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El març del 2003 apareixia el primer número de la revista PAPERS DE RECERCA HISTÒRI-
CA editada per la Societat Andorrana de Ciències amb el ferm propòsit de contri-
buir al coneixement i a la difusió de la nostra història i fer possible que historiadors
i investigadors disposessin d’un mitjà per donar a conèixer els seus treballs.
Per a mi és motiu de complaença el fet que PAPERS DE RECERCA HISTÒRICA hagi superat
la prova de la continuació amb nota, i que el contingut hagi estat ampliat amb la
inclusió de dues noves seccions. En aquest segon número es recullen cinc articles
elaborats per investigadors de diferents disciplines, tres aportacions i un comentari
crític d’una monografia.
Josep Bosch, arqueòleg, analitza com les restes arqueològiques del jaciment del
Roc d’Enclar (Andorra la Vella) evidencien un procés de romanització de les valls
d’Andorra molt més intens del que la historiografia havia considerat.
Domènec Bascompte, historiador, reflexiona sobre la veracitat de l’origen andorrà
del general de Lluís XIV, Francesc Calbó i Gualbes, i fa una reflexió sobre la presèn-
cia dels mites i les llegendes en la història dels pobles.
Sebastià Villalón, historiador, analitza el Cadastre andorrà tot superant els prejudicis
que hi ha a l’entorn d’aquesta font documental, i potencia el seu estudi mitjançant
una mostra de les possibilitats que es poden oferir als estudiosos de la història
social i econòmica d’Andorra. 
En format de dossier, tenim els textos de Ladislau Baró, historiador i professor de
sociologia de la UNED, que fa un apunt sobre la vida i l'obra de Josep Fontbernat
que constitueix un pretext excel·lent per aproximar-se a la història d’Andorra dels
anys 1960 i 1970. Albert Manent, escriptor i historiador, fa memòria d’aquells que
com Josep Fontbernat s’han dedicat a l'estudi de la llengua i de la història catala-
nes.
Entre les aportacions, tenim la de Ludmilla Lacueva, que descriu la història d'Emili
Prats i Miravall, fundador de l’Hostal del Serrat (Ordino). Benigne Marquès, arxiver
diocesà i capitular d’Urgell, fa una semblança biogràfica personal de Cebrià Baraut
com a estudiós de la vall de Castellbò. 
La Societat Andorrana de Ciències presenta un recull de fotografies d’Andorra que
tenen origen en el fons de Josep Maria Guilera i Albiñana (1928-1929 i 1933).
Pere Cavero enceta una secció relativa a comentaris de publicacions i monografies
sobre història que, en aquesta ocasió, tracta del tema de la transgressió de la fron-
tera.
Finalment, vull felicitar la Societat Andorrana de Ciències per aquest segon número
de PAPERS DE RECERCA HISTÒRICA i també tots els autors i col·laboradors que l’han fet
possible.
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