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Introducció
De valors n’hi ha molts. N’hi ha de personals, socials, culturals, laborals, polítics,

educatius, econòmics, religiosos, morals, estètics i ètics. Dins de cada categoria, un
valor representa allò que es valora i que es vol mantenir, reforçar i divulgar. En con-
junt, els valors formen una estructura que assegura el funcionament correcte d’indivi-
dus i de col·lectius. S’esgrimeixen com a guies, patrons, ideals, principis i/o objectius.

Al mateix temps, un valor presenta un dualisme. Pot ser positiu i negatiu, i parlem
de valors i d’antivalors. Per tant, un determinat valor s’estructura dins un continuum
que gradua la qualitat. Els primers es consideren preuats, contraposats als segons,
que es menyspreen, critiquen, rebutgen i condemnen. En aquest sentit, es contem-
plen i utilitzen com una eina pragmàtica i útil per arribar a un consens i a una cohesió
inter i intra grups i individus.

Els valors constitueixen l’eix vertebrador de la societat siguin quines siguin les se -
ves coordenades en l’espai i el temps. La finalitat general de l’axiologia del passat és
semblant a l’actual: és una ciència descriptiva, interpretativa i avaluadora –positiva-
ment i negativa– dels múltiples esdeveniments socials i que s’incardina dins un àmbit
territorial dins tots els grups i nivells socials. És a dir, els valors no es limiten a les elits
po lítiques, religioses, judicials ni econòmiques de l’època que s’estudia.

Limitacions i possibilitats
Quan treballem amb documents històrics –documents judicials civils i penals, en el

meu cas– hem de tenir presents les limitacions intrínseques: no són neutrals i no foren
elaborats amb la finalitat de perpetuar una axiologia operativa per al futur. Al mateix
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temps, les fonts contenen una enorme quantitat d’informació sobre la vida d’antany.
Aquesta rica informació no es limita als continguts d’interès directe per als respectius
processos, sinó que ens permeten obtenir una clara panoràmica de la convivència en
els seus múltiples aspectes a través dels milers de denúncies, demandes, testimoniat-
ges, càstigs i sentències.

Els deutes, agressions, concubinats, robatoris, vendes, etc. tenien un objectiu
con cret i immediat, el de les persones implicades. Consegüentment, quan volem co -
nèixer els valors testimonials d’antuvi hem de tenir en consideració aquests aspectes.
Igualment, els documents no són representatius de tots els grups de la població. D’al-
guns no en tenim gaires informacions i ens són difícils d’ubicar axiològicament. Si els
trobem dins els documents, la causa era probablement alguna conducta reprovable.

Tanmateix, seria interessant esbrinar els valors específics dels grups minoritaris de
la població, com per exemple: les vídues, els concos, els discapacitats, les vellardes
etc. És possible que els diversos grups compartissin els valors generalment assumits,
perquè –com hem dit abans– eren eines que implicaven una funció pràctica i útil, no
teòrica ni abstracta. De totes maneres, abans de poder aproximar-nos a aquesta pre-
gunta –la resposta de la qual haurem de deixar per a una propera contribució– inten-
tarem descriure aquells valors que sembla que han estat acceptats universalment. 

Finalment, un altre límit es refereix als historiadors i al procés d’investigació, que
im plica una interpretació subjectiva dels documents i elements que els semblen més
interessants, una formulació d’hipòtesis i una divulgació dels resultats i de les opi-
nions. Així doncs, la recerca no és neutral ni objectiva. No obstant això, l’abundància
dels documents històrics i la freqüència de les informacions rellevants documentades
ens permeten formular unes hipòtesis útils i rellevants per tal d’entendre els paràme-
tres socials dels predecessors.

Els valors centrals
La lectura i les interpretacions d’una gran quantitat de documents judicials defi-

neixen cinc conceptes la funció dels quals era la de ser valors socials. Es trobaven en
la intersecció entre l’individu, la família, el veïnat i la comunitat andorrana global per
tal de formar un teixit de pautes, conductes i criteris per a una convivència ordenada
i pacífica.

Eren valors útils, pràctics i –de fet– de sentit comú. No existien codis misteriosos
per tal de cuidar la casa, els béns familiars, l’hort i els prats o per tal d’aconseguir una
collita satisfactòria, un bon preu al mercat o per tal de gaudir d’una bona reputació on
hom vivia. El que s’havia d’invertir d’esforç, temps i diners era conegut per tothom.
Ai xò no significava uniformitat ni monotonia, sinó que algunes conductes tenien sen-
tit perquè ajudaven cada individu, la seva família i els parents en lloc de malgastar els
recursos, abusar de la bona fe dels altres, enganyar els iguals i sembrar inseguretat,
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discòrdia o fins i tot el rebuig dels altres –els altres que, per cert, tenien una vida i una
situació socioeconòmica molt semblant.

Els valors –quant a eines i criteris socials– foren definits i aplicats entre iguals (famí-
lia, parents, amics, companys de feina, veïnat, conciutadans) i –per a alguns– dins
l’àmbit educatiu i es cristal·litzaven en els següents: ser treballador, mostrar respecte,
ser honest, ser i actuar d’una manera transparent i fer d’home i de dona de bé.

Treballador
Ningú no podia viure ni sobreviure sense el treball, fins i tot els nens foren incor-

porats aviat en diferents tasques. Per tal d’obtenir bona fama, aconseguir un bon
matrimoni i establir-se en una casa pròpia i ser cap de casa seva, un home ha via de
mostrar-se com a bon treballador; havia de ser capaç d’alimentar honestament la seva
pròpia família, i si no podia, senzillament no era un home. Si una dona no era gaire tre-
balladora, se la titllava de vellaca. Inversament, no hi havia gaires adjectius per definir
un home gandul, perquè era evident que hom havia de mostrar-se treballador. Si un
malgastava els béns i/o els diners als hostals, aleshores són aquests vicis que es pale-
saven als documents.

Respecte
En la societat andorrana i dins de cada comunitat local hi havia persones, càrrecs,

institucions, llocs, èpoques i situacions que requerien un tracte preferent. Aquest res-
pecte no volia dir temor ni submissió. Significava que es tenia present el valor i la con-
tribució de tots els elements per a una convivència satisfactòria. Per exemple, tothom
coneixia que no solament calia respectar la casa de Déu sinó també la casa dels altres,
on la gent havia de poder descansar en pau i tranquil·litat.

Pel que fa les relacions interpersonals i com a norma, s’utilitzava el pronom vos.
Veïns, parents i també els joves parlant de casar-se feien servir el vos. Quan els lligams
eren estrets i quan ambdues parts estaven explícitament d’acord, aleshores es tuteja-
ven. Inversament, tractar algú de tu sense aquest pacte mutu es considerava un insult
i una falta de respecte. En aquests casos, el menyspreat demanava les persones pre-
sents d’aquest greuge per tal que fossin testimonis quan la desconsideració esdeve-
nia un judici.

Honestedat
Com a conseqüència de l’escassetat de recursos i de la necessitat de dur a terme

diversos tipus de tractes econòmics amb els cohabitants durant tot l’any, la confiança
era un element imprescindible. La gent necessitava poder confiar en els altres, i –dit
d’una altra manera– tenir paraula era essencial. Per comprar queviures d’una persona,
calia vendre un altre producte a un tercer, que possiblement havia d’enllestir un altre
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tracte abans de poder satisfer la seva part de l’acord. Així, els actes i les paraules d’un
individu estaven íntimament relacionats amb el proïsme, de tal manera que aquells
que no respectaven les regles del joc destorbaven considerablement el bon funcio-
nament socioeconòmic. 

Per tant, les persones que comerciaven mercaderies dues vegades, els falsos ve -
nedors, les que no subministraven mai el que havien promès i les que no pagaven els
seus deutes no solament trasbalsaven l’àmbit econòmic sinó que podien trobar-se in -
culpades davant  la justícia. 

Tothom coneixia què significaven els temps difícils, però es diferenciava clara-
ment el fet que una persona pogués passar moments crítics i que una altra enganyés
i abusés de la bona fe dels altres. Per això, complir les promeses i guanyar-se la vida
ho nestament sense fer pagar injustament a ningú era el que s’esperava d’una perso-
na com cal.

L’honestedat també era rellevant en relació amb la sexualitat femenina. Mentre
que no hi havia expectatives pel que feia a la puresa per als homes, se suposava que
les dones havien de tenir cura de la virginitat i de l’honestedat sexual fins al matrimo-
ni. Si una soltera es quedava embarassada –la qual cosa era una desgràcia i se’n deia
ver gonya–, existien solucions econòmiques per tal de solucionar-la. Tanmateix, la do -
na experimentava una desvaloració en el mercat matrimonial, una situació que fins i
tot podia tenir conseqüències negatives per a la seva família.

Transparència
Ja hem dit que el treball honest era l’única forma d’obtenir el bàsic per viure i so -

breviure. Per això, no existia la necessitat de guardar ni d’amagar en secret el que
hom feia per guanyar-se la vida i sostenir la família. Les persones que no ho feien,
tenien quelcom per amagar.

De desacords, n’hi havia, però no necessàriament representaven cap problema, ja
que existien normes i pautes per tal de resoldre’ls. No obstant això, hi havia algunes
persones que no seguien les vies, les formes i les maneres normals i lògiques, ni s’ex-
plicaven ni obraven obertament i públicament: actuaven de nit, potser mentien o ro -
baven, o fins i tot sortien des d’una emboscada per tal d’atacar un contrincant. 

La norma establia el comportament d’acord amb el sentit comú. El qui canviava
els patrons, doncs, esquivava els criteris fonamentals per a la convivència. En un cas,
un testimoni va dir sobre un conegut lladre: “…és home que sempre va sol de nit i així
és cosa dificultosa saber lo que fa”. Aquesta frase és un claríssim referent que demos-
tra que l’acusat en qüestió no seguia els usos socials generalment acceptats i tenia
alguna cosa que amagar.
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Home i dona de bé
La gran majoria de la població complia les pautes i les normes per a una convivèn-

cia favorable, per la qual cosa es consideraven homes i dones de bé. Ser persona de
bé era un valor que significava ser i comportar-se com un dels altres, ser un membre
respectuós i alhora respectable dins la família i dins la comunitat local. Igualment, s’a-
valuava positivament ser generós i hospitalari i també ser bon cristià.

La fe i l’Església conformaven un marc que englobava tothom i era un element
cons titutiu de la convivència. Algunes persones foren condemnades d’haver traït la
fe. Aquesta condemna, però, no es limitava a l’àmbit religiós. Inherent en la reprova-
ció hi havia el fet que la traïció també havia afectat els seus cohabitants. L’Església era
en si tota la comunitat. La religió no era un club al qual hom podia –o no– inscriure’s
segons preferències personals. Era per a tothom i per a tota la vida. Anar a missa era
un element normal i natural. Era alhora un punt de trobada religiós i social. El qui sis-
temàticament no hi anava i el qui reiteradament propagava altres valors, no només
anava en contra de l’Església sinó també en contra de la comunitat.

De manera semblant, es criticaven les persones que pretenien ser més importants
que els altres. La societat andorrana ja havia existit des de feia segles i s’hi havien de -
senvolupat i concretat normes, costums i pautes que –sembla– funcionaven bé. Ales-
hores, les persones que pretenien doctorejar als andorrans, foren criticades precisa-
ment per no acceptar ser un dels altres.

Les conseqüències socials negatives
Els valors socials es basaven en consideracions lògiques, pràctiques i útils de sentit

comú. Eren una superestructura que també deixava llibertat per desenvolupar la prò-
pia personalitat i fins i tot caure en algun aïllat comportament contrari al general sense
que es qüestionés l’acceptació social. Només la reiteració d’errors o de malifetes asse-
nyalava a l’entorn que la persona no respectava els valors socials i que els traïa. A con-
tinuació es detallen algunes de les conductes errònies que constituïen el curriculum
vitae del transgressor i que comportaven una fama i una reputació negatives:

–Obrar en la nit era una conducta poc transparent i calia estar disposat a argumen -
tar-la i a explicar-la en públic. Ningú no treballava de nit i si alguna vegada era neces-
sari, mai no ho faria sol. 

– En cas de baralles, ningú no atacava d’emboscada ni usava armes si el contrin-
cant no en disposava. Qualsevol lluita havia de ser entre iguals i en les mateixes con-
dicions.

– Robar era un delicte i també un acte deshonest, contrari a la generositat, l’hospi -
talitat i la flexibilitat en molts tractes que caracteritzaven la societat. 

– Enganyar en transaccions comercials i fer trampes al joc era una falta de respec-
te, la qual cosa vulnerava directament el concepte de confiança. 
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– Tutejar unilateralment era un senyal de falta de respecte o fins i tot d’insult. 
– Anar massa sovint a la taverna implicava desconfiança vers les persones, ja que

no sabien valorar el temps de descans i el de treball, ni l’esforç real necessari per tal
de mantenir una casa.

– Malgastar els béns solament ho feien els que no sabien valorar els recursos, ni
com un home de bé havia de cuidar la seva família.

– Actuar frívolament ho feien les dones que desconeixien i no respectaven el valor
de l’honestedat femenina. Tenir la fama de prostituta –o una altra paraula semblant–
re baixava notablement la consideració social.

– Tenir i propagar altres valors col·locava les persones que ho gosessin en oposi-
ció directa als conciutadans, amb tots els homes i les dones de bé i amb les autoritats.
Si aquestes persones fins i tot s’organitzaven –com els bandolers i les bruixes, per
exemple–, aleshores es tractava de criminals organitzats que calia combatre decidi-
dament. 

La mala fama es materialitzava en paraules com gavatx (un prepotent), lladre (qui
abusava dels esforços dels altres, un inútil), traïdor (qui no respectava les pautes so -
cials bàsiques), dolent home (qui tenia objectius i finalitats malvats), vellaca (dona inú-
til, gandula, que potser també tenia un estil de vida lleuger), puta (la qual no cal
comentar).

Les conductes i paraules descrites tenien seqüeles per a la vida diària de les res-
pectives persones, i la fama i una reputació negatives complicaven les possibilitats
d’establir una xarxa socioeconòmica estable. En molts moments de la vida, la gent
ne cessitava l’ajuda, el suport, la bona voluntat, la generositat, la flexibilitat i la con-
fiança dels conciutadans, però una consideració negativa –que es basava en els valors
socials bàsics– podia dificultar les possibilitats de trobar espòs(a), amics, creditors, va -
ledors, afiançadors, tercers, amos i suport en eventuals judicis civils i penals. 

Les conseqüències socials positives
Respectar els valors socials consolidava les persones com a plens membres de la

so cietat. Facilitava considerablement la vida personal i familiar, la qual cosa era de
mà xima importància en una regió geogràfica i en una època gens fàcil per a molta
gent. Moure’s en el teixit social –fonamentat en els valors socials centrals– facilitava
l’amistat fiable, un bon acord matrimonial, la feina suficient, obtenir els pagaments a
temps i/o en metàl·lic, l’ajuda en situacions i en temps difícils i ser elegible per a càr-
recs públics.

Actuar segons les pautes socials cristal·litzades en uns valors concrets comporta-
va no solament avaluar els altres segons els criteris existents sinó també acceptar ser
avaluat segons els mateixos criteris. La manera de tractar els valors es materialitzava
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en la fama, la reputació, en el currículum vitae, i es mostrava en la confiança de la
gent. Respectar –en paraula i en obra– els valors resultava beneficiós per a totes les
persones, ja que eren el codi per tal de conèixer, d’entendre i de preveure els altres i
de poder-se’n fiar. 

Cloenda
De fet, la confiança és la paraula clau: la confiança era allò que unia a tot. Era allò

que aglutinava i era allò que feia funcionar. El concepte de confiança es cristal·litzava
en uns valors estretament relacionats amb la vida pràctica i diària dels andorrans d’a-
bans. A més, els valors tenien continguts generalment coneguts i acceptats.

Personalment, opinem que els conceptes descrits –repetim: no eren abstraccions,
si nó eines pràctiques– continuen tenint validesa i rellevància al segle XXI. De quina
manera es poden plasmar en la vida diària i quines en són les implicacions socials,
econòmiques i polítiques és una altra discussió. Més val que cada lector faci la seva
lectura i la seva pròpia interpretació per tal d’avaluar fins a quin punt els conceptes
han d’afectar la seva vida, de la mateixa manera que han d’afectar els altres, inclosos
les institucions i els ens –socials, judicials, religiosos, econòmics, laborals, polítics–
que s’han establert al llarg dels anys i que formen part intrínsica de les nostres vides.

Lars Martin Pohle i Andersen,
llicenciat en història i etnologia


