
Els Papers de recerca històrica que edita la Societat Andorrana de Ciències
han esdevingut un referent per als historiadors i, en general, per a la gent que
s’interessa per la vida del Principat. La revista publica cada any una selecció
d’articles monogràfics que permeten al lector posar-se al dia de les darreres
recerques en el camp de la història del nostre país. Els articles combinen la
novetat de l’enfocament amb la voluntat de divulgació i obren perspectives
per aprofundir en diferents temes. L’índex dels tres primers anys presenta un
panorama d’estudis divers, que inclou recerques i treballs de camp en arxius
i jaciments arqueològics poc coneguts, al costat d’articles de reflexió sobre
toponímia, història militar o geografia econòmica que són el resultat de pro-
fundes investigacions. Juntament amb els articles de fons es recullen aporta-
cions d’escriptors i erudits sobre temes que interessen particularment els
andorrans. Papers de recerca històrica vol que el coneixement de la histò-
ria contribueixi a modelar la memòria col·lectiva i la identitat, i per això dedi-
ca també espais per recordar diferents personatges que van tenir un paper
destacat en diverses èpoques de la vida d’Andorra. La recuperació d’arxius
fotogràfics, alguns dels quals es donen a conèixer per primera vegada, té el
mateix sentit: proporcionar referents que ens ajudin a comprendre d’on
venim i qui som.
Banca Privada d’Andorra va participar en el projecte dels Papers de recerca
històrica des del primer moment. Ens va semblar que un país com el nostre,
en ple desenvolupament, necessita eines que permetin aprofundir en el
coneixement i que serveixin d’estímul per al treball dels especialistes. De la
mateixa manera que mitjançant l’Anuari Socioeconòmic d’Andorra s’ofereix
una visió al dia de la marxa del Principat, calia comptar amb un instrument
que fes una tasca semblant de manera retrospectiva i que servís de nexe d’u-
nió entre el públic i la comunitat científica. L’experiència d’aquests tres pri-
mers anys no pot ser més positiva. Papers de recerca històrica ha aconse-
guit apropar-se als ciutadans i ser una plataforma d’intercanvi i debat entre
els entesos, dins i fora de les nostres fronteres.  
Les Ordinacions de Sanctacília i el dret civil català, la delinqüència a Andorra
al segle XVII, l’explotació del ferro, l’actuació de l’advocat Andreu Massó i
López en els anys de la República i l’arribada de refugiats després de la Guerra
Civil espanyola són alguns dels temes que es tracten en el número d’enguany.
Sota l’aparent diversitat, els articles comparteixen un mateix esperit: tornar
enrere, enfrontar-se a qüestions que no han estat prou tractades, estudiar,
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analitzar, comparar, proposar possibles interpretacions i suggerir les bases
per a un treball de fons que més enllà de les mides d’un article, permeti
abordar temes generals i grans períodes.
En nom de BPA vull agrair a la Societat Andorrana de Ciències que un any
més ens permeti de col·laborar en aquest projecte i destacar la feina de
totes les persones que fan possible que Papers de recerca històrica arri-
bi a la seva cita amb el públic, com és habitual, amb un format atractiu,
interès històric i rigor científic.
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