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En primer lloc, en nom del Col·legi d’Advocats i en el meu propi, desitjo agrair a la Societat
Andorrana de Ciències els esforços que desplega des de ja fa molts anys per organitzar la
Diada d’Andorra en el marc d’aquesta universitat. I voldria també excusar la meva absència i
donar les gràcies per avançat a la persona que llegeix aquesta breu ponència.
El temari triat aquest any 2010 per la SAC apareix del tot encertat. Estudiar, analitzar Andorra i
el concepte de ciutadania, en el moment en què la nostra Constitució arriba a la majoria d’edat
és una iniciativa digna d’elogi, tenint en compte que, a més a més, tot i els anys escolats, enca-
ra no s’ha desplegat el Títol II de la nostra Constitució, el qual es refereix bàsicament als drets
fonamentals reconeguts als ciutadans, tant a títol individual com col·lectiu.
Entre els diferents temes proposats per la Societat Andorrana de Ciències, no he dubtat, i ho
entendreu, a triar el que es refereix a la ciutadania i als drets humans. En el nostre segle XXI,
podem creure i pensar que aquests dos conceptes queden lligats, units, i per tant que la con-
dició de ciutadà implica obligatòriament el degut respecte dels drets humans, en el sentit de
drets fonamentals. En efecte, el concepte actual de ciutadania inclou, almenys ho podem pen-
sar en una primera anàlisi, de forma automàtica el respecte dels drets de cada un, en el marc de
l’Estat de dret. Ara bé, una senzilla anàlisi històrica posa en relleu que sempre no ha estat així.
Hem de recordar que el concepte de ciutadà és històricament molt anterior a l’acceptació, per
la comunitat, dels valors que deriven del que es defineix avui com a drets humans. Val la pena
també puntualitzar que els drets humans, en la seva concepció occidental, aquesta que conei-
xem i practiquem, no són encara avui dia uns valors universals. I deixaré de banda, atès que no
és l’objecte d’aquesta intervenció, tota la discussió que existeix a l’entorn del concepte d’uni-
versalitat dels drets humans, tal com queden definits i aplicats en les nostres societats occiden-
tals. Tampoc no entraré en el debat directament relacionat amb aquesta discussió, i que tracta
de la diversitat dels valors culturals de les societats que integren el món modern, valors cultu-
rals, que són, almenys per a algunes d’entre elles, el fonament i el pilar essencial de la teoria
dels drets humans. 
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Però tornant a la definició de ciutadania, l’estudi històric mostra que el ciutadà va néixer amb la
polis grega, la ciutat grega. Aquesta condició es fonamenta en un principi d’igualtat, que impli-
ca que cada ciutadà és membre d’una comunitat de persones iguals. Ara bé, en les societats
gregues i romanes, el que fonamenta aquesta comunitat de ciutadans s’analitza també i de
forma essencial en un principi d’exclusió. Els membres de la comunitat són iguals, certament.
Ara bé, en la comunitat no entra tothom i podem comprovar com s’institueix en el mateix
moment una exclusió per a les dones, per als estrangers i per als esclaus. És a dir, a la polis
grega conviuen uns ciutadans iguals entre ells, amb els mateixos drets, i altres persones que no
són ciutadans i que no ostenten aquests drets. Entre d´altres, ho he dit abans, els esclaus, que
Aristòtil definia com un instrument animat. I, sempre segons Aristòtil, la participació de l’esclau
a la humanitat es limitava a la seva capacitat d’entendre el que se li ordenava i seguir aquestes
instruccions. L’esclau no tenia doncs cap dret. No era un ciutadà. Dins la ciutat antiga, els drets
només són reconeguts als ciutadans, que sols els poden gaudir. A més a més aquests drets
tenen poca cosa a veure amb la nostra noció actual dels drets humans, noció evidentment
totalment estrangera als grecs però també als romans, que han acollit també el concepte de
ciutadà però amb unes limitacions similars a les instituïdes pels grecs. 
Després del període grec i romà, la noció de ciutadà va desaparèixer totalment del debat polí-
tic. L’absolutisme implica que el ciutadà esdevé un subjecte sense cap més dret que els ator-
gats a la discreció del senyor feudal i, per tant, el concepte de ciutadania portadora d’igualtat
de drets perd la seva carrega política, des dels primers segles fins i durant tota l’època medie-
val. Finalment, el concepte torna a ser objecte de debat al segle XVII, en el moment en què s’e-
labora la lluita contra l’absolutisme. I integra tant la igualtat de drets entre els membres de la
comunitat com la seva intervenció directa en el camp polític. Una sociòloga francesa, Domini-
que Schnapper, va estudiar aquest període històric del segle XVII i definia al ciutadà d’aquest
període, com segueix:
“El ciutadà modern no és membre de la polis grega ni ciutadà romà. La modernitat introdueix
una ruptura dins la concepció i la pràctica política sobre la qual s’està vivint. Així es defineix la
modernitat política que consisteix a la concepció d’una societat dins la qual la ciutadania cons-
titueix el fonament de la legitimitat política”.
Aquesta concepció, moderna al segle XVII, trobarà la seva expressió més coneguda i recone-
guda en la Declaració dels drets de l’home i del ciutadà, adoptada el 26 d’agost del 1789. Val
la pena recalcar que aquesta és l’única declaració que esmenta els drets de l’home i del ciuta-
dà. Posteriorment, el 1789, en tot moment es parlarà dels drets humans, dels drets de l’home,
tal com s’ha finalment intitulat la Declaració universal dels drets humans, de les Nacions Unides,
o bé el Conveni europeu de salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals,
adoptats respectivament el 1948 i el 1950.
La desaparició, l’esborrament de la paraula ciutadà, en les declaracions contemporànies de
drets Humans té en l’evidència un sentit històric. En aquest moment, en el marc de la lluita con-
tra l’absolutisme, els filòsofs del segle XVIII tenien a l’esperit la necessitat del desenvolupament
de les llibertats individuals, raó per la qual van insistir amb els drets del ciutadà. Ara bé, tampoc
no ens hem d’equivocar amb aquest període i caure en un anacronisme. En aquest moment his-
tòric, la definició del ciutadà portava a discussió. Diverses preguntes no tenien contesta. Esta-
ven les dones concernides per aquests drets humans? Només cal recordar que el dret de vot en
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molts dels països europeus va ser acordat per a les dones durant el segle XX. I què passava amb
els esclaus de les colònies? I veiem que aquí, encara que es marqui la diferència amb el ciutadà
grec o romà en l’àmbit de la participació política a la gestió de la ciutat, ens trobem davant d’u-
nes preguntes molt semblants. Així, els esclaus no eren ciutadans. I la Declaració universal dels
drets de l’home i del ciutadà del 1789 –tot i el seu ressò en nombrosos països– no va implicar
automàticament l’abolició de l’esclavitud. Per exemple, podem citar els Estats Units, on fins a
la guerra de Secessió (1865) es va continuar amb aquesta pràctica. Els estats del sud, els estats
secessionistes, no tenien cap dubte sobre el fet que els esclaus no eren ciutadans. Trobem a
França, país de la Declaració universal dels drets humans i del ciutadà, una situació bastant
similar. Certament, quatre anys després de la declaració del 1789 es decreta l’abolició de l’es-
clavatge. Ara bé, pocs anys mes tard, Napoleó restableix aquesta pràctica i s’haurà d’esperar
fins a l’any 1848, i a la intervenció de Schoelcher, perquè desaparegués definitivament l’escla-
vatge en territori francès. En aquest àmbit és interessant remarcar que la situació andorrana en
relació amb el Copríncep francès ha seguit un cert paral·lelisme amb l’abolició de l’esclavitud a
França. La Convenció, assemblea dels diputats francesos oposats a l’absolutisme feudal, no
volia res dels andorrans i fou Napoleó qui va restablir els drets històrics del cap d’Estat francès
sobre el nostre territori. I aquest paral·lelisme entre aquestes dues actuacions podria ser objec-
te d’estudi i d’anàlisi pels historiadors.
Tornant als drets reconeguts als ciutadans, les declaracions dels segles XVII i XVIII es referien
essencialment als drets individuals i no consideraven, de cap manera, els drets col·lectius. La
diferenciació entre aquestes dues categories de dret, dret llibertat i drets col·lectius, va aparèi-
xer durant el segle següent i va propiciar el desús de la paraula ciutadà en les declaracions de
drets humans, les quals consideraven tant els drets individuals com els drets col·lectius.
Els juristes, i els filòsofs, evidentment van teoritzar aquesta categorització de drets. Val a dir
que el joc preferit dels juristes i filòsofs consisteix a fer categories i teories, a vegades malaura-
dament allunyades de la realitat. I van posar en relleu que la característica essencial de la Decla-
ració dels drets humans i del ciutadà del 1789 era l’individualisme. Individualisme en oposició a
l’absolutisme del passat. Així, en el text no es fa cap referència a cap grup, associació, coalició,
ni a la família. Tots els drets enunciats són drets individuals. Són també drets llibertat, és a dir
aquests drets que impliquen una abstenció de l’Estat, sense exigir, per part seva, una acció
positiva. Reconèixer llibertats al ciutadà equival, en efecte, a una abstenció de l’Estat en l’esfe-
ra privada, en l’esfera individual.
Com ja he dit, al segle XX, les declaracions de drets incorporaran els drets col·lectius, atorgats
als grups, associacions i sindicats, entre d’altres. I en el moment de la redacció de la nostra
Constitució es tindran en compte tant els drets individuals com els col·lectius, i es culminarà així
aquest camí que va dels grecs a l’Andorra moderna. Assistim així al naixement, en l’àmbit jurí-
dic, del ciutadà andorrà, que pot per fi gaudir de tots aquests drets i de la sobirania política.
Els drets individuals queden degudament enunciats en la nostra Constitució. Igualtat davant de
la llei (article 1.2), separació dels poders (article 1.3), llibertat religiosa (article 11), llibertat d’o-
pinió i d’expressió (article 12), procediment penal respectuós dels drets de la defensa (article
10), dret de propietat (article 27) i garantia de tots aquests drets (article 39). Però la nostra
Constitució moderna introdueix i reconeix també aquests drets col·lectius que han anat aparei-
xent fonamentalment a partir del principi del segle XX. Reconeixement del nucli familiar (article
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13), llibertat d’associació (article 17), dret sindical (article 18), dret de vaga (article 19), dret al
treball, a la seguretat, a la sanitat (articles 29 i 30), tots drets que, a més de ser col·lectius,
necessiten una acció efectiva i positiva de l’Estat, amb la consegüent despesa pública que això
comporta. És a dir que la nostra Constitució recull tant els drets individuals, que impliquen
l’abstenció de l’Estat, com els drets col·lectius, que pressuposen una acció efectiva i positiva
del mateix Estat. Així, el concepte de ciutadà andorrà és total: ostenta drets individuals i gau-
deix de drets col·lectius, i l’Estat andorrà s’ha d’abstenir d’actuar per als drets individuals i està
obligat a actuar per als drets col·lectius. És innegable, per tant, que la nostra Constitució, en
matèria de drets humans, s’ha inspirat de la Declaració universal dels drets humans del 1948,
que també compagina drets individuals i drets col·lectius. Així, els drets dels ciutadans, del ciu-
tadà andorrà, queden degudament preservats pels instruments jurídics que configuren l’Estat
de dret andorrà. Tots aquests drets s’apliquen a tots els ciutadans, siguin estrangers o nacio-
nals. Evidentment, avui dia el debat sobre els drets de les dones, els drets dels esclaus no té cap
més raó de ser i ens en hem de felicitar. Però aquesta igualtat, en el gaudi dels seus drets, de
tots els ciutadans no ha estat sempre tan evident. En efecte, els ciutadans són els nacionals
però també els estrangers. I només cal recordar que la Llei d’immigració de l’any 1999 limitava,
en relació amb els drets reconeguts en la Constitució andorrana, els drets dels estrangers
durant els dos primers anys de la seva residència al Principat. Aquesta disposició va ser justa-
ment censurada pel Tribunal Constitucional l’any 2000, a petició dels Coprínceps. El Tribunal
Constitucional que té com a missió el control de les actuacions públiques però també privades
contràries a la nostra Constitució. La jurisprudència d’aquest tribunal, des del 1994, es caracte-
ritza per la seva modernitat i el seu progressisme. I val a dir que davant la inactivitat fins ara dels
poders públics a desenvolupar el Títol II de la Constitució, només ens podem felicitar de les
decisions del Tribunal Constitucional, que, en tot moment, ha demostrat la seva voluntat de fer
una interpretació protectora de drets en la Constitució.
Per acabar, voldria fer una última reflexió, dirigida tant al ciutadà andorrà com als professionals
encarregats de la seva defensa, i d’aplicació en la vida de cada dia. En efecte, no es pot negar
que a Andorra els instruments jurídics existeixen, tal com acabo d’explicar, per a una deguda
garantia dels drets dels ciutadans: el Tribunal Constitucional, ja n’hem parlat, i també el Tribu-
nal Europeu dels Drets Humans, que té a càrrec seu el control del respecte del Conveni euro-
peu dels drets humans i que assumeix perfectament el seu rol de garant. Ara bé, estadística-
ment, els pocs casos portats davant d’aquests dos alts tribunals fan pensar que, si bé tenim els
instruments, encara no els utilitzem suficientment, per fer efectius tots aquests drets dels ciuta-
dans que acabem d’esmentar, tant individuals com col·lectius. En aquest àmbit, un esforç suple-
mentari és necessari, i voldria acabar la meva intervenció amb una nota més distesa i amb la cita
d’un conegut humorista francès, Guy Bedos: “ La llibertat només es desgasta si no s’utilitza.” 
Per tant, l’hem d’utilitzar. I serem així un ciutadà en tots els sentits de la paraula.
Gràcies per la vostra atenció.
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