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l 600 aniversari del Consell de la Terra ens brinda l'oportunitat de reflexionar sobre
la nostra història com a país i, en particular, sobre la història de les nostres
institucions. la singularitat andorrana no és tant el fet que el 1419 es formalitzés
una assemblea amb caràcter representatiu, i a partir d'aquella data amb una

periodicitat establerta, com que aquell primer òrgan hagi perviscut a través dels segles, transformant-
se i adaptant-se als signes dels temps fins a esdevenir la institució parlamentària moderna que és
avui.
Aprofito aquestes paraules per expressar, en nom propi i del Consell General, el més sincer agraïment
a la Societat Andorrana de Ciències per haver-se sumat a la celebració dels 600 anys del Consell de
la Terra. Des del primer moment en què ens vam plantejar la commemoració d'aquesta efemèride,
vam comptar amb la seva complicitat i implicació. D'aquesta manera, als diferents actes que el
Consell General ha organitzat per a l'ocasió, s'hi sumen les propostes divulgatives i de recerca que
ha impulsat la SAC.
El coneixement és una construcció col·lectiva i els Papers de recerca Històrica en són una bona
mostra. una vegada més, la SAC ha aconseguit recollir valuoses aportacions d'historiadors i altres
investigadors que, amb el seu treball, contribueixen a engrandir el corpus de recerca de què
disposem. A tots ells els agraeixo també la dedicació, no sempre prou reconeguda, i la feina ben feta.
Desitjo que aquest nou volum dels Papers de recerca Històrica sigui una eina viva, que promogui el
debat a l'entorn dels temes que tracta i, molt especialment, en tot allò que té a veure amb la història
del Consell de la Terra. Que el coneixement del passat ens guiï en el nostre camí.

S A l u T A C i ó

Vicenç Mateu i Zamora
Síndic General 

9
Papers 

de recerca 
històrica

P

E

A propòsit dels Papers de recerca Històrica 
i els 600 anys del Consell de la Terra
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