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’esperit de difusió del patrimoni cultural que hi ha darrere els Papers de Recerca

Històrica, editats per la Societat Andorra de Ciències, enguany adquireix un valor
addicional: la commemoració de 600 anys de la constitució del Consell de la Terra.
Des dels ulls del present, el fet de crear el Consell de la Terra evidencia el progrés

del nostre país, és a dir, el desenvolupament, l’avenç, el canvi cap endavant cap a una situació
comparativament millor, i no solament en l’àmbit històric, sinó també social i cultural.
Quan el bisbe Francesc de Tovià va autoritzar la constitució del Consell de la Terra, ens va situar en
un lloc privilegiat de la història de la humanitat: com el país que posseeix un dels parlaments més
antics d’Europa.
A més a més, va suposar un progrés sociopolític evident, ja que la societat andorrana deixa enrere
la pràctica habitual d’organització social basada en la reunió entre veïns, i la substitueix per una de
més moderna, fruit de la voluntat dels andorrans que veuen la necessitat d’elegir uns representants
per gestionar tota una comunitat; i aquesta concepció moderna és la que amb els anys desembocarà
en la signatura, l’any 1993, de la Constitució, que ens va convertir en un Estat de Dret.
Però el que vull posar de relleu és que la celebració d’aquest esdeveniment representa, també, el
progrés cultural. Si el pensament no ha parat de remarcar la importància de la cultura en el procés
evolutiu de la humanitat, és evident que la vocació de difusió de la recerca i de les fonts històriques
que trobem darrere els articles publicats en aquesta nova edició dels Papers de Recerca Històrica

denoten el progrés cultural, amb nous estudis i noves aportacions a l’entorn del Consell de la Terra
que forma part del patrimoni i de la història d’Andorra.

Olga Gelabert i Fàbrega
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