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L’edició d’enguany dels Debats ha estat marcada, com no
podia ser altrament, per l’actual pandèmia de COVID-19.
Inicialment programada pel mes de març del 2020, s’ha pogut
realitzar els dies 13 i 14 de juliol tot aplicant les mesures de
precaució recomanades: ús de gel hidroalcohòlic, neteja dels
micròfons entre cada utilització, i de la mascareta entre els
assistents. A més, s’ha reduït l’aforament de la sala,
maximitzant l’espai entre les persones. És, doncs, en aquest
context molt particular i amb especial plaer que es va reprendre
el format ja conegut de les jornades que es van desenvolupar
en dos dies.
Sota el títol de ”Instantànies històriques”, el tema dels Debats
ha estat la recerca i investigació en història, sota els seus dos
aspectes: en primer lloc, els estudis històrics que tracten
pròpiament de la història d’Andorra, i en segon lloc –però amb
relació amb el primer– les recerques fetes sobre història per
part de la nostra gent que eixamplen els seus interessos i les
seves experiències a altres regions limítrofes o del món.
L’interés del tema es va fer palès no només per la implicació
dels estaments oficials pel que fa al seu estudi –diversos dels
ponents havien rebut ajuts econòmics per tirar endavant els
seus projectes– sinó també per l’assistència del públic, força
interessat i nombrós durant els dos dies, fins al punt d’arribar al
límit màxim de l’aforament de la sala. En aquest sentit,
recordem que els Debats són objecte de gravació en vídeo,
que tothom pot consultar al canal Youtube de la Societat
Andorrana de Ciències a través de l’enllaç a final d’aquesta
pàgina. 
Així, la sessió del dilluns 13 es va centrar en la conferència
d’Eudald Guillamet, que ens va explicar alguns dels reptes de
l’estudi i la conservació de pintures rupestres i les tècniques
més modernes que es fan servir per fer-hi front. Ho va
exemplificar a través del descobriment del camell de Shulgan
Tash, precisament durant els treballs de conservació d’aquella
cova de Baixkíria (Башҡортостан) a la Federació Russa.
Durant la mateixa sessió del dilluns, els historiadors Oliver
Vergés i Albert Villaró van presentar una relació d’onze episodis
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especialment determinants de la història d’Andorra, i deu
preguntes obertes sobre fets o moments rellevants de la nostra
història que plantegen dubtes i podrien formar el nucli de nous
estudis. Tot seguit, va tenir lloc un debat força intens entre els
conferenciants, i amb el públic.
La sessió del dimarts 14 va ser formada per la presentació
d’informes sobre una selecció més eclèctica de treballs
d’investigació, que va anar des dels efectes de la Primera
Guerra Mundial sobre Andorra (Joan Lluís Ayala), a l’estudi
demogràfic d’Andorra entre el segle xVI i el primer terç del
segle xIx (Jordi Buyreu), la cacera de bruixes a Andorra (Pau
Castell), l’estudi sistèmic de la mort a través de les pràctiques
funeràries atípiques (Ian Gonzalez) –que no s´ha pogut
reproduir en format article–, i la creació historiogràfica a
Navarra al segle xIV (Emma Arcelin). Tot seguit, també va tenir
lloc la sessió de debat entre els conferenciants i els assistents.
És amb molt de plaer que encoratgem els amics lectors a
visionar els vídeos dels debats, i també a llegir les aportacions
escrites dels conferenciants que trobareu en aquest recull.

Enllaç al canal de Youtube on apareixen els vídeos de les conferències
https://www.youtube.com/channel/UCAFSz_S5KAZUm-qOcaI7A0A


