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Pròleg

Com a ministre de Cultura del Govern d’Andorra, és un plaer per a mi pre-
sentar-vos Papers de Recerca Històrica. Es tracta d’una publicació editada per
la Societat Andorrana de Ciències que segueix la línia, encetada pel ministeri
de Cultura l’any 2000, d’incentivar i fomentar la recerca històrica a Andorra,
gràcies, entre d’altres coses, als ajuts a la investigació històrica que atorga
l’Arxiu Històric Nacional.
La Societat Andorrana de Ciències és una associació cultural de caràcter cien-
tífic que va encetar el seu trajecte a la dècada dels anys vuitanta i que resta
plenament activa, com ho demostra periòdicament amb l’organització de
conferències, de la Diada d’Andorra a Prada de Conflent i amb la publicació
de monografies i reculls de conferències. 
Sabem que la nostra història és rica en documents, en informació, en perso-
natges, en esdeveniments, i des de fa uns anys, comptem amb uns recursos
econòmics considerables per poder estudiar el nostre passat. Cal, doncs,



engrescar i encoratjar la investigació, ja que és necessària per solucionar les
mancances en la recerca històrica. Hem de potenciar els recursos humans per
conèixer els fets, les actuacions, les motivacions, les reaccions, les estratègies
i les actituds dels nostres avantpassats.
En aquest sentit, crec que la revista Papers de Recerca Històrica pot ajudar a
fomentar aquesta tasca, ja que vol ser una eina de difusió dels treballs i de les
investigacions històriques que s’estan portant a terme sobre Andorra.
En aquest primer número es recullen cinc articles elaborats per investigadors
de diferents disciplines. 
Cristina Yáñez, llicenciada en geografia i història, analitza la tomba de Segu-
det, amb una primera aproximació a l’estudi de la població del neolític antic a
Andorra. 
Susanna Vela, historiadora, estudia l’evolució de la prestació d’homenatge
per part dels andorrans al llarg de l’edat mitjana com l’acte central de la se -
nyoria andorrana. 
David Mas, historiador, tracta com l’activitat ramadera va tenir un paper impor-
tant en el comerç exterior del segle XVIII.
Josep Maria Figueres, de la facultat de Ciències de la Informació de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, analitza la revolució andorrana de 1880 a
partir d’uns articles del periodista català Valentí Almirall.
Finalment, Ruth Casabella, llicenciada en història de l’art, aporta una aproxi-
mació a l’arquitectura contemporània d’Andorra, a partir de l’anàlisi del que
s’ha anomenat l’arquitectura del granit.
Papers de Recerca Històrica és un mitjà de difusió que ha de contribuir al
coneixement de la nostra història i, sobretot, ha de facilitar que els nostres
investigadors i historiadors disposin d’una eina que els permeti apuntar línies
de recerca, per poder desenvolupar-les i donar-les a conèixer a un públic
majoritari.
No voldria finalitzar sense abans felicitar la Societat Andorrana de Ciències
per aquesta interessant iniciativa, així com tots els col·laboradors que l’han fet
possible.
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