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Pere Canturri, en tres virtuts més una

Quan es produeix l’aliança de la vocació pedagògica i educativa
amb la vocació històrica i ambdues es troben acompanyades per
la constància, el resultat esdevé magnífic. Sobretot quan s’hi
afegeixen la fermesa i la lleialtat als propòsits. 
En Pere Canturri i Montanya, ha estat una peça important més que
s’ha sumat decididament i conscientment a la construcció de
l’estructura cultural passada, present i futura que vol ser
l’andorranitat.
El mestre i alhora historiador que ha sabut mantenir al llarg del
seu temps vital, amb fermesa, la seva vocació pedagògica, primer
amb els infants a l’escola, després amb els joves als campaments
i finalment amb els adults donant a conèixer la història. Valoritzant
el patrimoni cultural entre els seus conciutadans, des dels
aspectes més simples als més elevats en un afany de fer-nos
conscients de la importància de tot el que fem, puguem fer o
deixem de fer, per a les generacions que ens seguiran.
La seva síntesi, és a dir la història, la petita història individual i
col·lectiva de la nostra societat actual, és el cordó que teixim entre
tots, que ve del passat i projectem al futur, per entendre’n la
continuïtat o l’evolució.

Com va dir Malraux el futur és el regal present del passat.
En Pere, nascut molt a prop d’Escaldes, vila de teixidors i seu de
la confraria de paraires i teixidors de les Valls d’Andorra, des del
1604, ha estat un nat teixidor cultural que a través del fil de la
història ha sabut filar, emborrar, perxar, cardar, amolinar, baixar,
teixir i adobar el vestit que es diu Andorra.
La constància li ha fet trobar el que era introbable, el temps passat,
i  la fermesa l’ha sostingut. Ambdues li han permès de filar el seu
camí, el seu cordó.
La lleialtat amb la família, els amics i Andorra l’han assegurat de
que els objectius proposats pagaven la pena de dedicar-hi una
vida.
Finalment la sensibilitat n’ha estat la quarta.
D’aquesta darrera en mostrem una part a través dels set poemes
seus que transcrivim i acompanyen aquest homenatge,
conjuntament amb una ressenya biogràfica i una relació
bibliogràfica en el temps, que vol ser exhaustiva.

Antoni Pol i Solé
Expresident de la Societat Andorrana de Ciències
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