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El Principat d’Andorra és un país en constant evolució, modern i actual que procura adaptar-se
a les contínues transformacions i exigències del seu entorn. El present d’aquest país es podria
definir com un pont cap al futur fixat en dos pilars, el comerç i el turisme. Un extrem d’aquest
pont reflecteix un país marcat per la història, la tradició i la identitat pròpia, i l’altre extrem
deixa entreveure el camí cap a la globalització, l’obertura a la Comunitat Europea i la recerca de
l’adequació al context internacional. 
De fet, el present d’Andorra correspon a un país multilingüe i multicultural, en què convergei-
xen múltiples nacionalitats, aproximadament un centenar, la majoria de les quals són europees.

Aquest fragment fa part del llibre del qual sóc autor publicat l’any 2007, sota el títol Portugue-
sos a Andorra. Una visió global, i penso que s’insereix perfectament en el tema que ens porta
avui a la 23a Diada andorrana de l’UCE. De fet, parlar del Principat ens obliga indubtablement
a parlar dels seus ciutadans, del teixit humà que compon la societat andorrana. Parlar de la
societat andorrana i dels seus ciutadans té com a reflex
la immigració, que avui dia ocupa la major part del
teixit poblacional del país. 
Andorra, que a final del segle XIX i inici del XX verifi-
cava com molts dels seus nacionals trobaven acollida
en altres contrades, ha vist en les ultimes dècades la
immigració com a font de progrés, de participació en
l’economia i en el desenvolupament. Aquest mosaic
de cultures, proporcionat per ciutadans que viuen i
conviuen a Andorra, aporta una riquesa incommensu-
rable a la nostra societat. En aquesta riquesa del
mosaic ciutadà, hi trobem els residents de nacionali-
tat portuguesa, que ocupen un paper incontestable
quant a la seva capacitat de treball, esperit d’iniciativa,
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de creativitat i d’integració. Part important de l’Andorra moderna on vivim ha comptat i conti-
nua comptant amb la participació de la comunitat portuguesa. De forma implicada, contribuei-
xen en la construcció d’infraestructures que fem servir diàriament, circulant per carreteres,
túnels i ponts o quan freqüentem els restaurants, centres comercials, escoles i centres culturals
del Principat. 
A l’inici de la dècada dels 80, al segle XX, la presència de la comunitat portuguesa al Principat
d’Andorra començà a ser significativa, amb l’arribada d’importants contingents d’emigrants; en
cinc anys es registrà un increment de més de mil ciutadans portuguesos. En els anys següents,
l’increment fou constant fins a assolir, l’any 1993, la xifra de 7.368 residents. Durant els deu anys
següents, el nombre d’immigrants es va mantenir constant i, a partir del 2003, la tendència
torna a ser creixent fins a l’any 2008. Avui, els ciutadans de nacionalitat portuguesa represen-
ten el 15,9% de la població andorrana, una comunitat culturalment i socialment propera però al
mateix temps amb unes característiques que la fan única. 

Independentment de les característiques referides anteriorment, quant a la capacitat de tre-
ball, esperit d’iniciativa, creativitat i integració, podríem estructurar la comunitat portuguesa
resident a Andorra i arreu del món en cinc conceptes, que podem anomenar les cinc “efes”:
família, Fàtima, fado, folklore i futbol. 

La família 
Per a la comunitat portuguesa resident al Principat, la família és el nucli del fenomen migratori,
l’essència del perquè d’emigrar, la necessitat, com diuen, “de trobar una vida millor”. Fomen-
tat moltes vegades per una relació familiar, d’amistat o simplement pel boca-orella, en aquest
èxode trobem molts casos en què primerament es verifica la sortida del cap de casa, que, un
cop establert, reclama la vinguda de la parella i dels fills, amb la qual cosa busca de nou la inte-
gritat del nucli familiar. Aquest canvi de lloc de residència provoca naturalment un trencament
en les rutines, en els hàbits i amb els vincles familiars propers. L’establiment a Andorra va seguit
d’hàbits i comportaments diaris que, depenent del lloc de treball, dels vincles familiars i d’a-
mistats, són més o menys acceptats per la societat. El lloc de treball assegura el manteniment
del nucli familiar i permet l’estalvi amb el qual es justifica l’èxit en la presa de decisió d’emigrar.
Aquest nucli familiar permet també les reunions amb altres familiars i amics, on la gastronomia
i l’idioma assumeixen un paper de retrobament de les arrels. Naturalment, el cercle d’amistats
dels residents portuguesos és prou ampli perquè aquest fenomen de retrobament de les arrels
es contagiï a la resta de ciutadans andorrans. Si no, qui no ha sentit a parlar del cèlebre arròs de
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cabidela o del típic bacallà portuguès, o s’ha menjat un bolo de arroz en qualsevol pastisseria
del país. 

Fàtima 
La fe cristiana sempre ha caracteritzat la comunitat lusitana i freqüentment trobem a les llars on
resideix algun membre d’aquesta nacionalitat una imatge de la Mare de Déu de Fàtima, que els
aconsella i els protegeix en moments difícils. Al Pas de la Casa i a la Massana, aquesta presèn-
cia és més evident, ja que es pot venerar la Mare de Déu de Fàtima a l’església de Sant Pere del
Pas i de Santa Victòria i Sant Iscle, respectivament, i la processó de ciris, el dia 12 de maig, al
santuari de Meritxell, congrega els ciutadans andorrans en un fenomen de masses moguts per
la fe. Aquesta força divina transmesa de generació en generació empeny la comunitat portu-
guesa a assistir a missa, a catequesi, a celebrar batejos, comunions i bodes. Precisament, aques-
tes unions mixtes són l’essència de la societat futura d’Andorra, on els vincles culturals es bar-
regen. 

Fado 
Descriure el fado no és tasca gens fàcil ni tampoc és la meva intenció fer-ho en aquesta diada.
El fado, independentment del component musical, amaga el component de la saudade, el que
els gallecs anomenen la morriña, o més a prop de nosaltres, l’enyorança. La saudade és l’estat
d’ànim que transporta el pensament dels residents portuguesos a les seves arrels, un vincle
indestructible de sentiments, emocions, penes i alegries que acaba amb el retorn al seu país.
Aquest estil popular es va iniciar a Lisboa a principi del segle XIX i cada cop més s’està estenent
arreu del món, amb la immigració com un dels seus millors promotors. Per això no resulta gens
estrany trobar en els ciutadans d’Andorra aquesta afició al fado, aquesta necessitat de, com els
portuguesos, reflectir els sentiments i les emocions. 

Folklore 
Mentre que el fado parla de l’estat d’ànim en què preval la saudade, el folklore és l’exponent
màxim del vincle popular i tradicional de la diàspora portuguesa. El folklore està molt vinculat
al moviment associatiu i la gran majoria d’associacions de residents portuguesos tenen el folklo -
re com a activitat central. Aquest moviment permet el retrobament amb les arrels en la defen-
sa de la cultura popular i és un mitjà per apropar els descendents lusoandorrans a les arrels dels
seus progenitors, cosa que n’enriqueix la capacitat lingüística, cultural i social. Contràriament al
que es pugui pensar, aquests llocs de trobada i esbarjo no són guetos, ja que són freqüentats
per ciutadans de diferents nacionalitats. El dinamisme d’aquests col·lectius permet nodrir l’o-
ferta cultural del país amb esdeveniments importants com el concert de Tony Carreira o el Fes-
tival de folklore ibèric, entre d’altres. La participació enguany en la cavalcada de reis del Grup
de Folklore de la Casa de Portugal és un bon reflex de l’obertura de les institucions andorranes
a la participació d’aquests col·lectius de ciutadans. 

Futbol 
El futbol és tan o més important que el patrimoni lingüístic o cultural dels lusitans en la diàspo-
ra. De fet, no cal anar gaire lluny per confirmar aquest fet: tots tenim presents les manifestacions
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de suport arran de l’Euro 2004, en què Portugal va organitzar el torneig i va arribar a la final, o
l’interès per les competicions nacionals o internacionals de clubs on els colors del Benfica, el
Porto o l’Sporting envaeixen els carres més cèntrics del Principat. Aquest sentiment vers l’es-
port rei serveix de forta connexió entre l’emigrant i el seu país com a font d’informació i vincle
patriòtic. A Andorra, la presència de residents portuguesos i lusoandorrans al futbol és massiva
i reforça la teoria d’aquest vincle patriòtic amb exemples clars com ara el del FC Lusitans, el
Club de la Casa de Portugal o el FC Casa del Benfica. Casos com aquests aporten esportistes i
afició a les diferents modalitats de l’esport andorrà alhora que reforcen i enriqueixen el con-
cepte de ciutadania del Principat. 

Independentment d’aquests cinc aspectes característics de la comunitat portuguesa, els quals
constitueixen una riquesa immaterial, els residents portuguesos a Andorra i els seus descen-
dents gaudeixen naturalment d’una altra realitat pel fet de trobar-se integrats en la societat
andorrana. La possibilitat d’integració que tenen tots els residents a Andorra ha de ser empa-
rada per les seves arrels com a valor afegit en el procés d’integració i defugint sempre de l’as-
similació com a procés d’integració. Paral·lelament al procés d’integració és obvi que els ciuta-
dans del futur seran els descendents dels nacionals i dels immigrants, joves andorrans d’avui
que tindran la missió de governar un país amb més diversitat de les identitats i més igualtat, uns
joves que, coneixent el passat, han d’entendre el present per construir millor el futur. Una igualtat
compromesa amb la terra que els ha vist néixer i que va acollir els seus progenitors, ciutadans
d’Andorra orgullosos de participar en el desenvolupament i la modernització d’un país al qual,
sincerament, sentim que pertanyem. 
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