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Resum

Un discurs èpic, un viatge bucò-

lic.

Comentari sobre l’original del

text-guió de Josep Fontbernat

per al documental ‘La Vall dels

Prínceps’.

Resumen

Un discurso épico, un viaje bucó-

lico.

Comentario sobre el original del

texto-guión de Josep Fontbernat

para el documental ‘El Valle de

los Príncipes’.

Un discurs èpic, un viatge bucòlic

Résumé

Un discours épique, un voyage

bucolique. 

Commentaire à propos du texte

script d’origine du film documen-

taire de Josep Fontbernat ‘La

Vallée des Princes’·

Abstract

An epic discussion, a bucolic

journey. 

Commentary on the original text-

script by Josep Fontbernat on the

documentary ‘The Valley of the

Princes'.

l 24 de novembre de 1967 el Consell General va

rebre una còpia de la pel·lícula El Valle de los Prín-

cipes, rodada íntegrament a Andorra, en agraïment

per haver-hi col·laborat en el rodatge i la realització.

Es tracta d’un curtmetratge sobre Andorra fet en color, en 16 mm i en

versió castellana. 

L’espectador comença l’itinerari des de l’interior d’un automòbil que

circula per una estreta  carretera, i que està entrant a Andorra per la

frontera del riu Runer. Un cop formalitzats els tràmits duaners propis

de la dècada dels 60, se segueix la ruta per pobles, es veuen monu-

ments i art, al mateix temps que s’explica l’organització econòmica,

política, administrativa i la cultura del país. El viatge s’acaba quan

l’automòbil surt del país per la frontera del Pas de la Casa. 

Existeix una versió cinematogràfica en català? Què més sabem d’El

Valle de los Príncipes? 

La Societat Andorrana de Ciències n’ha localitzat, entre la documen-

tació personal de Josep Fontbernat, el guió i l’argument en versió

catalana. Desconeixem, però, l’existència d’aquesta versió cinema-

togràfica que va ser dirigida i realitzada pel millor director artístic

català i un dels millors d’Espanya, Juan Albert Soler. No només

aquest crèdit és de primera línia, sinó que també l’operador en cap,

Ricard Albinyana, era un destacat director de fotografia de pel·lícules

i curtmetratges entre els anys 50 i 60 del segle passat; Manel Saló,

que consta com a responsable de l’argument, i l’artista Rosa Biadiu,

com a ajudant de muntatge, també cal destacar-los com a col·labo-

radors en la realització d’aquest curtmetratge que compta, en defi-

nitiva, amb una plantilla tècnica de primer ordre.

I...comença aquest bucòlic viatge per les valls d’Andorra entre paisat-

ges i escenes que mostren un territori ancorat en un present rural

que conviu tranquil·lament amb la tradició i la modernitat represen-

tada per l’arribada de l’electricitat, el telèfon, la banca, el turisme,

l’esquí i la ràdio. Es vol mostrar un país que viu en harmonia amb l’art,

amb el cultiu del tabac i amb l’agricultura, amb una organització polí-

tica particular i una estructura jurídicoadministrativa  pròpia.

Ara bé, tot i que els textos són pràcticament iguals, no són idèntics.
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La defensa de la territorialitat pirinenca del “petit Principat d’Andor-

ra”, reconegut en el discurs com a més català que espanyol i més

espanyol que francès, és diferent depenent de si es tracta de la versió

castellana de la pel·lícula o del text català de Josep Fontbernat. En la

versió cinematogràfica en castellà es fa més incidència a la vincula-

ció i proximitat amb Barcelona que amb Tolosa o Perpinyà, tal com es

fa constar en el guió en català de Josep Fontbernat, que com expres-

sava en una entrevista: “Jo crec que el futur d’Andorra està en ser una

nació, una nació federada amb Catalunya, València, Mallorca, el Ros-

selló i tots els països catalans”1. 

També, tot parafrasejant uns versos de Mn. Cinto Verdaguer en dei-

xar la vall d’Incles, és més extensa i nostàlgica la versió catalana que

reprodueix els versos de la Fada de Fontargent que no pas la cinema-

togràfica en la qual després de traduir dos versos del poema Canigó

continua: “Soldeu es el pueblo más alto de la península Ibérica” men-

tre que en la versió de Fontbernat es diu que “Soldeu és el poble més

alt d’Andorra”, un fet semblant passa al final de la pel·lícula, que

seguint en el to èpic de Josep Fonternat: 

“Tot això, i molt més, és Andorra...! Aquesta Vall dels Prínceps amb les

seves institucions, costums i lleis medievals adaptades a la vida

moderna: així és aquest petit país, ple de contrasts i de bellesa, d’art

i de pau”.

Contrasta amb el lacònic final de la versió en castellà:

“Así es Andorra, este es el Valle de los Príncipes con sus instituciones,

costumbres y leyendas medievales adaptadas a la vida moderna”.

Una  altra escena i un altre moment on la temàtica s’aborda des de

dos punts completament oposats, segons si ens referim a la versió

cinematogràfica en castellà o a la versió en català de Josep Fontber-

nat, és quan es tracta de les emissores de ràdio a Andorra. En la ver-

sió de Josep Fontbernat es parla de l’existència de Ràdio Andorra i la

posterior construcció de  Ràdio les Valls (Sud Ràdio) i fa referència a

la convivència de les dues emissores que s’escolten en diferents

indrets i a la quantitat de turistes que a l’estiu es desplacen a les

antenes del cap del port d’Envalira. En canvi, en la versió en castellà

no s’estalvien els comentaris sobre el conflicte sorgit entre les dues

ràdios fins al punt de fer referència a la pequeña guerra de las ondas. 

En la versió cinematogràfica, les imatges d’una Andorra rural que es

va modernitzant van acompanyades d’una narració feta per un pro-

fessional de voz de España, que intepreta el text amb to bucòlic una

mica diferent de l’èpica que usava Josep Fontbernat en recitar les

Glosses a Sud Ràdio. De Josep Fontbernat em ve a la ment la seva

veu, no la seva fesomia. Fent un exercici d’imaginació, podem veure

la pel·lícula i imaginar la veu trencada i escoltar el to entusiasta del

mestre Fontbernat?

El Valle de los Príncipes es va projectar als cinemes Arcadia de Bar-

celona l’any 1969 com a curtmetratge acompanyant Té i Simpatía,

la polèmica obra de Vincent Minelli.

1. El Glossari de Fontbernat. Editorial Andorra, 2010,  p. 48 extret del llibre Sis-cent noranta-tres

anys després d’Elidà Amigó i Antoni Morell. Casa de la Vall. Andorra, 1971
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Fotograma de la presentació de la pel·lícula
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