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Salutació

Al llarg del segle XX, Andorra ha experimentat un seguit de profundes trans-
formacions que n’han canviat completament la fesomia. La societat de fa un
segle, tancada i amb pocs recursos econòmics, ha donat pas a un país pròs-
per, amb una economia dinàmica i una cultura oberta al món. La impor tància
d’aquestes transformacions fa especialment rellevant la tasca dels his toria -
dors que s’encarreguen d’estudiar el nostre passat. Cal potenciar la recerca
històrica, el treball d’arxiu, l’estudi de l’arqueologia, la interpretació de
materials inèdits i poc coneguts que ens ajuden a comprendre millor quin ha
estat el camí que ens ha dut on som ara. Al mateix temps, cal disposar d’ins-
truments perquè el resultat d’aquestes recerques arribi a la comunitat cien-
tífica i, en general, a la gent de cultura, i que s’incorporin al coneixement del
nostre país.



Papers de recerca històrica suposa una contribució molt important en aquest
sentit. Aborda els estudis històrics des d’una perspectiva oberta, sense
apriorismes de mètode, d’especulació o de finalitat. El número que presen-
tem n’és un bon exemple. Al costat d’una monografia sobre el jaciment neo-
lític de Segudet, a Ordino, hi trobem un estudi d’història econòmica sobre
el segle XVIII andorrà o un treball sobre la prestació d’homenatge en l’èpo-
ca medieval. La recuperació dels articles de Valentí Almirall al Diari Català
aporta un testimoni extraordinari de la vida del Principat en els darrers anys
del segle XIX. Papers de recerca històrica dedica també un espai a l’art con-
temporani, símptoma i mirall de la modernització d’Andorra.
Des de Banca Privada d’Andorra hem volgut donar suport a aquesta inicia-
tiva, que entronca directament amb la manera de fer de la nostra institució.
Des de fa anys BPA promou un anuari que analitza l’evolució de l’economia
i la societat andorranes i que vol ser un observatori del passat i del futur del
Principat. Papers de recerca històrica aplica aquesta filosofia al camp dels
estudis històrics, amb rigor i amb una gran llibertat metodològica, defugint
l’excessiva especialització, perquè, tal com deia Jaume Vicens i Vives, “la
història és la vida en tota la seva complexa diversitat”.
BPA vol agrair la dedicació i l’esforç de totes les persones i institucions que
han col·laborat en aquest projecte. En primer lloc, a la Societat Andorrana
de Ciències, al cap de la seva secció d’història, Pere Cavero, i als membres
del consell de redacció, Rosa Muns, Maria Jesús Lluelles i Susanna Vela. I en
segon lloc, als autors dels estudis que es donen a conèixer en aquest primer
número, que han posat els seus coneixements al servei dels lectors. BPA vol
subratllar la comunicació que s’ha establert amb les entitats científiques, els
investigadors i el Govern andorrà, que ha permès tirar endavant aquesta ini-
ciativa en un clima de bona entesa. A tots ells, moltes gràcies.

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