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L’1 de gener del 2014 entraran en circulació els primers euros andorrans. Es tracta
d’una efemèride d’un elevat contingut simbòlic pel que suposa d’afirmació de la vo-
cació europea del nostre Principat. La tria dels elements que havien d’aparèixer en
les noves monedes i el concurs per establir quin n‘havia de ser el disseny han estat

seguits amb una gran expectació pels ciutadans del nostre país. Un cop aprovats els dissenys, els
artistes gravadors faran la seva feina i, d’aquí a pocs mesos, les noves monedes seran al carrer i co-
mençaran a circular pel món. Serà una manera de donar a conèixer Andorra fora de les nostres fron-
teres i de reivindicar-ne el caràcter de país d’Europa, al costat dels grans països i dels microestats
que han adoptat l’euro com a unitat monetària.
Era el moment idoni per fer balanç de la història de la moneda a Andorra, des dels entrebancs dels
inicis a la consolidació actual; d’examinar les dades històriques, en gran part inèdites; d’estudiar-ne
les repercussions de tota mena: econòmiques, polítiques i socials; d’aportar elements de reflexió
que ajudin a comprendre millor la història del nostre país i curiositats que permetin explorar noves
dimensions de fets que formen part de la memòria popular. Per a moltes persones resultarà una no-
vetat saber que durant els anys de la Guerra Civil Espanyola, davant la manca de moneda fraccionà-
ria, el Consell General de les Valls d’Andorra va emetre dues sèries de bitllets de pesseta, per a
circulació interna al Principat. D’altres aprofundiran en el món de la numismàtica de col·lecció i en
les sèries de diners andorrans. i, per sobre d’aquests antecedents moderns de moneda andorrana,
els referents antics. En definitiva, la llarga història d’una aspiració que es concreta finalment.
La Societat Andorrana de Ciències ha dut a terme els darrers anys una tasca molt important de recerca
sobre la història del Principat, que ha tingut el seu altaveu en la revista PAPERS DE RECERCA HiSTòRiCA.
Banca Privada d’Andorra ha estat present en diferents etapes d’aquest recorregut; per exemple, l’any
2010, quan aquesta revista va publicar un monogràfic dedicat als segells andorrans, que és el prece-
dent directe del recull que presentem ara. En totes les seves actuacions, la Societat Andorrana de
Ciències combina la profunditat i el rigor, amb la voluntat de recuperar temes atractius de la mà d’es-
pecialistes que s’interessen per Andorra i que l’estimen. La qualitat dels estudis i l’actualitat de les
aportacions es tornen a conjuminar en aquest número dedicat a la moneda andorrana.
BPA és una entitat bancària arrelada al Principat i oberta al món. L’emissió dels primers euros an-
dorrans és un fet molt important per a nosaltres. És per aquesta raó que hem volgut col·laborar en
aquest número de PAPERS DE RECERCA HiSTòRiCA, que neix amb la voluntat d’oferir un estat de la qüestió
i que, de ben segur, esdevindrà un referent sempre que es parli d’aquest tema.
Moltes gràcies a totes les persones que fan possible aquesta publicació, als historiadors i als espe-
cialistes que han aportat els seus treballs, i als membres de la Societat Andorrana de Ciències que
s’han encarregat de dirigir-la i d’editar-la, perquè arribi al lector amb rigor i interès.
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