
7

a societat andorrana de Ciències aborda en aquest desè volum dels Papers de

Recerca Històrica un tema cabdal per entendre, en tota la seva complexitat, la
profunda transformació que va viure el Principat a partir de la dècada de 1930 i que
es va accelerar de manera vertiginosa durant la segona meitat del segle xx. així, si

sovint ha estat la reforma política i institucional que culmina en la Constitució de 1993 i el
reconeixement d’andorra com a Estat sobirà i de dret qui ha centrat nombrosos articles i assaigs
d’investigació històrica, el llibre que teniu a les mans recula fins a començament de la dècada de
1960 per tractar la gènesi de l’administració andorrana, estretament vinculada a la necessitat de
dotar el país i la seva població d’un sistema públic de protecció social.
El segle xx és per a andorra un diàleg continu entre les aspiracions que neixen dels canvis socials,
impulsats al seu torn pel creixement demogràfic que és fruit de la immigració i els nous corrents de
pensament que arriben tant del sud com del nord, i l’actualització política i institucional que no és
una simple resposta a aquests canvis, sinó que beu ideològicament del mateix esperit reformista.
amb tensions, evidentment: l’impuls amb què arriba allò que és nou topa amb les reticències d’un
conservadorisme que, en un país petit com andorra, sovint es contempla a si mateix com la prudència
secular que li ha permès mantenir la seva independència fins i tot ens els moments més convulsos
de la història europea.
El dossier d’aquest volum abasta des de l’articulació del sistema d’emergències i protecció civil fins
a les obres públiques i la transformació territorial, la creació de la Caixa andorrana de seguretat
social, la posada en marxa de la Clínica Meritxell o l’assoliment del sufragi femení, per citar només
alguns dels temes tractats als articles. també es parla, és clar, de telecomunicacions i una incipient
digitalització de l’administració, dues qüestions que en l’actualitat adquireixen tota una nova dimensió
i sobre les quals és bo que siguem capaços de llançar una mirada històrica.
En definitiva, aquests Papers de Recerca Històrica ens brinden l’oportunitat de completar amb noves
peces i sobretot amb noves perspectives el trencaclosques d’una època apassionant de la nostra
història perquè és aquella en què es va configurar l’andorra que coneixem avui. al mateix temps,
entendre com es van resoldre aleshores les necessitats d’una població cada vegada més gran i d’una
societat cada vegada més inquieta i diversa ens hauria de donar pistes per encarar, amb millors
garanties d’èxit, els reptes de l’andorra contemporània. acabo amb el meu més sincer agraïment a
la societat andorrana de Ciències per la tasca de foment de la recerca que du a terme i amb un
desig: que la lectura d’aquestes pàgines ens faci a tots plegats més savis.
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