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Els comuns d’Andorra us desitgen
un bon dia de Meritxell A

IN
A
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És una festa religiosa cent per cent. 
Però Meritxell és més. S’ha convertit 
en la diada nacional. El dia dels andor-

rans. S’ha institucionalitzat i ha passat a ser 
símbol d’andorranitat. Tot i això, encara hi 
ha andorrans que aprofiten aquest dia de 
festa, un dels pocs en què fins i tot els co-
merços estan tancats, per fer pont o anar-
se’n a la platja. Per això, mossèn Ramon fa 
una crida a “una implicació més gran de la 
gent, que potser baixen a manifestacions a 
Catalunya i, en la seva diada, se’n van a la 
platja o a la muntanya”, assenyala. Aquest 
any, a més, la festa de Meritxell està d’ani-
versari ja que es compleixen 40 anys de la 
construcció del santuari nou. Però són tam-
bé 40 anys d’AINA, i mossèn Ramon ens ho 
explica, i també 40 anys d’aquesta andorra-
nitat en què la missa solemne a la Mare de 
Déu de Meritxell s’ha convertit en una diada 
institucional i més patriota. Per tant, aquest 

any la festa és doble, i per això està plena 
de sorpreses. La primera ja s’ha fet pública, 
i a més està inaugurada. Es tracta de l’ex-
posició permanent de la col·lecció Bíblies 
del món, donada per Pere Roquet, que ens 
explica la història fascinant de com ha acon-
seguit aquest recull inèdit al món, perquè 
es tracta de nous testaments i de bíblies 
escrits en 1.200 llengües. L’altre regal és la 
nova talla de la imatge de la Mare de Déu, 
feta amb tecnologia punta i que deixa en un 
segon lloc les obres artesanals d’artistes an-
dorrans. Per tant, una festivitat que aquest 
any està d’aniversari perquè es commemo-
ra la construcció del santuari nou, que va 
lligada al record d’aquell fatídic incendi que 
va marcar un abans i un després d’aquesta 
diada. El després ja compleix quatre dèca-
des, i s’ha convertit en un referent del pele-
grinatge de la Ruta Mariana i també en un 
referent turístic del país. 

Meritxell està  
d’aniversari
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dIReCToR enric Guinart Mauri CaP de RedaCCIÓ Julià Rodríguez 
RedaCCIÓ Pepa Gallego CoRReCCIÓ M. Àngels Sala MaQueTaCIÓ Lídia Jo, Reinaldo Márquez,  
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Ramon:  “No s’hauria 
de tancar el santuari, 
la gent vol veure’l”
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La celebració de Meritxell marca tradicionalment 
l’inici del curs, el retorn a la normalitat després del 
parèntesi més o menys prolongat de l’estiu. Amb la 
perspectiva de reprendre la rutina, havent comès 
possiblement alguns excessos durant les vacances, 
arriba el moment de fer-se bons propòsits, sobretot 
en l’àmbit personal. També ens els podríem plante-
jar, coincidint amb la festa de la patrona, des d’una 
perspectiva més cívica: com podem contribuir ca-
dascun de nosaltres, des de la feina o des dels diver-
sos espais de participació ciutadana, a una Andorra 
millor, que sigui més sostenible, més solidària, més 
justa. Potser més creativa i innovadora. Tal volta 
més eficient i competitiva.

En qualsevol cas és indubtable que depèn de tots 
nosaltres, dels que som i dels que ens sentim an-
dorrans, enfortir aquest projecte comú que és casa 
nostra, allà on creixem i on ens desenvolupem, el 
país que ens ha donat l’oportunitat de ser qui som 
i de somiar qui volem ser. Depèn de nosaltres, tam-
bé, defensar Andorra i portar el seu nom amb orgull 
davant del món, com ho van fer fa poques setma-
nes els nostres esportistes olímpics, a qui vull agrair 

l’esforç, la perseverança i, molt especialment, que 
siguin un exemple de superació per a les generaci-
ons més joves.

Andorra ha demostrat amb escreix, al llarg d’una 
història més de set cops centenària, la voluntat i la 
capacitat de perviure malgrat unes circumstàncies 
que no sempre ens han estat favorables. Ens han 
calgut enginy, diplomàcia i treballar de valent. Per 
això, perquè no ha estat gens fàcil arribar fins aquí, 
sentim l’orgull que ens dóna el nostre passat, la res-
ponsabilitat amb el present, les esperances que pro-
jectem cap al futur.

Un dels béns més preuats que tenim és la cohe-
sió social. El nostre és un petit gran país en el qual 
ens coneixem els uns als altres. Les distàncies aquí, 
físiques o d’altres tipus, són curtes. De la proximitat 
n’hem extret la nostra fortalesa, de la unió n’hem 
fet el nostre lema: Virtus unita fortior. Una data as-
senyalada com la d’avui, dia de Meritxell, sapiguem 
aparcar les diferències supèrflues, siguem genero-
sos i mirem endavant, traçant un camí de prosperi-
tat futura per a tots.

Molt bona festa de Meritxell a tothom.

Salutacions oficials
Joan-Enric Vives Sicília
Arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra

Vicenç Mateu Zamora
Síndic general

Celebrem amb joia la nostra diada nacional en la 
Festa de la Mare de Déu de Meritxell, que és dia 
d’agraïment a la Verge Maria per la seva maternal 
protecció secular envers tots els andorrans, i és 
jornada de retrobament de les famílies i de les par-
ròquies, amb la joia de ser poble, i poble unit, que 
enfondeix les seves arrels en el passat, per mirar 
amb esperança envers el nostre futur col·lectiu.

En l’Any jubilar de la misericòrdia, pugem a Me-
ritxell perquè la llum ferma i penetrant del sol del 
migdia, que és el Crist, i que la Mare del Cel re-
flecteix, ens il·lumini el camí del perdó, del servei 
i de la reconciliació, i perquè ens sigui porta vers 
la fe enrobustida i la reconciliació amb tothom. A 
Meritxell de nou aprendrem de la nostra “Reina i 
Mare de misericòrdia” a ser humils i acollidors, a 
no guardar rancúnies i a donar-nos a tots els qui 
ens necessitin. Maria ens anima a “ser misericordi-
osos com el Pare celestial és misericordiós”.

Fa 40 anys que els fills i filles del Principat d’An-
dorra van saber aixecar un nou santuari per a la 
seva Mare i patrona, renascut de les cendres d’un 

terrible incendi. I enguany li ofrenem un nou cam-
bril per honorar-la i, amb una reproducció exacta 
de la sagrada imatge perduda en l’incendi, la vo-
lem retrobar en la seva bellesa, sempre antiga i 
sempre nova. Estimem-la, preguem-li en totes les 
necessitats, acollim el seu missatge de fe i d’amor, 
i consagrem-li les nostres vides, les nostres famíli-
es i tot el poble andorrà. 

Necessitem abraçar-nos de nou com a germans, 
superar les divergències que puguin sorgir entre 
nosaltres i aprendre a bastir el futur amb unitat 
i fortalesa. Molts problemes ens sacsegen, les 
decepcions ens entristeixen i alguns embats ens 
intenten desunir, però el poble andorrà, sota la 
protecció de la Mare de Déu de Meritxell, anirà 
endavant i trobarem la manera de superar les di-
ficultats i de fer gran i just el nostre estimat país. 
Amb els Goigs de Meritxell li diem: “Puix aquí, divi-
na planta, volguéreu, tendra, brotar: de Meritxell 
Verge santa, vulgueu-nos sempre ajudar.”

Joiosa festa nacional de la Mare de Déu de  
Meritxell!
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Antoni Martí
Cap de Govern

És un plaer i un honor poder dirigir-me, un cop més, 
a la ciutadania andorrana amb motiu de la celebra-
ció del dia de Meritxell. La festa de la nostra patro-
na sempre ha estat un dia de felicitat i retrobament 
entre amics i coneguts, una jornada en què la unió 
del nostre país es fa palpable i en què tots demos-
trem que ens estimem aquesta terra que tant ens 
ha donat. Meritxell ens permet fer realitat la divisa 
andorrana: La unió fa la força. 

Més enllà del protocol i les tradicions, que són 
obligatoris i necessaris per poder demostrar el 
compromís d’Andorra amb els seus orígens, el dia 
de Meritxell és el dia de la gent d’Andorra. Un dia 
en què el nostre país demostra l’essència del que 
realment ha estat al llarg dels anys i del que con-
tinua sent, un país d’acollida on tots treballem pel 
futur dels nostres fills, on tots treballem per millo-
rar Andorra. 

L’Andorra del futur serà molt diferent del país 
que vam conèixer en el passat, tots hem de ser 
conscients, per poder caminar plegats, que el camí 
que hem emprès és el de la modernització del nos-
tres país. Una transformació d’Andorra que pretén 
reformar diversos àmbits i que té com a principal 
objectiu posar unes bases sòlides d’una Andorra 
que continuï donant oportunitats a tots els seus 
ciutadans. 

En diverses ocasions he recordat que la transfor-
mació social i econòmica que vivim és inajornable i 
que el futur d’Andorra passa per ser un país obert 
a Europa i al món, i promovent iniciatives de trans-
parència i homologació. El Govern que tinc l’honor 
d’encapçalar està convençut que el futur passa per 
tirar endavant aquestes polítiques, però també està 
convençut que la reforma passa per estar al costat 
de la gent. Perquè el nostre objectiu és seguir fent 
d’Andorra un país acollidor, un país per viure. 

Sovint l’activitat frenètica de cada dia no ens dei-
xa veure quins són els nostres actius reals com a 
país: tenim una seguretat ciutadana exemplar, un 
entorn i una natura fabulosos que ens permeten 
viure i treballar en un entorn únic, una cultura i una 
història mil·lenàries que ens fan ser singulars i un 
sistema educatiu gratuït, multidisciplinari i multi-
lingüe molt competitiu que és envejable a ulls del 
món. Aquesta és l’Andorra que també hem de pro-
mocionar, la que cuida el nostre patrimoni, dóna 
cada vegada més oportunitats als nostres joves i la 
que està al costat de la seva ciutadania. 

Una Andorra que mira el futur amb entusiasme, 
seguretat i ambició. I cal fer-ho des de la unitat. Una 
unitat que no implica renunciar a les diferències, als 
diversos punts de vista que enriqueixen la nostra 
societat. És més, sense aquesta diversitat, la unitat 
de la nostra divisa no seria possible: perquè només 
es poden unir elements diferents, no uniformes. 
El dia de Meritxell és una bona ocasió per fer una 
crida a aquesta unitat dins de la diversitat. Els res-
ponsables polítics ens hem d’emmirallar en la nos-
tra societat i ser capaços de caminar plegats cap a 
un futur esperançador, mantenint i respectant les 
nostres diferències.

La voluntat del Govern és aquesta, encarar els 
grans reptes de futur entre tots. Així ho hem fet 
amb el pacte d’Estat per a l’acord d’associació amb 
la Unió Europea i amb l’oferta d’entesa per a la re-
forma del sistema sanitari i de les transferències i 
competències als comuns. 

Sempre m’ha agradat conversar, escoltar i gui-
ar-me pel que em diuen els meus conciutadans; crec 
que treballar pel país és creure-hi, i sobretot creure 
en la seva gent. En aquest dia d’unió nacional, en el 
dia de la gent d’Andorra deixeu-me desitjar-vos un 
feliç dia de Meritxell. Visca Andorra. 



7DIADA DE MERITXELL 2016

45més de

anys

Hem de protegir i tenir cura d’allò que 
valorem, de les tradicions que formen 
part de la nostra cultura, i donar-los el 
lloc que es mereixen.

Perquè mai no estem exempts dels imprevistos

assegurar-te
Prevenir és 

Feliç diada de Nostra Senyora de Meritxell!
PATRONA D’ANDORRA45més de

anys



8 DIADA DE MERITXELL 2016

¿Com ha canviat la festa de Merit-
xell des de l’any que va arribar vos-
tè, el 1966, fins ara?

Abans era una festa imminentment 
canillenca. Baixava el cuiner, el Roc de 
Canillo, feia la cuina i venien les autori-
tats més íntimes de Canillo. No estava 
tan polititzada. La festa, després, ha 
anat agafant aquest caràcter més naci-
onal i d’una missa que es feia en aquell 
temps ara en fem cinc. Abans, a la vigí-
lia no es feia res. Ara fem una missa a 
Santa Maria, a la nit fem la processó de 
torxes i ve un munt de persones. Abans 
era molt íntima. Menjàvem al costat de 
l’església i ballàvem sardanes. Ara la 
festa s’ha fet molt més gran i els actes 
comencen molt abans. 

¿Com s’ha mantingut durant tot aquest 
temps una festa tan religiosa? ¿Quin és 
el secret? ¿Els valors perduren o tam-
bé han canviat en aquestes quatre  
dècades? 

Té una raó. Andorra és un país que 
té arrels de tradició i Meritxell és una  
imatge trobada al segle XII i és una 
tradició que va marcant el país. Abans 
es portava la marededéu per totes les 
cases. En època de crisi econòmica, 
quan es va acabar la indústria del ferro, 
el Consell General va buscar un punt 
d’unió de tots els andorrans, Virtus, uni-
ta, fortior, i va fer declarar patrona Me-
ritxell en aquest sentit de país per unir-
se a través de dos cases, Casa de la Vall 
i Meritxell. Hem d’estar units per estar 
forts, perquè estar dividits suposaria la 
mort del poble. I també perquè la gent 
tingui un símbol d’identitat andorrana, 
perquè com que som tan petits i tenim 
tanta immigració, el lloc ha de ser d’in-
tegració, de tots els colors, d’integrar, 
de sentir el país. I finalment es té també 
devoció perquè la gent té problemes, 
dificultats o alegries, i vénen a demanar 
o a donar gràcies per un fill, fan una mis-
sa per algú que s’ha mort, posen un ciri 
per un examen. Saps que no farà mira-

cles però t’ajuda a ser valent, a tenir co-
ratge o a trobar consol, i també ve per 
la importància del capellà. 

¿Crisi i devoció van juntes?
Sí, pot ser, com més crisi més forta-

lesa necessita sentir la gent. Un dels 
moments que més m’agraden com a 
capellà és quan ve la gent i jo els pre-

gunto per què vénen, i m’ho conten, és 
clar, perquè abans em presento com a 
mossèn (riu). 

És una festa religiosa però també s’ha 
convertit en un símbol nacional. Molt 
andorrà.

És un símbol d’identitat nacional,  
com Casa de la Vall. I potser s’hauria de 

potenciar encara més. Molta gent va a 
les manifestacions de Catalunya, per 
exemple. El dia de Meritxell ve molta 
gent, però hauríem d’explotar més no 
només l’església sinó també el caràcter 
cultural, amb concerts i sardanes, per 
exemple, perquè la gent hi participés 
més. Que no aprofitin el dia de Merit-
xell per anar-se’n a la muntanya, o en 
tot cas que després d’anar a la munta-
nya passin per Meritxell, pel santuari. 
Els del país han de sentir Meritxell com 
un nucli d’unió, de país, i després la fe 
és la que té cadascú. 

L’incendi va marcar un abans i un des-
prés en tota aquesta història.

Tot allò que és dolent, tot fracàs, fa 
créixer. Jo he crescut amb els errors.  
L’incendi em va marcar tant que la pri-
mera cosa que vaig pensar és que si el 
país volia fer un santuari perquè la gent 
cregués la gent i respongués, jo hauria 
de fer alguna cosa. Després, una vega-
da acabat el santuari, em vaig dir que 
intentaria que la Mare de Déu estigués 
contenta i que faria una casa per als 
nens i nenes.

El santuari fa quaranta anys i les co-
lònies també. Casa de la mare i casa 
dels fills. La vida camina i, davant d’un 
fracàs, ¿com et consoles i com sobre-
vius?, responent. Jo vaig respondre 
a l’incendi fent les colònies. Davant 
del fracàs has d’aprendre i obrir-te el 
camí.

Com més crisi, més 
fortalesa necessita 

sentir la gent 

Meritxell s’hauria 
d’explotar més, com 
les manifestacions 

“No s’hauria de tancar el 
santuari, la gent vol veure’l”

S’autodefineix com un home anònim, però aquí a An-
dorra i fora de les nostres fronteres és molt conegut. És 
el mossèn de Canillo, però també de Meritxell, és l’‘al-
ma mater’ d’AINA. ¿I qui no sap què és AINA? Nascut 
a Bellcaire d’Urgell, va passar la seva lluna de mel, com 

diu ell, a Organyà. El juliol de 1966 va venir a Canillo. El 
santuari compleix 40 anys, però ell en compleix 50. L’in-
cendi i la desaparició de la talla de la Mare de Déu l’han 
marcat per ser millor, per tirar endavant la formació de 
nens que es converteixin en joves compromesos,  feliços. 

Mossèn Ramon de Canillo
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L’incendi va ser un misteri, com també 
la desaparició de la talla.

Tot va junt, per mi sí. El més probable 
és que fos un curtcircuit, però després 
va desaparèixer la marededéu. 

El santuari nou compleix ara 40 anys. A 
vostè sempre li va agradar.

Sí, per moltes raons, primer ja el vaig 
defensar en llibres, com Meritxell, mà-
gia i paisatge, perquè la gent entengués 
la gran meravella que és aquesta obra. 
Segon, m’agrada perquè per ser un ar-
quitecte agnòstic va fer un monument 
a la contemplació. És un santuari que 
t’ajuda a contemplar més que a resar. 
És un lloc de comunió de religions, et 
fa pensar en el budisme, que és la llum, 
en l’islamisme, pel claustre dels miralls,  
i en el cristianisme, a l’església.

De tot, ¿què és el que més li agrada?
La llum. Meritxell vol dir llum. I per-

què jo sóc fill de l’església romànica de 
Canillo, que sempre és foscor i intimi-
tat, agermano el misteri de Sant Joan 
de Caselles amb l’obertura de Meritxell. 

I la gent, ¿què li diu del santuari?
Es queden meravellats. Diuen “qui-

na pau, quina llum”. Se sorprenen. La 
gent posa més gràcies que no pas peti-
cions en el llibre. 

¿I l’arquitecte, vindrà a aquest aniver-
sari?  ¿L’han convidat?

No, no ho crec. No és cosa meva això. 

La gent que visita el santuari, ¿ve per 
vocació o per tradició?

La gent ve sobretot per turisme. 
Vénen i posen un ciri per tradició. Per 
això jo sempre els pregunto per què el 
posen, quin desig tenen. També n’hi ha 
que vénen per devoció i per la Mare de 
Déu. També fem 8.000 programes de la 
festa de la diada de Meritxell, perquè 
molta gent ve com a turista i marxa una 
mica com a pelegrí. Vull que s’empor-
tin un pensament, amb els papers que 
posem o estampes. En repartim 10.000 
a l’any. El 80% vénen per turisme, però 
també marxen com a pelegrins.

¿Quins beneficis aporta ser a la Ruta 
Mariana? ¿Han notat res? ¿Té cap xifra 
estadística?

Jo el que he notat és que ara vénen 
en pelegrinatge per dir la missa. Vénen 
amb autocars i em diuen que vénen a 
celebrar una missa. Van a Lourdes, ar-
riben aquí i marxen a un altre lloc. Ha 
aportat més gent, que ve sobretot en 
autocar. També vénen molts particu-
lars que fan la Ruta Mariana i demanen 
estampes. Més o menys, per la Ruta 
Mariana ve una mitjana de tres auto-
cars per mes, més aquells que viatgen 

de manera particular. Meritxell ha aga-
fat una activitat important en el pano-
rama dels santuaris del món.

El Museu de la Bíblia i l’exposició per-
manent de bíblies: ¿quines són les ex-
pectatives?

Quan es va fer el santuari, també es 
volia que fos un lloc cultural. Abans es 
feien els concerts de Meritxell. Després 
es van fer algunes exposicions. De Sar-
danes i conferències també se n’han 
fet. Després s’han celebrat algunes tro-
bades. Es va aconseguir fer l’exposició 
permanent de maquetes romàniques, 
que agrada molt a la gent. I quan els 
explico que Meritxell és la recreació del 
romànic, la gent s’hi fixa més. 

Ara tindrem una altra exposició, la 
de bíblies, amb la donació de Pere Ro-
quet. La gent vol veure coses, i per això 
jo sempre em queixo al Govern, perquè 
obrin portes. Cada dia hi vaig a les set 

de la tarda, i hi vaig perquè no tanquin, 
perquè fins a quarts de nou la gent hi 
passa. Ara encara és de dia i la gent ho 
aprofita.

¿I vostè, hi va cada dia?
Sí. I al migdia el tanquen i la gent que 

el vol visitar es troba amb les portes 
tancades o ha de marxar, i per això em 
quedo, perquè es quedin obertes. No 
cal tancar d’una del migdia a tres de la 
tarda. En horari d’estiu no haurien de 
tancar, ni tampoc a les set de la tarda, 
que encara hi ha molta llum.

Com diu, es compleixen 40 anys del 
santuari però també 40 anys d’AINA. 

Sí. Ja ho reflectim a la portada del 
llibret de la diada. Són 40 anys del nou 
santuari, 40 anys d’educació en el lleure 
i 40 anys de vivent andorranitat, igual a 
tota una història sota la protecció de la 
Mare de Déu de Meritxell. I ho hem fet 

amb els nens i nenes d’AINA que for-
men aquests dos números, el 4 i el 0. 

¿Què és el que més el satisfà d’AINA?
Els joves que formem. A través dels 

infants que acollim formem joves. Al-
guns es converteixen en monitors, i els 
nens agafen responsabilitats i compro-
misos socials. Alguns monitors nostres 
són ara a Santo Domingo, a l’Índia i 
en moltes parts del món. Porten Me-
ritxell i Andorra al tercer món. A AINA 
formem monitors, que reben títols for-
mals. El més important és que el jovent 
que és compromès és feliç.

Per tot això, pel que ha fet per AINA i 
també pel que representa com a mos-
sèn de la parròquia canillenca, ja ha 
rebut algun reconeixement. L’últim, 
el passeig que li van dedicar al seu 
nom. 

Vaig passar molta vergonya, per-
què sóc un home anònim. És un gest 
d’amistat, dels meus amics. 

D’anònim no n’és. 
Jo no em moc d’aquí (riu en una de 

les sales de la casa de colònies d’AINA). 
L’única cosa que faig és escriure. 

La gent que ve al 
santuari ve sobretot 

per turisme

El més important és 
que el jovent que és 
compromès és feliç
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Vista exterior del santuari de Meritxell (1962-1972). Fons Jean Ribière Els bombers treballen en l’incendi del santuari antic de Meritxell del 1972. Fons Fèlix Peig 

Tasques d’extinció de l’incendi del santuari antic de Meritxell del 1972. Fons Fèlix Peig L’antic santuari de Meritxell cremat. Fons Fèlix Peig

Panoràmica del santuari nou. @RicardoBofilEl claustre del santuari nou. @RicardoBofil

L’abans i l’ara del santuari
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SHOPPING CENTER www.illa.adSegueix-nos al        i

CINEMES, CAFETERIES I 
RESTAURANTS OBERTS

Cafeteries obertes a partir de les 9 hores. 
Restaurants a partir de les 12.30 hores. 
Cinemes, primera sessió a les 15 hores. 

L’illa dels Piolets: comença la festa a partir de les 11 hores. 
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“És una història fascinant.” Així 
comença Pere Roquet Ribó 
a explicar la gènesi de la col·

lecció de més de 1.200 bíblies i nous 
testaments que ha donat i que des de 
diumenge ocupa un espai al santuari 
de Meritxell com a exposició perma·
nent. Em rep al seu despatx, a casa 
seva, on després em descobrirà, com 
dos tresors, dos bíblies més que s’ha 
quedat ell. No puc començar a pre·
guntar res, la fascinació de Roquet el 
du a explicar·m’ho tot amb un relat 
ple d’incisos i d’anècdotes que po·
drien constituir ben bé el guió d’un 
llibre, d’una gran pel·lícula o d’una sè·
rie d’aquelles d’investigació. I és que 
el treball dut a terme per arribar a 
tenir aquesta col·lecció d’exemplars 
en 1.200 llengües diferents prové de 
la visió que Roquet té del món. Una 
visió global, que l’ha portat a buscar 
el llibre més venut de la història en 
tantes llengües diferents.  

Com bé diu, “de col·leccions de 
bíblies i nous testaments n’hi ha mol·
tes, però no en llengües diferents, i 
no hi ha cap exposició permanent, es 
tracta d’exposicions privades com la 
que pot tenir el Vaticà”.  

El seu llibre de capçalera és l’Eth
nologue Languages of the World, de 
l’editorial SIL International, que expli·
ca totes les llengües que existeixen. 
“És molt interessant descobrir llen·
gües que tens dificultats per ubicar”, 
comenta Roquet.

Va començar de zero, ara fa  
21 anys, amb un Nou Testament pro·
cedent de Turkana, al nord de Kenya. 
L’aspecte més valuós de tota la col·
lecció és que de les 1.200 llengües 
en què estan escrits aquests 1.287 lli·
bres, entre bíblies i nous testaments, 
n’hi ha 52 en perill d’extinció. “Això 
vol dir que d’aquí pocs anys, quan ja 
s’hagin extingit, el valor d’aquestes 
bíblies serà molt superior”, explica 
Roquet, que tampoc vol xifrar en 
cap preu aquesta col·lecció. Un valor, 
com diu ell, “molt difícil de calcular”. 
El col·leccionista andorrà que ha fet 
aquesta donació a l’arxiprestat s’ha 
documentat amb un informe de la 
Unesco, que publica una estadística 
de les llengües vulnerables i fa una 
classificació a fons de les que tenen 
un perill més sever de desaparèixer. 
Roquet posa com a exemple el chiqui
tano, una llengua indígena de Bolívia. 

“Només la parlen 50 persones, i això 
vol dir que la Bíblia escrita en aques·
ta llengua d’aquí poc temps serà un 
text d’una llengua ja desapareguda”, 
comenta Roquet. Altres exemples 
són el manx, llengua parlada a l’illa de 
Man i que només té 300 parlants.

¿I com ha arribat a tots aquests 
exemplars tan peculiars? Roquet riu: 
“Jo em pensava que enviant una car·
ta a les societats bíbliques d’arreu del 
món podria aconseguir·ne, però no.” 
Ha estat en viatges que ha fet per mo·
tius professionals i personals que Ro·

quet ha adquirit aquestes joies. Això 
sí, ha fet contactes previs. Però tam·
bé ha fet viatges exprés, amb l’objec·
tiu únic d’aconseguir una d’aquestes 
peces. Com va fer quan va anar a Suïs·
sa o Bienne. “Vaig anar a Hong Kong 
per assumptes professionals i allà 
vaig preparar un viatge exprés a les 
Filipines per anar a la Bible Society de 
Manila”, explica. Fa dos anys també 
va anar a l’antiga Birmània. 

Però la veu ha anat corrent i Ro·
quet també ha rebut recentment 
aportacions de bíblies, que anirà 

incorporant a la col·lecció. “Perquè 
ha de continuar viva i aniré enri·
quint·la amb noves aportacions.” 
Les darreres amb molt de valor per 
l’origen. Dues provinents de Corea 
del Nord, editades a la veïna del 
sud. Els exemplars “els fan passar 
per tres sistemes: o per contraban 
o subornant els guàrdies de les fron·
teres, o bé els passen amb globus 
d’heli, un sistema molt calculat”, 
comenta Roquet. L’altra Bíblia és 
provinent d’una illa d’Itàlia i està 
escrita en milanès. Roquet també 

Una història fascinant
Fins a 52 de les 1.200 llengües de les bíblies estan en perill d’extinció 
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destaca, pel seu valor, una Bíblia 
copta. Els coptes són cristians natius 
d’Egipte i conformen un important 
col·lectiu ètnic i religiós, que és el 
principal grup cristià en aquest país. 
“Aquesta Bíblia només s’utilitza 
en cerimònies litúrgiques”, explica  
Roquet. 

En té pendents d’altres i anirà 
enriquint la col·lecció inaugurada 
diumenge passat amb aportacions 
futures, perquè Roquet és més fe-
liç donant que rebent.  Pel que fa a 
la ubicació de la sala, Roquet pensa 
que el santuari de Meritxell “és el 
lloc ideal a Andorra”. “Estic molt sa-
tisfet com a creient i perquè m’agra-
da que es pugui veure i conèixer”, 
explica. 

Per acabar l’entrevista em pre-
senta com un tresor les dues bíblies 
que s’ha quedat al despatx de casa. 
Obrim unes grans capses, ja que són 
llibres pesants d’edicions numerades 
de col·leccionista. Són la de Sant Isi-
dor de Lleó i la de Gutenberg, que té 
al costat del Beatus de la Seu d’Urgell. 
Autèntics tresors que ha volgut man-
tenir al seu costat. Ens acomiadem 
perquè l’horari obliga, però amb un 
fins després perquè aquesta història 
fascinant no s’ha acabat. Continuarà.  

Andorra com a referent de bíblies estrangeres
La inauguració de l’espai on queda la col·lecció i la mos-
tra permanent va ser presidida per l’arquebisbe d’Urgell 
i copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives, i la ministra de 
Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, juntament 
amb amics i col·laboradors del promotor, Pere Roquet.  
El departament de Cultura del Govern ha estat l’encar-
regat d’adequar l’espai que acull la mostra amb criteris 
museogràfics, i la Biblioteca Nacional s’ha encarregat 
d’inventariar tots els volums. La indexació dels llibres 

s’ha realitzat per ordre alfabètic, per país de pertinença 
de les bíblies. Properament, a la col·lecció s’hi afegirà una 
edició escrita en llengua aranesa. Roquet ha vist com allò 
que va pensar després de reunir una col·lecció tan gran, 
que era donar-la a Andorra, s’ha complert amb aquesta 
exposició permanent. L’altre desig és que,  “quan es parli 
de bíblies estrangeres, Andorra sigui un referent”, va ex-
plicar el col·leccionista en l’acte d’inauguració davant de 
tots els presents. 
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Els 40 anys del nou santuari de 
Meritxell arriben amb molts re-
gals i sorpreses. Diumenge pas-

sat van inaugurar el que serà l’exposi-
ció permanent de bíblies, un punt més 
d’interès per al nou santuari. L’altre 
regal d’aniversari és la nova talla de la 
Mare de Déu que es col·locarà al setial 
que li ha projectat l’arquitecte Antoni 
Pol al presbiteri de la basílica: entre el 
lloc que ocupa l’actual talla i el faristol 
del creuer. El cambril, descrit pel mateix 
Pol com un cambril del segle XXI, és una 
estructura formada per tres cilindres 
metal·litzats i pintats de blanc sobre 
els quals es col·locarà un altre cilindre, 
aquest de vidre, que preservarà la talla.

La nova talla jubilarà la que l’escultor 
canillenc Jaume Rossa va cedir el 2005, 
després que la imatge titular –obra 
aquesta de Sergi Mas– fos arrencada i 
cremada per un individu. De la nova ta-
lla, però, no es podrà parlar com d’una 
obra artesanal d’autoria coneguda. No 
l’ha tallat cap artesà: el bisbat, que ha 
estat qui l’ha encomanat –i també par-
ticipen en el patrocini el Comú i el mi-
nisteri de Cultura– va encarregar la ma-
rededéu en un taller d’Olot que cisella 
escultures amb fresadora.

Es tractava de tallar una imatge tan 
semblant com fos possible a l’original 
romànica que va desaparèixer en l’in-
cendi del 1972. Per això es va recórrer 
a una tecnologia punta, un programa 
informàtic que és capaç de tallar una 
peça a partir d’imatges fotogràfiques 

del model, d’on extreu les proporcions, 
les formes i fins i tot les textures de la 
superfície. Es veu que el resultat final és 
espectacular: no ja una còpia, sinó una 
rèplica gairebé perfecta. Una tecno-
logia que per primera vegada s’aplica 
a una imatge religiosa i que –com deu 
haver intuït el lector– resulta ideal per 
a un cas com el de Meritxell, en què 
només es disposa de documentació 
fotogràfica –negatius de Claverol i de 
Burgués Martisella, segons fonts conei-
xedores del cas. Quan la imatge va ser 
tallada –amb fresadora, recordem-ho– 
va intervenir una restauradora, que hi 
va posar la capa de policromia.

¿Què es farà de les altres talles? La 
de Rossa, que des del 2005 es venerava 
a la basílica, es mudarà al local social de 
la gent gran de Canillo, segons mossèn 
Ramon. L’altra, la de Mas, continuarà 
a la casa de colònies AINA. Mas la va 
tallar a partir de la còpia que el Consell 
General li va encarregar el 1969 per a 
l’aleshores bisbe Iglesias Navarri, que 
avui es conserva al Col·legi Janer i que 
tant mossèn Ramon com el mateix Mas 
sempre han considerat una rèplica per-
fecta de l’original romànica. 

Una restauradora ha 
pintat la nova imatge 
tallada amb fresadora

La nova talla, el regal del 
40è aniversari del santuari

La de Rossa i la de Mas cedeixen el pas a una imatge feta amb la nova tecnologia i sense cap autoria artística
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Programa d’actes

Liberals d’Andorra us desitja

FELIÇ DIA DE MERITXELL

www.liberals.ad

08 DE SETEMBRE

DIMECRES, 7 DE SETEMBRE
07.00 h
Obertura de les portes de l’església del santuari-basílica.

07.30 h
Missa de l’Aurora, celebrada pel capellà del santuari-basílica.

09.00 h

Missa jove celebrada per mossèn Antoni Elvira, rector de la parròquia d’En-
camp, animada pels infants i joves de les colònies i campaments d’AINA.

11.00 h

Solemne eucaristia al santuari-basílica de Meritxell presidida per l’arquebisbe 
secretari de la Santa Seu per a les Relacions amb els Estats, S.E. Mons. Paül R. 
Gallagher, i concelebrada per l’arquebisbe-bisbe d’Urgell i copríncep d’Andor-
ra, Joan-Enric Vives i Sícilia, acompanyat dels sacerdots de les Valls i cantada 
pel Cor dels Petits Cantors d’Andorra. També es beneirà el nou cambril de la 
Mare de Déu. Cant de l’himne andorrà i dels goigs i veneració de la sagrada 
imatge de la Mare de Déu de Meritxell. Visita a l’exposició Bíblies del món i 
obertura al públic de l’exposició.

19.00 h
Missa de dijous. 

Durant tota la festa, el Govern posarà un servei gratuït de transport des de 
torrent Pregó fins al santuari, des de les set del matí fins a les nou del vespre.

DIJOUS, 8 DE SETEMBRE
21.00 h

Processó de torxes des del monument dels Pariatges, els jardins del santuari 
i l’església Meritxell-Memòria fins als peus de la Mare de Déu de Meritxell, a 
l’església del santuari-basílica.

21.30 h

Celebració de l’eucaristia per mossèn Ramon Sàrries, arxipreste de l’església 
de les Valls. Cant dels goigs i veneració de la sagrada imatge amb un petó a 
la medalla de la Mare de Déu de Meritxell.

22.15 h

Piscolabis de germanor ofert i presidit pels cònsols i membres del Comú de 
Canillo al claustre gran del santuari-basílica. 



Som el que fem

Moldegem projectes per donar respostes,  
compartim la il·lusió per les noves idees, obrim camins  

per recórrer-los plegats. Implicats allà on estem,  
compromesos amb la societat.

www.creditandorra.ad


