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Salutació
La revista Papers de Recerca Històrica, que publica la Societat Andorrana de
Ciències, ha esdevingut un estímul per als estudiosos i un referent per a tots
aquells que s’interessen per la història del Principat d’Andorra. Per als histo-
riadors, la possibilitat de donar a conèixer el resultat de les investigacions en
curs en forma d’articles de divulgació susceptibles d’arribar a un públic més
ampli del que acostuma a llegir les monografies especialitzades representa un
gran atractiu. Papers de Recerca Històrica ha esdevingut, a més, un mitjà de
comunicació per a la comunitat científica, que troba en les seves pàgines notí-
cies de nous arxius i fons documentals disponibles per aprofundir en el desco-
briment d’Andorra. Al llarg de cinc anys, la revista ha donat a conèixer aporta-
cions molt diverses, relacionades amb l’estudi del passat medieval i de
l’Andorra moderna, les seves institucions, els seus costums, la relació amb els
països veïns i la seva posició en el concert internacional. 
Diversos treballs d’aquest volum aporten dades noves des d’aquest punt de
vista: sobre el paper que va jugar el Principat durant la Primera Guerra Mun-
dial, com a centre de contraban i refugi de desertors procedents de l’Arieja, i
els prejudicis dels dirigents francesos en relació amb el nostre país. I també
sobre les relacions d’Andorra amb la política espanyola, els anys de la Repú-
blica, a propòsit de l’estada de Miquel Badia i de l’evacuació dels ciutadans
andorrans de Barcelona a causa de la Guerra Civil. D’altres treballs versen
sobre el llegat de les cultures prehistòriques, formes tradicionals de producció
d’energia, de la distribució de la terra a l’Alt Urgell al segle XIX, del complot
pirinenc de 1829 i de la introducció del correu. El conjunt és un conglomerat
d’informacions interessants, que projecten una nova llum sobre aspectes poc
coneguts de la geografia, les tradicions, les institucions, la vida política i econò-
mica. Com ja és habitual, la revista es publica en català, amb resums castellà i
francès per arribar als especialistes dels dos costats dels Pirineus. L’apartat
gràfic posa a l’abast les antigues imatges d’Andorra d’arxius i col·leccions pri-
vades amb la voluntat d’oferir un retrat del país i els seus habitants.  
Un any més, Banca Privada d’Andorra ha volgut donar suport a aquesta inicia-
tiva de la Societat Andorrana de Ciències, amb la convicció que el coneixe-
ment del país i de la seva història és fonamental de cara a consolidar la identi-
tat andorrana i definir el paper que el nostre país vol desenvolupar en el futur.
A BPA creiem que ens cal dotar d’instruments que permetin saber com som i
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com hem estat els andorrans, i de plataformes per donar a conèixer els epi-
sodis fonamentals de la nostra història. 
En nom de BPA vull agrair a la Societat Andorrana de Ciències l’oportunitat
que una vegada més ens ofereix de col·laborar en la publicació dels Papers
de Recerca Històrica i felicitar totes les persones que fan possible la seva
existència: historiadors i col·laboradors, sota la direcció del cap de la secció
d’Història de la Societat Andorrana de Ciències, Pere Cavero. Moltes grà-
cies a tots i per molts anys.
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