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Pròleg



És motiu de complaença el fet que Papers de Recerca Històrica, editat per la
Societat Andorrana de Ciències, hagi superat, i amb nota, el propòsit de contribuir
al coneixement i a la difusió de la nostra història i possibilitar que historiadors i inves-
tigadors disposin d’un mitjà per donar a conèixer els seus treballs.
En aquest número, el tercer, es recullen cinc articles elaborats per investigadors de
disciplines diferents i cinc aportacions.
Alan Ward, filòleg, analitza i compara documents constitutius de l’edat mitjana com
els Pariatges d’Andorra, els quals permeten conèixer un entorn social i cultural que
va més enllà de les fronteres andorranes.
Enric Andreu Ros, especialista en literatura artúrica, analitza un fragment del Tristany
i Isolda que es conserva en el Còdex Miscel·lani (Arxiu de les Set Claus) a l’Arxiu
Nacional d’Andorra, una versió de transició cap a les diverses versions castella -
noaragoneses que permet apuntar la hipòtesi segons la qual les versions castellanes
del Tristany provenen de les catalanes i prova, com a corol·lari, que la teoria de l’ori-
gen italià  no és correcta.
David Mas, historiador, descriu les estructures de muntanya que s’utilitzaven per
munyir les ovelles: els orris. Una anàlisi que s’emmarca a la vall del Madriu, espai cul-
tural que conté la concentració d’orris més gran de les valls d’Andorra.
Francesc Badia, advocat, tracta del projecte de concordat que el Govern de la
República Espanyola, els anys 1934 i 1935, intentà signar amb la Santa Seu i de les
seves implicacions sobre Andorra.
Louis Estéva descriu la línia de fortificació dels Pirineus espanyols, la coneguda línia
P, bastida pel règim franquista a partir de la tardor de 1942 i acabada l’any 1946, una
línia amb fortins que amb la reobertura de la frontera, el 10 de febrer de 1948, caurà
en l’oblit.
Entre les aportacions trobem la dels programes del Curs Internacional Superior
d’Extensió Cultural celebrat a Andorra els anys 50 del segle XX, la col·lecció de
Salvador Ramentol que conté còpies de documents dipositats a la notaria Rossend
Jordana i exemplars de la revista Valls d’Andorra, així com la col·lecció de
fotografies de Josep Maria Guilera i Albiñana (1928-1929 i 1933).
Finalment, vull felicitar la Societat Andorrana de Ciències per aquest tercer número
de Papers de Recerca Històrica i també tots els autors i col·laboradors que l’han fet
possible.

Juli Minoves i Triquell
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