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Presentació

1. Josep Fontana, del pròleg del seu llibre Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX. Barcelona.
Ariel, 1975. Citat per Joan Campàs Montaner a «Introducció a la història» (p. 5). A: Introducció a les humanitats.
Barcelona. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.

De tots els que s’ocupen de l’estudi de la societat, l’histo-
riador es distingeix pel fet que només a ell incumbeixen
totes les dimensions de l’home i tots els ritmes del temps,
l’evolució secular i la successió dels esdeveniments quoti-
dians, la lluita per la subsistència i les aspiracions col·lecti-
ves. A altres investigadors, veïns seus en el treball, corres-
pon l’anàlisi de l’economia, de l’organització administrativa
o jurídica, de l’expressió artística… A l’historiador li toca
donar una explicació global dels fets humans, per damunt
de qualsevol compartimentació. 
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La definició d’en Josep Fontana que encapçala aquest text
abasta, dibuixa i resumeix l’àmbit i la voluntat de la secció
d’Història i de Papers de Recerca Històrica.
Aquesta línia d’actuació comporta i significa que Papers de
Recerca Històrica cerca, pot rebre i és receptiu d’aquells textos
i treballs signats que, incloent-hi un vessant històric rigorós, po -
den contribuir a un diàleg. El SAC, butlletí de la Societat Andor -
rana de Ciències, ofereix les seves planes per a aquest –desitja-
ble i possible– diàleg immediat. Un consell de redacció té cura
d’aquests criteris.
La secció d’Història, i per extensió Papers de Recerca Històrica,
co neix la labor anterior de les publicacions 2 que han abastat te -
mes històrics, però no es manifesta –ni pot ni ho vol– hereva del
seu llegat, tampoc no ambiciona de ser-ho.
La història contribueix a crear i reforçar les identitats. Ensems
forma part del bagatge cultural de la comunitat, alhora que
ajuda en la cohesió vers els altres.
Difondre cultura de forma rigorosa és una de les finalitats de la
Societat Andorrana de Ciències, que la secció d’Història i Papers
de Recerca Històrica fan seus.
Resta agrair la participació dels autors, l’esforç fet per redactar
de forma clara i divulgativa (que no exclou la científica) les seves
recerques, i del ministeri de Cultura i Banca Privada d’Andorra,
que en fan possible l’edició.
Finalment he d’agrair la participació, activa, del consell de re -
dacció. Vull creure i pensar que aquest número de Papers de
Recerca Històrica incentivarà noves participacions i recerques, i
servirà de llavor.

Pere Cavero i Muñoz
Cap de la secció d’Història

2. Ens referim a Quaderns d’Estudis Andorrans (1976-1996), editada pel Cercle de les Arts i les Lletres de les Valls
d’Andorra; Annals (1978-1996), editada en una primera època pel Centre de Perpinyà, després pel Centre de Barcelona,
de l’Institut d’Estudis Andorrans, que recollien treballs de caràcter històric, i el Butlletí (1986-1990), editat pel Comitè
Andorrà de Ciències Històriques, centrat en treballs històrics.




