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Salutació



Una revista especialitzada, que aborda temes històrics des de la perspectiva de l’alta
divulgació, té un doble atractiu. Contribueix a crear un públic de lectors interessats en
temes locals, que s’aboquen a les seves pàgines a la recerca de les novetats que
ofereix  la recerca històrica, la interpretació de les dades arqueològiques i el treball
d’arxiu. Al mateix temps, representa un estímul per als investigadors, que disposen
d’una tribuna on poder donar a conèixer les seves descobertes. “Papers de recerca
històrica” fa aquesta doble funció. S’adreça al públic general amb una selecció d’arti-
cles  interessants, que criden l’atenció sobre episodis oblidats o poc coneguts, i pro-
porciona als historiadors una plataforma de divulgació i de debat oberta a totes les
tendències. 
El número que teniu a les mans és un bon exemple del dinamisme i l’amplitud de
pers pectives dels “Papers de recerca històrica”. S’obre amb un estudi d’Alan Ward i
Koeck, en què es comparen els documents constitutius de diverses ciutats i viles fran-
ques dels Pirineus. A partir d’aquesta anàlisi comparativa situa l’especificitat dels
Pariatges andorrans, que estableixen la cosobirania del bisbe d’Urgell i el comte de
Foix. L’article d’Enric Ros i Domingo presenta una de les joies de l’Arxiu Nacional
d’Andorra, el Còdex Miscel·lani o Arxiu de les Set Claus, que conté un fragment en
català del Llibre de Tristany i Isolda, una de les obres narratives més importants de l’e-
dat mitjana. Aquest fragment permet a l’autor de l’article subratllar el paper del català
com a enllaç entre l’original francès i les versions castellanes. El tercer estudi, de
David Mas i Canalís, tracta dels orris de la vall del Madriu des del punt de vista dels
costums de muntanya, arquitectònic i de paisatge. La revista dedica també una aten-
ció a la història contemporània. Francesc Badia i Batalla examina les relacions conflic-
tives entre el govern de la Segona República espanyola i el Bisbat d’Urgell, mentre
que Louis Estéva s’esplaia sobre l’anomenada “Línea Gutiérrez” construïda els anys
quaranta pel règim franquista per protegir Espanya d’un atac dels aliats. 
Una de les constants dels treballs que es presenten en aquest número és la voluntat
de presentar la singularitat andorrana en el marc general dels grans corrents culturals,
socials i polítics del seu entorn. Aquest punt de vista connecta amb la filosofia de
Banca Privada d’Andorra que, a través de l’Andorra. Anuari Socioeconòmic i del
suport que ofereix a diferents activitats culturals, vol donar a conèixer la realitat andor-
rana i potenciar el Principat com a lloc d’intercanvi i de trobada.
En nom de BPA vull agrair a “Papers de Recerca Històrica” l’oportunitat de col·labo -
rar un any més en aquest projecte que demostra la vitalitat, la qualitat i el rigor dels
estudis històrics al nostre país.

Joan Pau Miquel i Prats
Director general de Banca Privada d’Andorra

7




