
Carta de Manuel Azaña al Consell
General del 10 de juny de 1936

A P O R T A C I O N S   D O S S I E R

l document original i inèdit que es reprodueix

és una carta del President de la República

Espanyola, Sr. Manuel Azaña Díaz, que va

ocupar el càrrec entre el 10 de maig de 1936

i el 3 de març de 1939 i que va substituir al Sr. Niceto Alcalá

Zamora. Després que la República perdés la Guerra Civil

Espanyola, amb el consegüent canvi de règim, Azaña va ser

substituït pel General Francisco Franco Bahamonde.

La carta data del 10 de juny de 1936 i s’adreça al M.I. Consell

General de les Valls d’Andorra, agraint-li les “amables

felicitaciones que me ha dirigido con motivo de mi elevación

a la Primera Magistratura de la República”.

El Consell General, conscient del que estava passant a

Espanya, li va formular vots “por la paz y prosperidad de

España”, i al cap de dos mesos aproximadament es produïa

l’alçament militar de Franco.

Azaña respon “que alentado por esos mismos sentimientos

he de procurar consagrar a ello mis mejores esfuerzos”.

Sembla doncs que hi va haver encert i sintonia entre els

desitjos del Consell General per a Espanya i el que Azaña

creia també important per a aquesta.

La resposta d’Azaña als andorrans un mes després de la seva

elecció ens mostra la rapidesa de reacció dels andorrans en

la felicitació i l’estima i el respecte d’Azaña en respondre-hi

també ràpidament i en termes justos, ben informats, concrets

i adaptats a la realitat del moment.

Els desitjos de Manuel Azaña per Andorra foren en canvi “por su

bienestar y prosperidad ininterrumpida”, coneixedor, segur, del

que li convenia a Andorra en aquells moments de transformació

i d’inicis de canvi cap a una nova realitat econòmica, social i

política de tot el país. Com, per sort, va encertar.

Un home de mirada penetrant, Azaña, informat i realista, que

tenia tan clar què s’estava jugant Espanya, com entenia què

necessitava Andorra.
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