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Apunts sobre 
l’andorranitat

Andorranitat?

no és fàcil caracteritzar l’andorranitat. El concepte andorranitat és força difús i
comprèn totes les dificultats inherents a la caracterització dels trets propis d’una
comunitat i els seus nacionals. De forma una mica genèrica, hom podria entendre
per andorranitat un seguit de característiques referents a allò més propi d’andorra
i dels andorrans i que haurien de permetre alhora reconèixer-los i diferenciar-los
d’altres pobles.

Andorranitat tradicional, andorranitat contemporània

Parteixo de la hipòtesi que sí que es poden –almenys en els textos– sintetitzar
alguns elements que emmarquen una andorranitat històrica o tradicional. El
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Manual digest en destaca la neutralitat, la discreció, l’esperit sòlidament conser-
vador, el dissimul, la flexibilitat o l’austeritat, entre d’altres, com a trets propis. Una
altra cosa és intentar copsar en què consisteix l’andorranitat contemporània. 
a andorra, el segle xx ha estat el segle de totes les transformacions, de tots els
canvis. D’una població més o menys estable al llarg dels segles (d’unes cinc mil
ànimes) hem passat a ser-ne més de vuitanta-tres mil. De la mà d’un desenvo -
lupament econòmic vertiginós, en l’espai de setanta anys hem multiplicat la  po -
blació per setze i hem acollit en el si de la societat andorrana nous ciutadans d’o-
rigens i arrels ben diversos. En paral·lel, en l’àmbit institucional, es podria dir que
després de nombroses ziga-zagues, la moderna Constitució de 1993 ha reem-
plaçat la constitució tradicional i no escrita que arrenca en els Pareatges del
segle xiii. 

L’andorranitat com a estratègia d’adaptació a l’entorn

En la mesura en què la forma de ser dels pobles –i l’l’andorranitat n’és una– no
deixa de ser una estratègia d’adaptació al medi, és natural pensar que l’andorra-
nitat del segle xxi ens aparegui de manera força diferent a l’andorranitat històrica
o tradicional. l’entorn, mentrestant, ha variat enormement. En realitat, el deves-
sall de canvis dels darrers anys ens ha despistat força, i sovint ens pot resultar fins
i tot difícil d’arribar a concretar una andorranitat contemporània.

Una mirada forastera: la lliçó de Josep Pla

En aquest intent de caracteritzar l’andorranitat ens poden ser d’utilitat les obser-
vacions recollides pel mestre Josep Pla el 1943, en el transcurs d’un viatge a
andorra. El seu relat figura en el llibre De l’Empordanet a Andorra, publicat per l’e-
ditorial Destino.
l’interès de la descripció rau en el fet que no retrata l’andorra ancestral, sinó un
país que ha començat la seva transformació. andorra –diu Pla– ja és l’any 1943
un país abocat a la carretera, amb molt soroll de cotxes. Pla situa el naixement de
l’andorra moderna en la “revolució elèctrica”, el moment en què es comença a
aprofitar l’aigua del Pirineu. El negoci del país és el contraban, que és a andorra
una professió respectable, fins al punt que l’escriptor sent dir a una dona que “la
meva filla s’ha casat molt bé, no es pot negar… El meu gendre és un contraban-
dista important.” 
Pla percep el joc alternat entre Espanya i França com l’essència d’andorra, tant
des del punt de vista polític com del comerç, cosa que força els andorrans “a viure
amb l’ull obert i l’orella aixecada.” Els andorrans són uns comerciants prodigiosos.
Pla defineix andorra com “un organisme feudal del tipus comercial.” la constitució
(no escrita) del país “és vella com anar a peu, però Andorra és un país ràpid,
moderníssim des del punt de vista comercial.” Per a l’escriptor, la constitució d’an-
dorra és “sàvia, matisada i balancejada.” És sobretot prudent i comporta “tenir
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l’autoritat al més allunyada i compensada posible.” “És una constitució en la qual
l’arbitrarietat personal és gairebé imposible. Això és cosa bona i d’una serietat
magnífica.” la sobirania andorrana és “noblement protegida. Quan el país, per
una o altra raó, topa amb França es recolza sobre Espanya; quan topa amb Espa -
nya es recolza en França.” “El Parlament és rudimentari, però d’eficàcia provada.”
“L’empirisme sistemàtic, la supeditació, en cada moment, de les il·lusions, les doc-
trines i el sentimentalisme als interessos concrets de la independència del país”
constitueixen per a Pla un “fenomen polític extraordinari, una escola de primera
categoria.” 
Quant a la manera de ser dels nacionals, Pla destaca que “l’andorrà, que per defi-
nició és contrabandista, excontrabandista o presumpte contrabandista, és home
caut, de gran ponderació, valent sense ésser temerari, silenciós, acostumat a tenir
sempre l’enemic a quatre passes. Això li dóna molt de seny i una extrema discre-
ció. La seva característica política és la vella i sinuosa diplomàcia del pagès català
de muntanya, més taujà que el del pla, aguditzada pel joc tripartit franco-eclesiàs-
tic-andorrà que ha hagut de desenrotllar durant segles i que ha practicat amb rus-
ticitat però amb una finesa excepcional.” Per a Pla “l’andorrà és un tipus d’un gran
interès. És un diplomàtic rústic natiu, de primera categoria.” 
l’escriptor aprecia el coneixement de la gent d’andorra de les seves lleis com a
virtut dels països petits. “Andorra forma part dels països que tenen la constitució
no a les butxaques, en forma d’opuscle, dels seus habitants, sinó en la manera
d’ésser dels homes i les dones que l’habiten.” andorra “és un país magnífic” i
“ésser andorrà té molts més avantatges reals que ésser ciutadà de qualsevol altre
país.” 
Pla conclou que “un viatge a Andorra fet amb una positiva curiositat pot ser molt
útil, perquè fa comprendre la relativitat de les coses humanes.” allò que en altres
indrets és d’una certa manera, a andorra, i als microestats en general, pot ser ben
bé d’una altra. 

Elements constitutius de l’andorranitat

Com a elements constitutius d’una andorranitat més o menys tradicional podríem
anomenar, entre d’altres: 
– la casa pairal –si bé avui la majoria d’andorrans són fills de la immigració; 
– el quart al qual hom pertany –en determinades parròquies; 
– la parròquia, font d’enfrontaments i simpaties;
– l’escola on s’han realitzat els estudis –francesa o espanyola, o confessional,
avui completades per l’Escola andorrana–, acompanyada d’una preferència per
les cultures francesa o espanyola; 
– la major proximitat a un o l’altre copríncep. així els andorrans es dividien en pro-
Mitra o pro-França (punt en relació amb l’anterior);
– la colla d’amics; 
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– la colla de l’isard, si s’és caçador; 
– el cafè del poble al qual s’acut si és el cas; 
– el grup polític a què es pertany, no tant definit de manera ideològica com per
velles disputes entre cases;
– la devoció a les verges de Meritxell o de Canòlich, alhora importants cultes reli-
giosos i indiscutibles referents cívics. així, es podria dir que els andorrans tenen
com a referent civicoreligiós la Mare de Déu de Meritxell;
– en un nivell encara incipient, la moderna Constitució andorrana, com a nou marc
institucional, polític, econòmic i social, i la seva celebració, el 14 de març;
– la pertinença a entitats associatives, esportives o culturals.
Per poc que ens hi parem a pensar, és clar que molts d’aquests elements ja no
gaudeixen avui en dia del mateix poder vertebrador. alguns perduren encara, pot-
ser amb menys força. D’altres, més propis de la societat moderna, han anat apa-
reixent en els darrers anys.

Els tòpics

Els andorrans, com qualsevol altre poble, gaudim també de la nostra particular
col·lecció de tòpics. Com a tot arreu, els tòpics que se’ns apliquen contenen una
part de veritat i una part d’exageració. D’acord amb el tòpic, l’andorrà és viu, pre-
potent, inculte, més aviat xulo, destraler, amant de la festa, nou ric, corre molt en
cotxe, poc respectuós de les lleis. Suscita en els veïns, especialment en els cata-
lans, una sentiment ambigu, barreja d’admiració i d’odi. abans, andorra era xauxa
per als turistes que hi venien a comprar; avui, en la mirada de molts forasters
andorra continua sent un país de xauxa quant a les seves institucions i legislació. 

Un poble que és alhora un estat

Més enllà del tòpic, la manera de ser dels andorrans es veu condicionada per la
doble circumstància de ser alhora un poble però alhora un estat. Vull pensar que
gràcies a la dimensió d’andorra i al fet que tothom es coneix, els andorrans esca-
pen en general de la possible fatxenderia dels habitants de les grans ciutats. De
fet, de manera gairebé paradoxal, es pot dir que andorra és una societat tremen-
dament republicana. andorra, podríem dir, és una república amb coprínceps. D’al-
tra banda, pel fet de ser un estat, pel gran flux de visitants que rep i pel fet de rebre
influències culturals de molts llocs alhora, andorra té un estil i un tarannà de ciutat
que l’allunya quant a modus de vida i quant a la idiosincràsia dels seus habitants
de la manera de ser de la gent de poble. l’andorrà actual és molt cosmopolita. 

De la prepotència al complex vers Europa

Sembla que en el sentiment actual d’andorranitat conviuen, en una relació d’una
certa tensió, dos sentiments contraposats: d’un costat, un convenciment abstrac-
te que ser andorrà és quelcom d’especial, quelcom de diferent, i no parlo només
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del gentilici, del que suposa ser espanyol o francès, per exemple. l’andorrà és
sabedor de la seva singularitat i s’adona, potser de manera no totalment explícita,
que per la dimensió del país, el pes i la seva presència com a individu en els afers
públics és realment important. En aquest sentit, pot notar que és algú, que no és
només un número transvestit de ciutadà un cop cada quatre anys, sinó que pesa
realment, que se l’ha de tenir en compte, que és actor principal del que s’esdevé
en el seu país. “Ep! Que jo sóc andorrà!”, es deixa sentir de tant en tant per dema-
nar o exigir quelcom i indicar un sentiment difús d’excel·lència o superioritat. De
vegades, l’expressió sembla que es pronuncia més des de la vindicació d’un privi-
legi que no pas des de l’afirmació orgullosa d’una identitat centenària. l’afirmació
de la nacionalitat mostra la clara consciència que ser ciutadà andorrà és una cosa
ben particular. 
D’altra banda, aquest sentiment es combina amb un altre que arrenca d’un incon-
cret malestar davant Europa. En sentir-se plenament i totalment europeu, l’an-
dorrà no viu bé el fet que andorra no sigui membre de la Unió Europea. En aquest
sentit, l’andorrà sembla acomplexat davant la realitat europea. al meu entendre
aquí s’esdevé una confusió entre aquestes dues realitats: la UE i Europa. És evi-
dent que els andorrans som i hem estat sempre europeus, què som si no? Però
això no ens ha de portar necessàriament a haver de ser membres de la UE. aquest
és i hauria de ser un altre debat, totalment diferent. Un debat que caldria abordar
amb el cap i no amb el cor, deixant de banda qualsevol sentimentalisme i posant al
davant l’anàlisi racional i l’interès general d’andorra. o és que algú es pensa que
els altres països actuen per motius diferents? 

La manca de senyals clars d’identitat 

Som molts els que coincidim en l’escassetat de símbols, de referents, de senyals
clars d’identitat, de narracions en les quals els andorrans d’avui ens puguem
reconèixer. Preocupats per fer calaix i ocupats a sostenir generacionalment el pes
de l’estat, són escassos els recursos humans sobrers que es dediquin lliurement i
independentment a la reflexió. Els andorrans patim un dèficit de pensament, de
saber cap on anem o cap on volem anar, de creació artística o literària. Ens man-
quen narracions que ens expliquin i amb les quals ens puguem identificar. i val
aquí recordar el vers esmolat de Hölderlin: “tot allò que perdura ho funden els poe-
tes”. no són els diners, sinó les paraules i la creació les que acaben per edificar
una memòria col·lectiva, el fonament d’una identitat. 

Elements constitutius de l’andorranitat: element subjectiu, element objectiu

Podria afirmar-se que l’andorranitat consta de dos elements fonamentals. D’una
certa manera de ser (element subjectiu) i de la presència d’unes institucions dife-
renciades (element objectiu). ambdós elements són la base de la identitat andor -
rana, o si es vol, de l’andorranitat. En això Pla –segurament sense saber-ho– gai-
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rebé coincideix amb el diagnòstic de Fiter i rossell, per a qui els andorrans com-
parteixen amb els catalans una mateixa manera de ser si bé gaudeixen d’unes
institucions que els atorguen una personalitat pròpia. Cal matisar, però, que, quant
a manera de ser, els andorrans tradicionals no són ben bé com els catalans, ans
s’identifiquen amb els pirinencs, o si es vol amb un tipus concret, el dels catalans
de muntanya. De nou, Josep Pla ho explica molt bé: “De vegades se sent parlar
amb una mica de despit dels andorrans. Se sent a dir que són vius com la tinya,
que van a la seva, que són una mica enfarinats. Els andorrans són com els page-
sos del nostre país i concretament com els muntanyencs. Són crematístics, ondu-
lants i esmolats. Ho són d’una manera natural però a més a més ho són perquè la
situació del seu petit país els hi porta d’una manera fatal.” 

El model de les ciutats-estat

Possiblement algunes de les dificultats per definir concretament la identitat andor -
rana se centren en la dificultat per discernir si andorra és o no és una nació. al
meu entendre, la idea de nació, que no deixa de ser un concepte polític conven-
cional –nomos– amb un origen històric i geogràfic molt concret, no és el més ade-
quat per caracteritzar la realitat andorrana o la dels microestats en general. Si ens
atenim a l’especificitat del terme, difícilment es pot dir que andorra, San Marino,
Mònaco o liechtenstein siguin nacions en el mateix sentit que hom por referir-se a
unitats territorials de tota una altra dimensió. aquests estats, que sovint són ridi-
culitzats per raó de la seva mida, són una mena d’entitats intersticials que han
sabut mantenir-se en un espai polític reduït enmig de grans unitats territorials. 
no és ara el moment de parlar dels pros i els contres d’aquestes realitats estatals,
però podríem tan sols dir que és en aquesta mena d’estats de mida reduïda on
s’assoleixen els més alts nivells de democràcia real i sovint també els més alts
nivells de benestar. El model que millor s’adapta per a llur descripció és sens dubte
el de les ciutats-estat, tan esteses en l’antiguitat hel·lènica o el renaixement. És a
dir, que potser no hi ha una nació andorrana, però sí que existeix una ciutat-estat
andorrana, sí que hi ha una ciutadania andorrana. 

Ciutat “versus” nació

avui l’andorranitat és defineix doncs en relació amb una ciutadania. igual que hi
ha nacions sense estat, podria pensar-se que hi ha ciutadanies que ho són en la
mesura en què han sabut restar al marge, en la mesura en què han sabut resistir
a la seva integració plena en una realitat nacional propera. llur resistència a l’as-
similació nacional ha estat la clau de llur supervivència. En bona mesura es podria
dir que això és el que ha succeït amb andorra al llarg de la seva història. Gràcies
al manteniment d’un subtil sistema d’equilibris, al molt particular sistema institu-
cional –el Coprincipat, en el qual un dels dos coprínceps era bisbe, un poder més
religiós que no pas civil, la qual cosa evitava la possibilitat de pactes matrimonials
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entre ambdós senyors i dificultava l’acord entre els dos grans veïns–, andorra ha
pogut resistir a través dels segles. Si andorra ha pogut mantenir la seva inde-
pendència i la seva identitat durant tant de temps ha estat precisament gràcies a
haver sabut escapolir-se de la integració en una de les realitats nacionals veïnes.
al llarg de la història, andorra ha pogut defugir la integració amb Espanya o França.
avui, però, hi ha una altra realitat nacional que pot condicionar fortament la inde-
pendència d’andorra i el seu futur. En els darrers anys, i per raons ben diverses
–demogràfiques, econòmiques, culturals, de comunicació– andorra sembla que
ha trencat el seu equilibri multisecular per anar-se decantant progressivament cap
al veí del sud, i en especial cap a l’òrbita catalana. a tot això caldria afegir-hi el
relatiu desinterès de França, que veu andorra molt lluny de París. Si continua l’ac-
tual tendència, l’amenaça d’una absorció de la realitat andorrana en el marc espan-
yol o francès podria veure’s substituïda per la possibilitat d’una assimilació d’an-
dorra a la realitat nacional catalana. andorra seria aleshores no res més que una
mena d’apèndix, l’apèndix que ja gaudeix de la independència d’una realitat nacio-
nal major, que alguns identifiquen amb Catalunya i que per a d’altres comprèn els
anomenats Països Catalans. 
Si la supervivència d’andorra al llarg de la història ha estat bastida sobre la resistèn-
cia a l’assimilació plena en el si d’una nació o una altra, potser avui en dia caldria
començar a contemplar que la total assimilació d’andorra a la realitat catalana –en
deixar en segon pla el fràgil sistema d’equilibris que han possibilitat des de sempre
la independència– podria esdevenir en el futur un seriós problema.

Perills d’un biaix de perspectiva

a causa de la massiva immigració arribada en les darreres dècades, provinent
d’orígens diversos però sobretot espanyola i portuguesa, andorra ha elaborat un
programa de defensa de la seva identitat, de les seves institucions, dels seus cos-
tums i de la seva llengua. És el programa conegut com a andorranització, que s’ha
vist completat i desenvolupat posteriorment amb la creació de l’Escola andorrana. 
Caldria anar amb compte que realment aquestes encomiables mesures no aca-
bessin provocant efectes indesitjats, totalment contraris als que els impulsors
haurien volgut aconseguir. Podria ben bé ser que, malgrat perseguir el foment de
l’andorranitat, hom aboqués la ciutadania andorrana a quelcom molt més proper
de la catalanitat del que tradicionalment havia estat l’ànima andorrana. 
Sovint hom veu que andorra recupera costums i tradicions que ens poden resultar
molt propers però que no són propis de casa nostra –i per això el perill i l’equivoci-
tat–, que mai a andorra no s’havien celebrat i que algú que desconegui la realitat
històrica d’andorra pot adoptar com les més autèntiques en un esforç per voler-se
integrar. En el mateix sentit, caldria contemplar també les programacions culturals
de les diferents corporacions, cada cop més mimètiques del que s’esdevé a la
veïna Catalunya. 
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Capítol a part mereix el paper de l’Escola andorrana, instrument bàsic de la iden-
titat nacional. l’Escola andorrana va néixer amb la sana vocació que els seus
estudiants, un cop acabada l’escolaritat, anessin a estudiar indistintament a Espa -
nya o França. Malgrat això, ben pocs alumnes, per no dir cap, han decidit anar a
estudiar al veí país del nord. aquí hi ha alguna cosa que falla. Si a aquest fet s’hi
afegeix que de forma creixent una part dels estudiants que han optat per l’escola-
ritat francesa decideixen realitzar els seus estudis superiors a Barcelona, la situa-
ció esdevé realment preocupant. 
amb la millor de les voluntats, estem potser decantant un sistema que s’havia
pogut mantenir durant segles i que era el fonament de la independència i la identi-
tat diferenciada del nostre país.  

Conseqüències polítiques, dos models en l’horitzó

En cas que continuï aquesta tendència, caldria començar a considerar, en un
exercici de política ficció, dos hipotètics escenaris de futur: d’una banda, un esce-
nari tradicional, de coprincipat, volgut i referendat pels andorrans en la Constitució
de 1993, en el qual el sistema d’equilibris entre ambdós coprínceps i ambdós
estats veïns –més enllà de sentimentalismes, simpaties o preferències– continuï
com ha estat durant set segles. 
Cal considerar, però, l’emergència d’un segon escenari, en el qual potser sense
voler i amb la millor de les intencions, ens anem inexorablement introduint: un
escenari en el qual andorra esdevé cada cop més part o apèndix, si es vol, d’una
realitat nacional catalana que busca la seva projecció internacional i la seva
indepèndencia.
Caldria anar amb compte i almenys prendre’n consciència; aquest és un joc del
qual és difícil calcular les conseqüències. Entre d’altres, per exemple, la reacció
que tal model podria suscitar en els estats veïns. al meu modest entendre, la
supervivència mateixa de la nostra realitat institucional se’n podria veure seriosa-
ment afectada. 

Vicenç Mateu i Zamora,

doctor en filosofia i ambaixador


