de la historiografia 

andorrana, com ja hem esmentat abans és el fet que és la primera vegada que es nomena 

les 6 parròquies que conformen les Valls: Lòria, Andorra, Santa Coloma, la Maçana, 

Ordino, Encamp i Canillo. I inclou totes aquelles esglésies menys importants que 

depenen de les parròquies, i les possessions de la diòcesi d’Urgell. 
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 Ordeig, R. : « Les dotalies de les esglésies de Catalunya (segles IX-XII) », vol. I, Estudis Històrics, 
Diplomatari 1, Vic, 1993. Aquest investigador i alguns que segueixen la seva pinió estipulen que el 
document és una falsificació de mitjans del S.X (952), en la que la datació que es falsifica per a datar-la 
anteriorment, encara que no comparteixen el segle.  
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 Gascón, C.; Obiols, Ll. Coincideixen en l’opinió que potser la datació no és la que va estipular Cebrià 
Baraut. Investigació en curs.   
36

 Esmentada també en l’obra “Pariatges 1278-1288. Edició commemorativa del seu set-cents aniversari” 
pàg. 15.  
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 S’ha d’esmentar que aquesta Acta ja des de temps contemporanis
37

, pel fet que havia 

esta presentada com a “prova del transferiment de la sobirania de les Valls d’Andorra a 

favor dels prelats urgellesos per part de l’emperador Lluís el Piadós”
38

(Baraut, C. 1988). 

No és la primera vegada que es tracta el tema de les propietats d’Andorra dels reis 

Carolingis, i les donacions dels drets sobre aquestes i altres territoris a la diòcesi 

d’Urgell, això es tractat als documents anomenats “ Els Preceptes dels Reis Carolíngis” 

datats els dos del S.IX. 

Els Pariatges són dos pactes de finals del S.XIII fets entre els dos senyors d’Andorra, el 

Bisbe d’Urgell i el Comte de Foix. Partint de la base que un era vassall de l’altre; Roger 

Bernat III de Foix era vassall del Bisbe Pere d’Urtx
39

 a causa de  la qüestió sobre les 

valls
40

. 

 No entrarem en el conflicte, ni en el context en el qual es varen redactar, ja que el que 

ens interessa és el fet de per què van esdevindré tan importants pels andorrans. 

El fet deriva perquè aquests documents amb deu anys de diferència representen un pacte  

entre dos senyors, que un es vassall de l’altre i per adquirir la mateixa autoritat en les 

valls i provoca que aquest incompleix-hi el primer pacte. En el segon és ratifica les 

condicions del primer conveni
41

, per arribar a un consens entre ells dos, el que hem de 

tenir en compte és que es fa sense la participació dels andorrans. 
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 Ens referim  al fet que en època medieval era un document de referencia. 
38

 Baraut, C.:“Pariatges 1278-1288. Edició commemorativa del seu set-cents aniversari” pàg.15. 
39

 En alguns escrits actuals es anomenant Pere d’Urg 
40

 Roger Bernat III de Foix li debía homenatge a Pere d’Urxt degut a que Les valls eren un feu del bisbat 
que se li había scedit certs drets a canvi de rpotecció de les possessions, però el conflicte pel control 
d’aquestes ve donat jap el seu antecessor i sogre Arnau de Castellbó. 
41

 Bolós, J.: “Pariatges 1278-1288. Edició commemorativa del seu set-cents aniversari” pàg 29.  
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Això és rellevant,  ja que anteriorment trobem el precedent d’una desavinença entre els 

andorrans i el bisbe, i en aquest cas és fa a les Concòrdies de 1162-1176 on firmen tots 

els caps de casa
42

 
43

 
44

.      

Així mateix, els pariatges ratifiquen les condicions anteriors però no tenen en compte 

cap dels seus súbdits solament certes competències i privilegis que ja havien estat 

atorgats. Aquest conveni ha remarcat des d’aleshores els fonaments bàsics del règim 

polític i jurisdiccional amb el que s’ha basat Andorra des de llavors
45

 
46

. Aquests pactes 

foren ratificats també per la Butlla Papal del Papa Martí IV. 

Ara esmentarem certes obres que tenen rellevància, ja que són estudis documentals 

(sobretot pertinents a l’Arxiu capitular de la seu d’Urgell) en el fet que es troben 

manuscrits que narren tota mena de donacions, privilegis, cessió de drets, delmes, 

transaccions, etc. 

Aquesta documentació està relacionada de manera directa o indirecta amb les Valls 

d’Andorra  o en referència a elles. Aquest estudi és un dels més rellevants fets pel Pare 

Cebrià Baraut, i representa una part molt important de la historiografia basada en 

documents de l’Alt Urgell. Gràcies a aquesta documentació també fa un repàs de la 

història medieval d’Andorra recolzada per aquests documents.     

Se n’han fet altres estudis d’aquests sobre documentació del S. XIV i XV són textos de 

la mateixa temàtica però d’una regió, aquests estudis dels S.XIV i XV són també 

provinents de documentació de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell, l’Arxiu Nacional 
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Baraut, C.: “Pariatges 1278-1288. Edició commemorativa del seu set-cents aniversari”, pàg 18-19. 
43

 Vela Palomares, S.: “La presentació d’homenatge: l’acte central de la senyoria andorrana”, pàg 24-25-
26.(24-28) 
44

 Baraut, C.: “ Cartulari de la Vall d’Andorra. Segles IX-XIII”  pàg 38-39. 
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 Baraut, C.:“Pariatges 1278-1288. Edició commemorativa del seu set-cents aniversari” pàg 24-25. En la 
Qüestió de la sobirania  i la perdurabilitat dels pariatges. Aquests dos fragments ratifiquen que era un 
domini on la sobirania requeia en la figura dels senyors, i malgrat això poder-ne crear unes institucions i 
dotar-se d’organismes per mantenir-se neutrals i independents.  
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 Baraut, C.: “ Cartulari de la Vall d’Andorra. Segles IX-XIII” pàg 85. 
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d’Andorra, entre altres. Aquests compendis de textos o manuscrits, també són molt 

rellevants, ja que mostren la riquesa de la documentació sobre Andorra.  

Aquests Diplomataris han estat fets amb la col·laboració de diversos autors com 

Susanna Vela, Mariona Fages, Ignasi J. Baiges. Aquestes obres mostren una evolució 

tant política, econòmica, institucional, social i jurídica.  

En el cas del diplomatari del S.XV hi ha un repàs en els aspectes més bàsics d’una 

societat com són l’economia i els sectors en què es desenvolupa com l’inici de la 

protoindústria, o en el cas social com s’organitzen les comunitats i s’autogestionen les 

competències d’aquestes, i com es solucionen els conflictes interns. En la mateixa línia 

com s’articulen les relacions externes amb els senyors i les comunitats veïnes en temes 

comercials.  

Entre altres investigacions documentals que s’han desenvolupat últimament, hi ha una 

obra recent que tracta el tema dels protocols notarials i quan sorgeixen en el Principat. 

La seva evolució té molt a veure amb l’origen del notariat a la Corona d’Aragó, i la seva 

introducció en les valls va ser mitjançant els senyors, cosa que més tard els habitants 

d’Andorra començaran a nomenar-los ells mateixos.
47

  

La implantació de notariat a les valls fou a partir del segon pariatge en 1288
48

, 

anteriorment a aquesta etapa el que hi havia eren clergues escrivans, i no tenien validesa 

jurídica, no estaven dotats de fe pública fins que al s.XIII
49

. En un inici per enfortir el 

poder reial es crea l’escrivent o notari, que reafirma l’autoritat del rei o senyor 

(eclesiàstic o nobiliari), per aquest motiu el seu nomenament era potestat senyorial, en 

el cas d’Andorra.   
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 Castillo, V.; Fantova, M.A.; Vela, S.: “Protocols Notarials de l’Arxiu Històric Nacional ” pàg 20. 
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Castillo, V.; Fantova, M.A.; Vela, S.: “Protocols Notarials de l’Arxiu Històric Nacional Pàg.15-16 
49

 Castillo, V.; Fantova, M.A.; Vela, S.: “Protocols Notarials de l’Arxiu Històric Nacional “ Pàg 12-13-13-14 
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Altres investigacions documentals de Susanna Vela fou el “Còdex Miscel·lani”, un 

llibre litúrgic procedent de Sant Romà de les Bons, un manuscrit del S.XI i XII, i el 

“Llibre de la Terra” trobat en l’Arxiu de les Sis claus. 

Hi ha altres fonts i altres obres que tracten temes de la documentació, n’hem fet una tria 

de les més representatives que sostinguin la majoria de les investigacions, hi ha obres de 

caràcter general que s’han usat per a fer aquestes recerques i que no s’han esmentat, 

però s’ha de reconèixer que revistes com “Urgellia”, “Medievalia”, “Annals de 

l’Institut d’Estudis Andorrans”, “Annals de les Universitats d’Estiu”, “Hispania”, 

“Quaderns D’estudis Andorrans”, entre altres.  

En elles s’hi troben investigacions sobre documentació de temes més concrets o que 

estan relacionats amb Andorra de manera indirecta. Hem cregut que mínimament 

s’haurien d’esmentar autors com: Carme Batlle, Manuel Riu, Prim Bertran, Roland 

Viader, Joan J. Busqueta, Jaume Oliver, Josep Mª Font i Rius, i molts més.  

Entre altres que han estat comentades en els apartats anteriors o posteriors, no se n’ha 

fet una anàlisi, ja que hem considerat pertinent donar rellevància a altres dels seus 

aspectes. Com és el cas de la investigació d’Albert Villaró i Susanna Vela titulada: “ Ad 

radicem Montisclari: el Castell de Sant Vicenç a la roureda de la Margineda, Domus 

dels Castellbó-Foix a Andorra”, un treball inèdit que ja estat citat per diversos autors 

com Jacinto Bonales, entre altres.  

El fet de no tractar-lo en aquest apartat,  ha sigut que és més rellevant per la investigació 

arqueològica. Encara que aquest article no sigui una memòria arqueològica és de les 

úniques interpretacions que es difonen sobre el Jaciment de la Roureda de La 

Margineda.    
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2.3 Arqueologia: 

 
És la recerca més desconeguda en comparació les altres disciplines, aquesta és veu 

limitada ja en un inici, puig que la majoria del territori de les valls és propietat privada i 

hi ha un escàs interès a desenvolupar-la.  

També s’ha d’esmentar que la llei que defensa el patrimoni al principat es va posar en 

vigència molt tard, en 1999. I les poques recerques que s’han fet no han tingut un ressò 

prou rellevant, com per a derivar a una gran difusió.  

Els trets més rellevats en aquesta recerca com en la resta han sigut el seu rigor científic 

en els últims anys, en aquest cas per desenvolupar-la han comptat tant amb la cultura 

material com amb els recursos documentals.  

Aquí esmentarem que tot hi haver anteriorment del 1988, certes recerques 

arqueològiques centrades en el jaciment del Roc d’Enclar, i de les diverses edicions del 

material trobat. Ens centrarem en aspectes més innovadors com són l’antropologia física 

de certes necròpolis de les Valls datades d’inici del S. VIII amb tradició fins al S.XII, 

com en les excavacions que s’estan duent a terme en la Zona de la Margineda.  

Les raons per les quals ens centrem en aquests aspectes vénen determinades pel fet que 

aquestes investigacions són representatives i actuals, les altres no desmereixen l’interès 

però s’ha volgut fer una selecció de les més representatives en l’actualitat. 

 Aquí també tractarem alguns elements de la cartografia i aprofitament del paisatge de 

mà de Jordi Bolós i Víctor Hurtado
50

 amb la configuració dels seus atles.    

Entre les primeres obres a tractar són les investigacions dutes a terme per Xavier 

Llovera i Massana
51

, en el camp arqueològic andorrà és un referent puig que la majoria 
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  Bolós, J.; Hurtado, V.; Nuet, J.:  “L’Atlas Històric d’Andorra(-759-1278)”.  Pàg 44-45-46. 
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de les investigacions les ha dirigit ell. Altres figures rellevants són Olivier Codina com a 

Cap de Patrimoni.     

Les obres com “Andorra Medieval. 7è centenari de la signatura del segon pareatge” és 

una obra de caràcter global que toca totes les disciplines esmentades, però en ella 

destaca l’inici de les referències arqueològiques i antropològiques, mostrant troballes de 

ceràmica, estris d’ós, recipients de vidre, monedes i estris metal·lúrgics com els 

ganivets. 
52

 

Hi ha altres vestigis de gran envergadura com el del Roc d’Enclar
53

 
54

 
55

 , el Conjunt de 

les Bons
56

, i totes les referències al romànic (petites esglésies sufragànies, certes 

ermites), i alguns molins i restes de fargues, o la menció en la documentació dels llocs 

que ocuparien. 

 Aquestes estructures de les que no en queden el seu rastre, sinó d’altres estructures són 

més modernes i tenen la mateixa funció, això significa que hi ha una tradició d’ubicar-

les al mateix lloc o d’un reaprofitament de les estructures.     

 

Altres referències arqueològiques serien estris per la litúrgia o de caràcter religiós com 

són les lipsanoteques.
57

 Que s’han trobat en les esglésies, un exemple és l’església de 

Sant Romà de les Bons.
58

 
59
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 Guillamet, J.; Llovera, X: “Sant Vicenç d'Enclar: el sector C2”. Butlletí del Comité Andorrà de Ciències 
Historiques 1986, nº1:pàg 25-59. 
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 Llovera, X. Guillamet, J; altres: “Andorra Arqueològica. Exposició”pàg 64-66. 
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 Guillamet, J.; Llovera, X: “Sant Vicenç d'Enclar: el sector C2”. Butlletí del Comité Andorrà de Ciències 
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 Llovera, X. ; Bosch Casadevall, J. M.; Ruf Riba, M.A. ; Yañez, C. I altres: “El Roc d’Enclar (Andorra). Un 
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 Llovera, X. Guillamet, J; altres: “ Andorra Arqueològica. Exposició” pàg 61-66.  
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 Llovera, X. Guillamet, J; altres: “ Andorra Arqueològica. Exposició” pàg 72-73. 
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 Relicari en forma de capseta. 
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 Llovera, X. Guillamet, J; altres: “Andorra Arqueòlogica. Exposició”pàg.72-73 
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 Bolós, J.; Hurtado, V.; Nuet, J.:  “L’Atlas Històric d’Andorra(-759-1278)”. Pàg 44-45-46. 
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Podem trobar altres referències arqueològiques relacionades amb l’antropologia física, 

com són les necròpolis. La informació que ens donen és bàsica, ja que podem saber 

moltes coses sobre aquesta època. Per aquest motiu creguem important i innovador el 

treball d’Elisenda Vives, el seu estudi de les necròpolis tant de Catalunya, França o 

Andorra, genera una visió global com particular de les poblacions que ha estudiat en 

comparació amb les altres que ha estudiat.  

Té dos estudis relacionats amb la població de les valls, un és: “la població catalana 

medieval. Origen i evolució” i “Antropologia física en el principado de Andorra. 

Estado de la cuestión”, en elles ressalten dos necròpolis en les quals estan basades els 

estudis, daten del s. X  Sant Vicenç D’Enclar i  els s. XIII Sant Marti de Nagol. 

La primera és més gran que la segona, i la seva utilització arriba fins al S. XIII. Els 

individus trobats en les tombes ressalten aquells que tenen ferides defensives, aquesta 

consta de dos tipus de tombes excavades a la roca
60

 o cistes.
61

 

En canvi, en Sant Martí de Nagol, les tombes estan superposades i als voltants de 

l’església, ja que l’espai dedicat als enterraments és reduït. El més rellevant d’aquesta 

necròpolis és el fet que no hi ha presència de ferides o traumatismes que es puguin 

relacionar a fets bèl·lics, la interpretació que se’n fa és que  no tenia la mateixa funció 

que el Roc d’Enclar. Encara hi ha aspectes més rellevants que com l’evidència de 

patologies concretes, moltes degudes a l’alimentació
62

.  
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Hi ha altres investigacions arqueològiques
63

 que comencen a difondre els seus resultats, 

com els diversos llibres que s’han fet per càrrec del govern d’Andorra com “Andorra 

Arqueològica. Exposició” és un recull de totes les troballes que s’havia fet aleshores.  

En ell apareix el Jaciment del Roc d’Enclar, les campanyes successives de recerca en el 

Castell d’Enclar i els seus entorns, com la reconstrucció de Sant Vicenç d’Enclar, també 

hi ha de les primeres presències d’un hàbitat de tradició tardo-romana que solament 

s’abandona progressivament el nucli de poblament, i esdevé més un establiment militar 

o estratègic, i definitivament quan es firmen els pariatges (1288). 

 Les troballes en el Jaciment del Roc d’Enclar d’elements metal·lúrgics, d’ós i ceràmica 

són les restes més predominants. De fet és el jaciment més estudiat d’època medieval. 

Sobretot per les restes d’estructures defensives, la torre i part de la muralla que es va 

trobar.  

Hi ha més zones que són encara susceptibles a una investigació com la del Jaciment 

d’Enclar, en el cas de les Bons
64

,  solament s’ha fet un tractament de conservació, ‘hi ha 

molt poca excavació, la dificultat d’aquest jaciment és que la seva propietat pertany a 

múltiples propietaris.  

Encara que hi ha elements prou significatius que recorden a una mena de fortificació, la 

seva datació és inconclusa, ja que la Torre del Moro, presenta una estructura que 

recorda a etapes més posteriors. 

Segons Robert Lizarte podríem parlar d’una tradició de fortificacions en la zona, però la 

infraestructura que segueix en peu és  més aviat moderna, pel fet que ja no té un caràcter 
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defensiu com a tal, si més no seria una casa forta com la Casa la Vall, l’element en 

discòrdia és el fet que la torre de guaita tingui una pica.     

Aquesta estructura forma part del conjunt de les Bons, on s’ha de destacar estructures 

com Sant Romà de les Bons que consta d’una espitllera en la seva estructura, recorda a 

una reutilització dels elements, i l’ampliació d’estructures, per tant no és pròpiament 

d’època medieval. El quart de les Bons té encara una estructura urbana que prové 

d’aquesta època, s’ha conservat certs indicis d’aquesta estructura.  

Hi ha altres jaciments que els nomenarem simplement, com totes les restes de les 

necròpolis de les esglésies de Sant Jaume D’Engordany, Sant Marc i Santa Maria 

d’Encamp, Santa Eulalia D’Encamp, Sant Martí de Nagol, Sant Andreu del Prat del 

Campanar, Sant Joan d’Aixas que foren trobades en el procés de restauració d’aquestes 

esglésies
65

.    

Ara en l’actualitat el Jaciment que ha aportat més informació en la recerca històrica i 

arqueològica és el Jaciment de la Roureda de la Margineda, aquest es localitza en la 

falda de puig d’Enclar.  

El seu nomenament ha sigut qüestió d’estudi, i tot depenen de la documentació 

consultada que parlava d’aquell lloc, se’l titulava d’una manera o altra, i ha suscitat 

moltes interpretacions tant documentals com arqueològiques.
66

  

Una de les que més completa és la que han fet el medievalista Albert Villaró Boix i la 

historiadora Susanna Vela i Palomares: “ Ad radicem Montisclari: el Castell de Sant 

Vicenç a la roureda de la Margineda, Domus dels Castellbó-Foix a Andorra” en aquest 
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articles és justifica documentalment tant la localització, el seu propietari i la seva 

funció
67

. 

Hem cercat la seva interpretació des del vessant dels arqueòlegs, però no n’hem tingut 

accés. 

El que si que hem pogut aconseguir és parlar amb l’empresa que finança l’excavació, i 

amb les persones que es dediquen tant a la difusió de les noves troballes com a 

l’explicació del jaciment o a la seva conservació.  

Doncs la interpretació de l’article abans esmentat  té aspectes que indiquen la 

rellevància del jaciment. Sobretot és entre altres les seves fases de poblament i evolució: 

 Inici era estructura d’una casa aïllada amb funcions agrícoles (mas) entre el 

S.XI-XII. 

 Esdevé una gran fortificació d’aquesta casa, amb la seva conseqüent 

ampliació i protecció a finals del S.XII fins a començaments del S.XIII. 

(amb muralles i torres). 

 1288 el seu enderrocament pel conveni entre els 2 senyors que estipula: la 

no presència de fortificacions a les valls i el reaprofitament de les 

estructures dins els seu abandonament definitiu al S.XIV.   

 També destaca el fet que era un centre artesanal i de producció agrària per les restes de 

cultura material trobades, entre elles una estructura d’un molí. Altres és que va 

esdevindré un centre vertebrador de les Valls,  que tenia relació amb la fortalesa del Roc 

d’Enclar situada al damunt. S’hi han trobat estris de tota mena, i destaquen sobretot els 

metal·lúrgics i els gravats en pedra. 
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La gestió d’aquest Jaciment va ser en un primer moment per part de l’Empresa Molines 

Patrimonis, dedicada al sector immobiliari. Aquesta empresa ha destinat més d’un milió 

d’euros per a que es faci aquesta recerca, en l’entrevista amb la seva cap de 

comunicació Patricia Molnè
68

, explica que en els primers anys va ser una recerca 

totalment subvencionada per ells. Fins que van arribar a un contracte amb Govern 

d’Andorra i ara es subvencionada pels dos organismes. 

En les seves campanyes d’excavació hi ha participat una empresa particular “Estrats” en 

el 2007,  ara ho fa el servei de Patrimoni del Govern d’Andorra pel conveni del 2012. 

Aquest jaciment consta de 1800 m2 excavats dels 3200m2 totals del jaciment. 

Últimament s’ha fet la 7ª campanya d’excavació, a la vegada s’hi han fet tasques de 

conservació i restauració, sobretot dels murs per assegurar-los. De mà de conservador 

Eudald Guillamet que dirigeix la part de conservació d’aquest jaciment. 

 En l’entrevista amb el conservador va esmentar-me que una de les facilitats que hi ha a 

Andorra, concretament en aquest jaciment és que els elements metal·lúrgics. El fet és 

que es conserven en molt bon estat,  gràcies a que el PH de la terra és neutre i per tant 

aquests materials no es deterioren tant.    
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3. Conclusions 
 

Finalment, en aquest projecte s’ha volgut sintetitzar les 3 disciplines bàsiques, que han 

desenvolupat l’època medieval a Andorra. Tot i que, la seva historiografia és extensa i 

complicada, hem intentat assolir l’objectiu de fer-ne una presentació conjunta, si més no 

dels aspectes més rellevants o predominants. 

S’ha fet una visió general de cada disciplina, en concret, s’han ressaltat treballs que 

representen aspectes rellevants. Malgrat que la seva font no sigui exactament la que 

estem explicant en aquell apartat(cas de l’estudi documentals sobre el Jaciment de la 

Roureda de la Margineda) .  

A l’hora de sintetitzar ha estat complicat perquè s’han seleccionat temes diversos que 

s’han hagut de cohesionar. Malgrat que això sigui així podem dir que l’objectiu s’ha 

aconseguit perquè la visió general sobre la historiografia d’Andorra i les diverses 

corrents actuals d’investigació han estat esmentades en aquest treball.   

La part històrica ha sigut la més complexa de sintetitzar. Perquè existeixen estudis de tot 

tipus però en la meva opinió manquen de profunditzar en altres temes com: La història 

de l’evolució del món des del període tardo-romà als visigòtics, la influència de la 

cultura musulmana i entre d'altres. 

Altres aspectes innovadors en la recerca històrica seria l’estudi dels membres o famílies 

que el conformaren les oligarquies. En regions més grans no seria possible seguir-li el 

rastre.  

L’avantatge d’un territori d’aquestes característiques és la possibilitat de fer aquest tipus 

d’estudi perquè és molt petit i  hi ha un fort arrelament dels seus habitants .
69

 Amés la 
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riquesa documental que hi ha sobre aquests aspectes hauria d’usar-se per desenvolupar 

aquesta mena de recerca. 

Hem observat l‘abundància de recerca sobre els fets històrics, fins a finals del s. XX no 

trobem massa recerca econòmica ni social. Actualment, hi ha molt pocs historiadors que 

la tractin i difícilment respon a com es va dur aquest procés històric.  

En definitiva, encara queden moltes línies d'investigació a desenvolupar. Seria 

interessant crear noves línies d’investigació ampliant el ventall de recerca històrica.. 

En l’àmbit documental és una meravella que hi hagi tanta documentació per estudiar i 

de tota mena. Manquen investigadors per a poder explotar aquest recurs, com succeeix 

en l’Arxiu Nacional D’Andorra, on hi ha molta documentació inèdita i que podria 

respondre moltes incògnites de la recerca històrica com de l’arqueològica però no 

s’aprofita aquesta oportunitat. 

Encara que no tot es troba en l’Arxiu Nacional d’Andorra, sinó que en el Principat 

queden encara arxius privats que daten diverses èpoques. I altres arxius, com a l’Arxiu 

Capitular de la Seu d’Urgell o l’Arxiu Municipal de la Seu d’Urgell resta encara molta 

documentació referent a les valls que no s’ha consultat. Són vies que poden desembocar 

en investigacions de temes molt diversos, i trencar amb la dinàmica que hi hagut fins 

ara. 

S’ha de reconèixer que la tasca duta a terme per les institucions del Principat, ha estat 

molt rellevant i sobretot han facilitat la seva difusió. Perquè han col·laborat en la 

producció de la investigació. En el plantejament inicial del projecte no teníem 

constància de la gran quantitat d’informació amb la que ens vam trobar. 

 Finalment, un dels organismes vertebradors de la recerca a les Valls, l’Institut  

d’Estudis Andorrans  va ser essencial la seva ajuda i participació per dur a terme el 
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projecte. En col·laboració amb altres institucions, com l’Arxiu Nacional D’Andorra i la 

Biblioteca d’Encamp, ens van aportar molta de la bibliografia utilitzada.       

En el cas arqueològic, de tota la informació que hem consultat per aquest treball hi 

manca aportacions del servei de Patrimoni d’Andorra. Ha estat molt complicat contactar 

amb aquest servei i no hem rebut resposta.  Per aquest motiu creiem que és una llàstima 

que hi hagi tanta impermeabilitat, ja entre els mateixos que treballen en l’àmbit de la 

investigació. En teoria, la recerca d’un patrimoni que és de tots  hauria de ser pública, i 

poder-se consultar. 

En la visita al jaciment de Roureda de la Margineda vam trobar alguns especialistes   

com Eudald Guillamet i Patricia Molné. I vam tenir la sort que ens permetessin l’accés, 

just en el mateix període d’excavació i restauració, les seves explicacions 

complementades amb les de Albert Villaró i Susanna Vela han resolt moltes de les 

incògnites sobre el mateix jaciment. Vam adquirí material complementari sobre el 

jaciment mitjançant l’empresa que finança les excavacions, i la cessió del document per 

part d’Albert Villaró i Susanna Vela.  

En el cas general, la bibliografia que se’ns ha cedit per elaborar el treball ha aportat 

bona part de les idees aquí esmentades. El fet de conèixer de primera mà aquells 

investigadors que han treballat aquests temes ha ajudat a la comprensió de les seves 

obres; ens han facilitat una guia per poder abordar els diversos aspectes del projecte.   

El fet de poder dur a terme aquest projecte ha ampliat els meus coneixements, poder 

tractar de manera personal amb els investigadors que han configurat les línies de recerca 

actuals, ha suposat un dels millors recursos per elaborar el projecte.   

En conclusió, la historiografia andorrana sobre aquestes tres disciplines encara ha 

d’aconseguir un grau més alt de desenvolupament. Actualment, les últimes recerques  
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són les més minucioses, de mà de Roland Viader i Jacinto Bonales Cortés, que han 

configurat una visió general i actual de la investigació històrica complementada amb 

l’arqueologia i la documentació.  
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5. Annexos : 
 

 

Jaciment de la Roureda de la Margineda. 

 

Peça curiosa trobada en un pou de rebuig del Jaciment.  
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               Clau trobada en el Jaciment sota una pedra. 

 

 

 

 

Sitja que estava coberta per 

una llosa d’una sola peça. 

 

 

 

Conjunt històric de les Bons: Sant Romà de les Bons i La torre del Moro. 

      

Nus de Salomó trobat a Sant Romà de les Bons 


