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Joiosa festa de la Patrona 
d’andorra

La Mare de Déu de Meritxell, la mare 
i protectora del Principat d’Andorra, 
sempre ens convoca a casa seva el 
8 de setembre, però també al llarg 
de l’any per guiar-nos i unir-nos 
fent camí junts tots els andorrans. 
Des del “senyal de la gavernera”, 
aquell roser silvestre que va florir 
en ple hivern, que ens acompanya 
i ens sorprèn amb el miracle cons-
tant de la seva guia i protecció. Si 
un roser floria a l’hivern és que el 
poder de Déu i de la seva Mare, la 
Verge Maria, és més gran que totes 
les foscors que ens puguin assetjar. 
“A Déu, res no li és impossible!”, 
li fou dit a Maria en l’anunciació, i 
aquesta fe ens ajuda a anar enda-
vant, a fer camí de fe i d’esperança, 
a mantenir els compromisos i res-
ponsabilitats enfortits per l’ajuda 
del cel.

Els andorrans som un poble amb 
arrels que s’endinsen enllà de la 
història, un poble muntanyenc, 
afaiçonat per les seves antigues i 
sempre noves tradicions religioses i 
socials. La Verge Maria, com a bona 
mare, sempre ens recorda des de 
Meritxell que hem de ser llum es-
clatant com la del migdia enmig 
del nostre món (Meritxell ve de me-
ridies, medius dies, “llum refulgent 
del migdia”). Ser llum, avui, ha de 
significar que ens hem d’estimar de 
tot cor com a germans; que no hem 
d’acceptar mai la mentida, ni la di-

famació, ni la violència, sinó la pau 
i la justícia; que no hem de ser ego-
istes sinó defensar la vida sempre 
i posar la dignitat dels més febles 
i necessitats al centre de la nostra 
societat; que hem de construir un 
món més fratern i una Andorra més 
solidària i més justa. 

Un any més els andorrans pu-
gem al santuari de Meritxell per 
celebrar amb goig la gran festa 
d’aplec de tot el país unit. Enguany 
hi anem amb una agraïda acció de 
gràcies, pels 25 anys de la Cons-
titució democràtica del Principat. 
Posarem a les mans de la Mare de 
Déu de Meritxell el nou curs esco-
lar, social i polític que comença, i li 
demanarem que beneeixi l’antiga i 
noble nació andorrana, que sostin-
gui i renovi la fe cristiana, i que ens 
concedeixi un amor ardent envers 
tothom, especialment solidari amb 
els més necessitats. 

Ja que el dia 5 de setembre es 
compleixen els 25 anys de la meva 
ordenació episcopal, jo ofreno en-
guany a Meritxell la meva acció 
de gràcies pel ministeri episcopal, 
exercit majorment −disset anys−, 
en el servei a Urgell i Andorra. Se’m 
va confiar una nova vocació que re-
prenia la meva entrega sacerdotal, 
per eixamplar-la i esdevenir bisbe, 
successor dels apòstols. Pujo a Me-
ritxell a donar gràcies pels beneficis 
rebuts i a demanar perdó per tants 
pecats i debilitats que també he 
aportat en aquests anys de minis-
teri. Renovaré el meu compromís 
d’estimar i servir la diòcesi d’Urgell 
i el Principat d’Andorra amb totes 
les meves forces, guiat sempre per 
la veritat i l’amor, i amb l’estil pas-
toral de Jesús, el Bon Pastor.

A tots us desitjo una bona Di-
ada de Meritxell! Que la Mare de 
Déu ens segueixi ajudant i acom-
panyant-nos, que ens uneixi en un 
sol poble agermanat i obert als 
emigrants, lliure i apassionat pel 
bé, promotor i defensor dels drets 
humans, la justícia social, la pau, 
la solidaritat i el respecte pel medi 
ambient.

salutació del  
síndic general,  

Vicenç Mateu ZaMora.  
Meritxell 2018

Amb la celebració de Meritxell, ens 
acomiadem un any més de l’estiu i 
retornem a les obligacions del curs 
amb energia renovada. Políticament 
arribem al final de la legislatura i 
ho fem amb nombrosos projectes 
a tràmit parlamentari, indicadors 
d’una Andorra que no s’atura, una 
Andorra que es transforma per mi-
llorar en els diversos àmbits. Perquè 
l’important procés de reformes que 
ha engegat el Principat els darrers 
anys ens ha de permetre avançar 
cap a una economia sostenible que 
sigui la base del benestar i el pro-
grés social. Perquè hem de mirar es-
perançats cap al futur sense perdre 
les nostres arrels, la saviesa que els 
avantpassats ens han llegat i una 
identitat que ens recorda qui som 
en un entorn que, en globalitzar-se, 
perd part de la seva riquesa cultural.

Aquest any estem celebrant el 
25è aniversari de la Constitució. 
L’efemèride ens serveix per fer ban-
dera dels valors que en ella s’hi 
proclamen, que són en definitiva 
els valors de la societat andorrana: 
la llibertat, la igualtat, la justícia, la 
tolerància, la defensa dels drets hu-
mans i la dignitat de la persona. Per 
entendre aquests valors en el con-
text actual i conèixer els reptes als 
quals s’enfronta avui la democràcia, 
el Consell General ha iniciat un ci-
cle de conferències que tindrà con-
tinuïtat aquesta tardor. La reflexió 
de la mà dels escriptors, sociòlegs 
i pensadors que hem convidat ens 
conduirà, a poc a poc, a l’inici d’una 
altra celebració igual d’important: 
el 600 aniversari del Consell de la 
Terra.

La història del Consell de la Ter-
ra, com a assemblea representati-
va que ha evolucionat al llarg dels 
segles fins a convertir-se en l’actual 
institució parlamentària, demostra 
fins a quin punt els andorrans hem 
confiat en la capacitat d’entesa i 
d’arribar a acords per tal de decidir 
sobre els assumptes d’interès gene-
ral. A les portes de començar un nou 
curs polític, desitjo que tots aquells 
que ens trobem en aquests mo-
ments a les institucions públiques, 
en un o altre paper, sapiguem estar 
a l’altura de la nostra responsabili-
tat i treballem amb generositat fins 
a la fi del mandat. Que no hi hagi 
mai cap altre interès en les nostres 
actuacions que no sigui el que cre-
iem millor per a Andorra.

Bona festa de Meritxell a tothom.

salutacions oficials

salutacions

Vicenç Mateu Zamora
Síndic general

Joan-Enric Vives Sicília
Arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra
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Salutació del  
caP de GOVeRN

Benvolguts conciutadans,
Un any més Andorra es retrobarà 

pel Dia de Meritxell. Aquest és un dia de 
pelegrinatge i simbolisme, però també 
és un dia de germanor i solidaritat. En 
això el dia de la nostra patrona ha es-
devingut una jornada d’unió del poble 
andorrà.

El Dia de Meritxell també marca per 
a molts de nosaltres el final del repòs 
estival i el retorn a la feina. Quant al 
Govern que tinc l’honor i la responsa-
bilitat d’encapçalar, ens toca encarar la 
recta final de la legislatura. Aquests set 
anys i mig de servei a Andorra ens han 
permès endegar un seguit de reformes 
cabdals del nostre model econòmic i 
social.

Durant el primer mandat vam cen-
trar la nostra acció política en obrir, in-
ternacionalitzar i homologar la nostra 
economia tot mantenint el que ens fa 
genuïns i el que ens ha aportat riquesa 
aquestes darreres dècades. En canvi, 
en aquest segon mandat hem volgut 
posar al centre de la nostra acció polí-
tica les persones. Ho hem fet en àmbits 
com el benestar, la sanitat, el medi am-
bient, l’educació, la cultura i el mercat 
laboral. En aquests diversos camps la 
voluntat ha estat millorar i modernitzar 
la situació que vam trobar el 2011. 

En alguns casos els encerts han estat 
més notoris que en altres, però en tots 
ells s’han dut terme accions que han 
permès avançar en qüestions que feia 
anys que estaven pendents. Per respon-

sabilitat política hem de ser conscients 
que encara queda feina per fer i camí 
per recórrer.

Era imprescindible traduir les refor-
mes dels primers anys de govern en 
benefici per a la ciutadania, ja que no 
tindria sentit reformar els sectors pro-
ductius si no sabem convertir les millo-
res econòmiques en beneficis socials. La 
primera legislatura va estar marcada 
per una situació de crisi que feia neces-
sària una profunda reforma del nostre 
model econòmic i social. Aquells anys 
difícils ens van fer prendre consciència 
de la fragilitat de la nostra economia i 
de les nostres institucions.

El nostre sistema institucional, tan 
genuí, ens ha garantit la sobirania al 
llarg dels segles, però aquest mateix 
sistema reposa sobre una fragilitat que 
en el passat ja va fer trontollar els fo-
naments de l’Andorra que coneixem. 
En aquest sentit, és important saber 
governar tenint present les fortaleses 
i debilitats del nostre país per poder 
modernitzar-nos sense caure en l’error 
de destruir allò que ens defineix com a 
poble. 

Els vells andorrans tenien present 
aquesta fragilitat institucional i van sa-
ber fer evolucionar Andorra mantenint 
les tradicions i obrint-se vers nous ho-
ritzons. Aquesta és la filosofia que hem 
intentat respectar en aquests dos man-
dats al capdavant del Govern, reformar 
i modernitzar Andorra tot mantenint 
les nostres tradicions i sempre pensant 
en les riqueses que tenim com a país.

Si sabem mantenir aquesta visió que 
forma part de la nostra identitat, ens 
podrem anticipar als canvis externs i 
ens adaptarem als nous temps de for-
ma responsable.

En això, el Dia de Meritxell és un 
símbol que representa a la perfecció la 
conjugació entre modernitat i tradició. 
Aquest és un dia on Andorra mostra 
una de les seves cares més fidels, la 
d’un país arrelat en la seva història que 
ha sabut esdevenir cosmopolita sense 
perdre la seva singularitat.

Així, doncs, en aquest dia ple de sen-
timents, deixeu-me desitjar-vos un feliç 
Dia de Meritxell. 

Visca Andorra.

salutacions

Antoni Martí
Cap de Govern
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Vaig anar a buscar el programa a 
Sant Esteve d’Andorra la Vella i no el 
vaig trobar...

Aquí en tens un. Enguany he posat 
el lema d’Andorra. La força ens uneix. 
Com que hi ha eleccions i la gent, els 
polítics que es discuteixen sempre, i 
com que ha fet 25 anys de la Constitu-
ció i també és l’aniversari del Consell 
de la Terra... Doncs hi ha d’haver algu-
na cosa en aquest país que ens uneixi.

Justament li volia plantejar que Me-
ritxell és religió, però també política, 
i al final és un símbol d’unió...

Totalment. El lema d’Andorra és 
Virtus Unita Fortior. La gent sempre ho 
tradueix com “la virtut unida és més 
forta”, però jo, que soc un revolucio-
nari... Virtut ve de viril, d’home. I amb 
la dona què passa? Queda marginada. 

Ara s’està fent la llei de la igualtat, 
doncs ho he traduït no viril, sinó per 
força, que és l’home i la dona. Així, la 
força unida fa més força. Què vol dir? 
Si jo treballo, tinc ganes de treballar, 
però si m’assec al sofà, no faré res.

Cada vegada costa més d’aixecar-se.
Si camino, caminaré. Tenia un bisbe 

que deia “dona feina a aquell que en 
té, perquè el que no en té, no en vol 
fer”. Hi ha una mica de malícia. Em di-
ran, que no saps traduir? És clar que 
en sé. Però... Vull dir que aquell que 
mira pel país, cada dia se’n preocupa 
més, però aquell que només mira pels 
seus interessos, cada dia és més ego-
ista.

Veig que cada vegada Meritxell ten-
deix més a la política que a la religió.

No. Perquè ara ve aquell debat de si 
a l’escola s’ha d’impartir religió o no. 
El PS diu que adoctrina. Jo contesto 
que no adoctrinem. Ensenyem a cami-
nar, ensenyem a estimar.

A mi sempre m’havien dit que la re-
ligió no només s’havia d’ensenyar i 
aprendre cristianisme sinó també al-
tres religions.

Com diu Machado, “se hace cami-
no al andar”. I Jesús deia: “jo soc el 
camí”. Per tant, la meva obligació no 
és adoctrinar, és ensenyar a caminar. 
Hi ha molts joves que no tenen camí, 
o tenen el de la droga. Si caminem, 
anem units, i units arribarem molt 
lluny, no primers, però molt lluny. 
No m’interessa ser el primer. Jo tinc 
molt present que Meritxell no és  
política, però sí que un santuari ha 

de tenir obra social. I Meritxell té una 
obra social, que és AINA. Aquí venen 
orfes, joves amb pares problemàtics... 
Meritxell vol dir estimar Andorra,  
fer país, fomentar l’esport, educar 
en convivència... Uneix. D’altra ban-
da, un santuari, si només serveix  
per resar, jo plego. El santuari és per-
què tinguem una obra social. Em mo-
lesta quan em diuen que em faig d’or 
amb els ciris. No, els diners dels ciris, 
dels records que venem, aquí o a Sant 
Joan, tot va per als nens, que puguin 
venir a fer colònies a preus socials.

Meritxell i AinA van junts, no es po-
den entendre per separat.

Això és el que intento fer entendre.

Quan li deia que Meritxell és més po-
lítica que religió em referia a la festa.

“la meva obligació  
no és adoctrinar,   

és ensenyar a caminar”

EntrEvista: mossèn ramon dE canillo

Com cada any, conversem amb mossèn Ramon de Canillo sobre el programa d’actes de la festa de 
Nostra Senyora de Meritxell que ell mateix prepara i reparteix i les qüestions que envolten el santuari, 
AiNA i la societat en general

Un santuari, si només 
serveix per resar, jo 
plego. El santuari és 
perquè tinguem una 
obra social. I Meritxell 
té una obra social, que 
és AInA

El santuari és l’espai del 
cor i de la cordialitat. 
Sempre miro que el 
programa respongui a 
la vida que ha de tenir 
un santuari, d’ajuda, 
protecció, del poble
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Pels polítics, el que compta és la 
missa d’11. Però abans hi ha vigília, 
una missa popular, a la nit amb espel-
mes. Hi ha ball i coca. A primera hora 
del matí, hi ha una missa per als nens, 
cantem com a colònies, i després es-
morzar. Després ja ve l’acte oficial. Jo 
em poso en un racó, perquè hi ha els 
polítics, el bisbe, l’arxiprest... I quan 
marxa aquesta gent tornem a la festa 
popular, un concert dels Petits Can-
tors i deixo les portes obertes fins a les 
12 de la nit, perquè molta gent que ha 
anat a passar el dia a la platja venen. 
Abans d’anar a casa pugen a fer una 
pregària, posar un ciri, a complir amb 
Meritxell. La Meritxell popular dura tot 
el mes, amb activitats. Per a nens, i 
per a gent gran.

Tothom té un lloc a la casa de  
Meritxell.

Aquests són els més febles. Molta 
gent gran es troba molt sola, i per això 
fem dinars. És bonic que acabem la 
trobada de Meritxell amb la Diada de 
la gent gran. Que la gent descobreixi 
que Meritxell és un lloc per tothom. El 
santuari és l’espai del cor i de la cordi-
alitat. Sempre miro que el programa 
respongui a la vida que ha de tenir un 
santuari, d’ajuda, de protecció, del po-

ble. Sempre amb la idea de comunió, 
d’unitat.

Quan em comentava que aquí hi ha 
molta gent que se sent sola, sobretot 
gent gran, m’ha vingut al cap que en 
una entrevista anterior comentava 
que per ensenyar, educar, cal estar 
bé per dins, amb tu mateix. I això em 
fa preguntar, estem bé per dins com 
a societat? Si hi ha gent que se sent 
sola, no és només problema d’un ma-
teix, sinó que potser no estem bé com 
a societat.

Hi ha dues respostes. La primera 
és, a tot aquest jovent, els demano 
consells i em diuen que hem d’inno-
var, d’adaptar-nos als nous temps. 
En aquests nous temps, la família es 
destrueix molt, el jovent volta, un cap 
aquí l’altre cap allà. I els pares, com 
que els estimen, ho respecten. S’enri-
queixen, aprenen noves cultures. Però 
per l’altra part, Rousseau, que no era 
pas creient, deia aquesta frase que 
em fa pensar molt: “la naturalesa et 
va donar tant que en tens prou per ser 
feliç”. Sí que és veritat, també ho deia 
Montessori, un infant té una riquesa 
interior tan gran, i nosaltres el que 
hem de fer és que aquesta riquesa 
vagi brollant, es vagi desenvolupant. 

Has d’estar bé amb tu mateix. I ho 
estàs si realment t’acceptes, t’assu-
meixes tal com ets i treballes això. En 
tens prou amb la teva rajola. Jo ho tinc 
clar, no demano que a Canillo siguem 
més bons, però sí que aquesta rajola, 
que és AInA, o l’Església de Canillo, 
siguem bons, perquè sí que depèn de 
mi. La resta no podré aconseguir-ho.  
Sembrar. Però això de jo estic bé amb 
mi mateix però la societat em fa mal, 

em fa canviar. Procuro que aquí dins el 
mal no hi entri. Tinc prou riquesa per 
ser jo, i entrarà el que jo vulgui que 
entri. En aquest cas, per mi és l’evan-
geli, l’amor, el perdó, el respecte, el 
silenci, la pregària, la transcendència. 
Tot allò negatiu no vull que hi entri 
més. I no ho deia només Jesús, sinó 
també Rousseau i Montessori. Ara, sí 
que per desgràcia, en la societat hi ha 
qui identifica festa major amb droga, i 
això porta robatoris, incivisme i tot un 
seguit de caramboles que fan patir. Hi 
ha víctimes, famílies destruïdes. Jo les 
estimo, les ajudo, però veus aquella 
agressivitat.

Justament a aquesta agressivitat és 
al que em refereixo que em fa veure 
que la societat no acaba d’estar bé en 
si mateixa, perquè si som capaços de 
faltar-nos al respecte sempre i per 
tot...

L’important, això ho dic als moni-
tors i a mi mateix: el Valira pel Canaro 
baixa suau, però ara troba una pedra 
i hi xoca i la desvia i passa. Després 
troba un prat, un tronc. Ha trobat de 
tot però va fent el seu camí. La vida 
ha de ser igual. Ets aquest riu d’aigua 
mansa, però que de tant en tant troba 
obstacles que t’impedeixen avançar. 

EntrEvista: mossèn ramon dE canillo

Has d’estar bé amb 
tu mateix, i ho estàs si 
realment t’acceptes tal 
com ets i treballes això

Ets aquest riu d’aigua 
mansa, però que de 
tant en tant troba  
obstacles. Els esquives  
i t’enriqueixen
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No només és tracta d’estar 
assegurat, si no de gaudir la 

vida al màxim i dormir 
tranquil, perquè aquí 

estaràs protegint la teva 
família, la teva salut, els 

teus béns i els actius de la 
teva empresa davant 
qualsevol situació 

desfavorable.C/ Callaueta núm. 19 baixos · AD500 Andorra la Vella
Tel: +376 800 201 · Fax: +376 801 203

Us desitgem bona diada de Meritxell

Tu els esquives i t’enriqueixen. Sí que 
és veritat que la societat està desba-
llestada, però això no m’afecta, per-
què sé que els problemes que tinc els 
he de gestionar. Un nen, si el crides, 
rebutja, si li agafes la mà, es calma 
i sent aquella energia. M’agrada que 
el documental Entre Muntanyes reculli 
aquella frase que jo dic: “una abraça-
da, una mà, val més que un sermó”. 
I el documental ho ha sabut recollir, 
això.

Com hem d’interpretar tot això que 
estem parlant amb el lema d’en-
guany del programa, que és la unió?

Primer de tot, unió vol dir que ningú 
renuncia a res i sumem. Però no ens 
ataquem. Sempre defensem reformes, 
tantes reformes i tot queda igual. Jo 
els dic, aquí la política la fem nosal-
tres. L’altre dia amb els nens vam ce-
lebrar una pregària, i l’última la vaig 
fer jo: “us demano que tots agafeu 
una arma per imposar la pau al món”. 
Es van quedar parats. “Sabeu quina 
arma us demano? L’educació”. L’única 
arma que pot canviar el món és l’edu-
cació. Unió i comunió. Per què Meritxell 
és la patrona d’Andorra? Perquè el 24 
d’octubre del 1873 hi havia la crisi del 
ferro, i la gent marxava d’Andorra, i el 
síndic va dir de buscar un pal de pa-
ller perquè la gent no marxés, s’unís 
i els donés força per tirar endavant. 
Meritxell no va sortir dels capellans, va 
sortir del síndic. I després unim quan 
eduquem, sense distinció ni de raça ni 
per raó econòmica. I l’obra social, i la 
cosa popular. Meritxell és del poble. I 
ha de tenir les portes obertes.

Justament anava a demanar-li de can-
viar de tema. Hem arreglat la qüestió 
dels horaris o seguim igual?

Una mica sí, perquè tanco jo. A 
les 9 del vespre vaig a tancar i trobo 
a aquesta hora que hi passeja molta 
gent. I d’una a tres del migdia hi ha 

molta gent del país que aprofita per 
pujar i fer una pregària.

Això a l’estiu. A l’hivern és un altre 
tema, costa més de pujar, també.

Al migdia es pot tenir obert igual. Jo 
de 9 h a 19 h no tancaria mai, deixaria 
la porta oberta hivern i estiu.

Diuen que comença la recuperació 
econòmica, que hi ha brots verds, i 
em pregunto si l’agenda de la Mare 
de Déu ho reflecteix.

L’agenda de la Mare de Déu, és curi-
ós: la paraula que més surt és gràcies. 
Primer donen gràcies. Segon la salut i 
la família. I després la feina. Que trobin 
feina. És el que més es demana. No sé 
si és per la pau interior quan entres en 
aquest santuari, la primera paraula 
que surt és gràcies.

La feina segueix sortint, o sigui que 
aquesta recuperació la Mare de Déu 
no la percep tant.

També. Al jovent li costa molt de 
trobar feina. Jo procuro ajudar-los, a 
vegades ho aconsegueixo, d’altres no. 
Però molts joves no se’n preocupen, 
de la feina. Quan els demanes quin és 
el cim que tenen per la seva vida, avui 
et diuen caminar, viure... No estan in-
quiets per la feina, ho estan més els 
pares.

Sí, abans les primeres preocupacions 
eren tenir menjar i sostre, i avui és 
més Déu proveirà.

I com que la família va proveint...

Meritxell és inici del curs polític i es-
colar...

Això és veritat. Després de la festa 
és moment de revisar. Abans es feia 
una sessió de consell a Meritxell. Ara 
es fa a baix, però abans la sessió es 

feia a Meritxell. I hi ha gent gran que 
encara em diu que si fos síndic ho tor-
naria a fer a aquí. Aquella sessió era 
molt bona perquè sempre feien un 
tema social. El vot de la dona es va 
fer a Meritxell. No eren temes polítics, 
eren acords socials.

El vot a la dona és bastant polític, eh?
Sí, però bo. Feia un pas endavant. 

Com això: en comptes de virtus, força.

EntrEvista: mossèn ramon dE canillo

La festa de Meritxell no 
va sortir dels capellans, 
va sortir del síndic per 
buscar un pal de paller 
que unís i donés força



EspEcial mEritxEll    9    publicitat

FELIÇ 
DIADA DE 

MERITXELL

Som assessors immobiliaris des 
de fa més de 25 anys. 

 
Empresa pionera al país en la 
gestió de recursos patrimonials, 

tant al principat d'Andorra 
com a l'estranger. 

 
Disposem d'una àmplia cartera 
de clients, el que ens permet 

una gestió àgil i segura. 
 

Els nostres anys d'experiència 
ens avalen i ens donen la 

solidesa empresarial que avui 
ens precedeix. 

Av. Consell d'Europa 16, Edifici Quars Planta 1 Despatx 13, 
Andorra la Vella / +376 828878 
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Va ser el 24 d’octubre del 1873 quan 
el Consell General va declarar ofici-
alment i per unanimitat la Mare de 
Déu de Meritxell com a patrona d’An-
dorra. El progressiu augment de la 
devoció i admiració cap a la Mare de 
Déu i el fet que les valls andorranes 
es trobaven immerses en una crisi, 
tal com explica mossèn Ramon de 
Canillo, van portar el síndic del mo-
ment, Nicolau Duedra, a buscar un 
“pal de paller” que unís la població 
i li “donés força”. O sigui, “Meritxell 
no va sortir dels capellans, va sortir 
del síndic”. No va ser fins a l’agost del 
1913 que es va demanar la declara-
ció canònica del patronat de la Mare 
de Déu de Meritxell.

 Ho va fer el bisbe Joan Benlloch 

Vivóla i després d’anys de suport de 
diversos bisbes i coprínceps que van 
sumar-se al fervor i tradició populars. 
El reconeixement eclesiàstic va arri-
bar el 1914, just un any després de 
la petició.

Els 40 anys que separen la procla-
mació andorrana i el reconeixement 
eclesiàstic no són en va. Eren temps 
convulsos i plens de tensions entre la 
mitra d’Urgell i els governants d’An-
dorra, que van fer que calgués es-
perar tant de temps perquè arribés 
aquest reconeixement. Finalment, 
la Santa Seu, mitjançant el summe 
pontífex, el papa Pius X, va confirmar 
el patronatge de la Mare de Déu de 
Meritxell sobre el poble andorrà a 
l’any 1914.

Va ser llavors quan el Consell Ge-
neral va voler solemnitzar la festa i 
va acordar la celebració de la festa 
nacional d’Andorra coincidint amb el 
dia de veneració de les marededeus 
trobades, entre les quals hi ha Merit-
xell, el dia 8 de setembre. 

Anys després, el bisbe Justí Guitart 
i Valardebò va voler arrodonir-ho, 
tancar el cercle, i va treballar a favor 
de la coronació canònica de la Mare 
de Déu com a patrona d’Andorra, un 
procés de reconeixement que va con-
cloure el 8 de setembre de 1921. La 
facultat de concedir aquest privilegi 
requeia a la basílica de Sant Pere de 
Roma.

Després que la celebració del 1972 
acabés amb el santuari incendiat, el 

1976 es va inaugurar el nou santua-
ri, obra de l’arquitecte català Ricardo 
Bofill, que el juliol del 2014 va rebre 
la distinció de basílica menor per part 

Com meritxell esdevé 
patrona d’andorra

la història

“Meritxell no va sortir dels capellans, va sortir del síndic”, exclama mossèn Ramon de Canillo. Va ser el 
1873 quan el Consell General va declarar Meritxell patrona del país, i van haver de passar 40 anys fins 
que arribés el reconeixement eclesiàstic

Bon dia
de Meritxell

A l’esquerra una foto de l’antic santuari en un dia d’aplec.   A la dreta, la imatge que presenta avui presa des del mateix punt de vista, amb el santuari nou i el vell restaurat després de l’incendi.
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del papa Francesc. Aquell mateix any 
passava a fer part de la Ruta Mariana.

Avui dia, el 8 de setembre és una 
festa d’unitat i concòrdia, amb un 

marcat caràcter religiós, en què Me-
ritxell és la protagonista. Són moltes 
les persones que peregrinen fins al 
santuari cada any, i fins i tot els qui 

després de passar el dia festiu a la 
platja o a la muntanya passen pel 
santuari “a complir amb la Verge”, 
tal com diu mossèn Ramon de Cani-

llo, abans de tornar a casa. Els actes i 
celebracions són diversos (consulteu 
la pàgina 22 d’aquesta publicació 
monogràfica), des de peregrinacions 
a concerts, ballades de sardanes, 
eucaristies i àpats de germanor, que 
s’allarguen durant tot el mes de se-
tembre i es clouen a l’octubre, amb 
la festa magna.  

la història

El papa Pius X va 
confirmar el patronatge 
de la Mare de Déu de 
Meritxell sobre el poble 
andorrà l’any 1914, i 
el Consell General va 
solemnitzar la festa

Després que la 
celebració del 1972 
acabés amb el santuari 
incendiat, el 1976 es va 
inaugurar el nou, que 
va ser distingit com a 
basílica menor el 2014

A l’esquerra una foto de l’antic santuari en un dia d’aplec.   A la dreta, la imatge que presenta avui presa des del mateix punt de vista, amb el santuari nou i el vell restaurat després de l’incendi.
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Explica la llegenda que temps era 
temps, un 6 de gener, dia de Reis, un 
pastor que es dirigia a Canillo per as-
sistir a la missa d’un dia tan assenya-
lat, en passar per on avui s’aixeca el 
santuari va veure una gavernera florida 
en ple hivern. Sota aquella gavernera 
hi havia una bella imatge de la Mare 
de Déu. El poble va decidir endur-se la 
troballa a l’església de Canillo. La van 
col·locar a l’altar major i van prometre 
construir una església nova per aixo-
plugar-la.

L’endemà, quan el sagristà de la 
parròquia va obrir la porta de l’església 
va trobar a faltar la imatge de la Mare 
de Déu. La van trobar novament al peu 
de la gavernera florida, prop de Merit-

xell. Llavors van ser els vilatans d’En-
camp els qui van decidir que si la Mare 
de Déu no s’havia quedat a Canillo era 
perquè no s’hi volia estar, i que potser 
preferia estar a Encamp.

Els encampadans la van tancar a 
l’església del poble amb pany i clau i 

van prometre bastir en honor seu una 
bella església. 

L’endemà el fet es va repetir: la 
imatge de la Mare de Déu havia tornat 
a desaparèixer. Els vilatans d’Encamp 
van tornar a pujar a Meritxell i un altre 
cop van trobar la imatge de la Mare 
de Déu al peu de la gavernera. 
Sorprenentment, tot al voltant 
de l’arbust estava net de neu, 
per bé que la nit anterior havia 
caigut una bona nevada.

De nou, els presents van 
cridar el miracle i van enten-
dre que aquell era l’empla-
çament on la Mare de Déu 
volia quedar-se. Reunits els 
habitants de Canillo i d’En-
camp, van construir la ca-
pella exactament en aquest 
lloc: on avui s’aixeca l’actual 
santuari de Meritxell.

La van trobar aL  
peu d’una gavernera 
fLorida en pLe hivern

la llegenda

Una llegenda és, segons el diccionari de la Gran Enciclopèdia Catala-
na, una narració oral o escrita, d’aparença més o menys històrica, però 
en realitat amb una major o menor proporció d’elements imaginatius.

El sagristà de Canillo, 
en obrir la porta de 
l’església, va trobar a 
faltar la imatge de la 
Mare de Déu. La van 
trobar novament al peu 
de la gavernera

#feliçdiademeritxell
Tel. (+376) 808 808

multisegur@multisegur.com

www.multisegur.com       8 de setembre de 2018
Feliç dia de Meritxell
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Us desitgem 
bon Dia de 
Nostra Senyora 
de Meritxell

The Future of Private Banking
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Meritxell o Maria de Meritxell, o infor-
malment Meri o Txell, és un nom fe-
mení d’advocació mariana a la Mare 
de Déu de Meritxell. Malgrat això, i tot 
i que l’origen del nom de Meritxell no 
és del tot cert, sí que hi ha diverses 
hipòtesis que defensen que vol dir 
‘migdia’.

Una d’aquestes hipòtesis és la que 
defensa Joan Coromines, lingüista 
català especialitzat en llengües ro-
màniques, a l’Onomasticon Cataloniae. 
Aquest deriva Meritxell de l’ètim me-
reig, apòcope de ‘mig dia’. Aquesta 
paraula la feien servir els pastors per 
referir-se a les pastures que es troba-

ven en el vessant solà de la muntanya. 
De fet, el santuari vell de Meritxell es 
troba en un vessant amb aquesta ori-
entació sud. 

Així, el terme mereig seria una de 
les hipòtesis. Una segona segueix la 
mateixa línia, però partint del llatí. 
Meritxell vindria de meridien o meridi-
anus, que es traduiria per ‘sol de mig-
dia’ o ‘petit migdia’.

Una tercera hipòtesi fa derivar Me-
ritxell del protobasc (llengua que al 
Baix Imperi Romà i fins a l’Alta Edat 
Mitjana es parlava a Andorra com 
arreu dels Pirineus), com a fusió dels 
mots Mari i etxea, i vindria a significar 

‘casa de Mari’ (Mari és la dees-
sa principal de la religió basca 
precristiana), però caldria docu-
mentar que el nom ja s’utilitzava a 
aquella època.

Tot i ser un nom popular, so-
bretot a Andorra, els últims anys 
ha perdut força. Així, des del 
2013 i fins a mitjans d’aquest 
2018, només a set nenes se’ls 
ha posat el nom de Meritxell: 
dues nascudes l’any 2013, una 
el 2014, una altra el 2015, cap 
el 2016 i tres el 2017. Cap nena 
nascuda enguany (fins al juny), 
ha rebut el nom de Meritxell.

Meritxell
el nom

Tot i ser un nom popular, ha perdut força i només set nenes  
nascudes entre el 2013 i aquest 2018 han rebut el nom de Meritxell

Amb solidaritat, 
responsabilitat i confiança 

Andorra té futur.

Feliç dia de Meritxell

sol de migdia o Casa de mari
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Celebrem Meritxell !
Celebrem Andorra !

Andbank us desitja un feliç dia de Meritxell

Avui és un dia per recordar que vivim en un 
país privilegiat, fruit dels esforços de tots.
Des d’Andbank volem agrair-vos la confiança 
dipositada. Estem convençuts que junts 
continuarem construint un gran futur.
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La Jove Orquestra Nacional de Cam·
bra d’Andorra (Jonca), impulsada 
pel Govern d’Andorra i la Fundació 
Crèdit Andorrà, oferirà el diumenge 
16 de setembre, a les 12 del migdia, 
el tradicional Concert de Meritxell a 
l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordi·
no, amb el títol Músiques del nord – Mú-
siques del sud. Es tracta d’un concert 
gratuït en el qual els assistents tin·
dran l’oportunitat d’escoltar la jove 
formació amb un nou programa i una 
nova direcció conjunta. 

Per cinquena vegada, la Jonca 
comptarà amb una direcció col·
legiada que anirà a càrrec del seu 
titular, Gerard Claret, i del director 
convidat, Yannis Papaioannou, in·

tèrpret de llaüt, violí i busuqui. En 
aquesta ocasió, la Jonca estarà acom·
panyada també per Georgi Dimitrov 
al kanonaki i de Semih Ali Aksoy a la 
percussió. 

El binomi Músiques del Nord-Músi-
ques del sud estarà marcat per un pro·

grama amb dos ambients sonors ben 
diferenciats: mentre Gerard Claret 
se centrarà en la identitat nòrdica i 
el nacionalisme romàntic, Yannis Pa·
paioannou treballarà els sons de la 
Mediterrània i la lluminositat del sud. 

La Jonca, formada per trenta·cinc 

cordes, viatjarà des dels paisatges 
nòrdics i les seves melodies gairebé 
boiroses carregades d’emoció, fins a 
les danses tradicionals gregues, les 
cançons del rebétiko, música clàssica 
àrab i otomana, en definitiva, el co·
lor dels instruments tradicionals del 
Pròxim Orient, per un exotisme en es·
sència a través del llaüt àrab, el violí 
en estil grec, el busuqui i el kanonaki. 
La nostàlgia del nord i la llum del sud 
s’uneixen en un concert ple de con·
trastos musicals, artístics, humans i 
vitals.

Les sessions de treball per pre·
parar el Concert de Meritxell es van 
iniciar el 3 de setembre a l’Auditori 
Nacional d’Andorra, i van seguir els 
dies 4 i 5. Les darreres sessions se·
ran els dies 15 i 16 de setembre al 
matí, dia en què s’estrenarà la nova 
producció de la Jonca. El Concert de 
Meritxell compta amb la col·laboració 
de la Fundació Anna Riera.

La Jonca estrena programa i 
direcció conJunta per meritxeLL

música

Claret compartirà la direcció de 
la formació jove amb Papaioan-
nou, on el primer defensarà la 
identitat nòrdica i el segon els 
sons més mediterranis
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Un total de 801 joves han passat per 
les Colònies d’AINA aquest estiu. Els 
grups més nombrosos han estat els 
d’infants d’entre 7 i 11 anys (casa), que 
eren 120 al primer torn (del 3 al 15 de 
juliol), 114 al segon (del 17 al 29 de ju-
liol), i 124 en el 3r torn (del 31 de juliol 
al 12 d’agost). També s’han format 26 
joves amb el títol de monitor. 

Malgrat que els més joves, d’entre 7 
i 11 anys, han estat els més nombro-
sos. Han estat 358 repartits en tres 
torns. D’entre 12 i 14 anys (Borda) han 
estat 171, 57 en el primer torn, 52 en el 
segon i 62 en el tercer. Els més grans, 
d’entre 15 i 17 anys han estat 97: 49 
van passar per AINA entre el 16 i el 
22 de juliol (CAINA) i 48 entre el 30 de 
juliol i el 12 d’agost (Tamarros). Final-

ment, 26 joves s’han format com a mo-
nitors els darrers dies d’agost. Aques-
ta formació és un “complement” que 
mossèn Ramon de Canillo ofereix als 
joves ainistes voluntaris, una “ajuda” 
que els pot ajudar a trobar una feina el 
dia de demà.

Per arribar als 801 joves (en els 
quals s’inclouen els 103 monitors vo-
luntaris), també han fet colònies a 
AINA 125 joves d’Agermanats amb el 
grup Sardanista Montserrat de Lleida 
(del 23 de juny al 2 de juliol) i altres 50 
nens i nenes de la llar de Sant Josep de 
la Muntanya, orfenat del Bisbat de Bar-
celona, que han gaudit d’una estada a 
la casa de colònies gràcies a “l’obra so-
lidària d’AINA”. Traient aquests darrers 
dos grups, la resta provenen d’Andorra 
o hi tenen lligams o vénen  del Bisbat 
d’Urgell. Així, i sense tenir en compte 
els monitors, el grup més nombrós 
(sumant tots els torns) és justament el 

que prové del Bisbat d’Urgell, amb 123 
joves que han passat per AINA. D’An-
dorra la Vella han fet colònies a AINA 
97 joves i infants; 63 vénien d’Escaldes-
Engordany; de la parròquia  de la Mas-
sana 61; 42 provenien d’Encamp; 36 
de Canillo mateix; de la parròquia d’Or-
dino hi van anar 26 joves; i de Sant Ju-
lià de Lòria 21. Altres 54 tenen lligams 
amb Andorra, però sense especificar.

Més de 800 joves 
passen per aIna 
aquest estIu 2018

l’obra social de meritxell

Els infants d’entre 7 i 11 anys és 
el més nombrós a la casa de co-
lònies canillenca

Una cinquantena d’orfes 
de la llar de Sant Josep 
de la Muntanya de 
Barcelona fan  
colònies gràcies a 
“l’obra solidària d’AINA”
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FELIÇ DIADA DE MERITXELL
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Puix aquí, divina planta,
volguéreu, tendra, brotar:
De Meritxell Verge santa,
vulgueu-nos sempre ajudar.

Prop les aigües del Valira
que murmura a vostres peus,
escolteu del qui sospira
les adolorides veus.
Belles flors i tendres plantes
encatifen vostre altar.
  De Meritxell...

Per lliurar-vos de la sanya
d’infidel perseguidor,
per molt temps l’erma muntanya
encobrí tan ric tresor.
Mes el cel volgué mostrar-vos
com un sol hermós i clar.
  De Meritxell...

Una seca gavernera
que amagava tan gran bé,
ans de vindre primavera
verda fulla i flor tragué;
puix sou vós rosa divina
de bellesa singular.
  De Meritxell...

Els pobles veïns s’afanyen 
a venir en processó,
i a l’església us acompanyen
amb fe viva i devoció;
mes tantost la nit arriba
vós torneu al roserar.
  De Meritxell...

Vostra voluntat sagrada
clarament manifesteu
quan enmig d’una nevada, 
vostre tron assenyaleu.
Des d’aquí en tot temps volíeu
gràcies sens fi derramar.
  De Meritxell...

Beneït és a tothora
el dolç nom de Meritxell
el romeu aquí us adora
dels comtats de Foix i Urgell.
De la Conca i la Cerdanya
us vénen a visitar.
  De Meritxell...

Ja des de l’edat mitjana
per les Valls sempre vetlleu,
i com Reina sobirana
la fe d’Andorra guardeu.
El verí de l’heretgia
mai pogué aquí penetrar.
  De Meritxell...

Si ens amenacen guerres
amb son terrible flagell,
defenseu vós eixes terres
amb vostre sagrat mantell.
I amb prodigis portentosos
l’enemic feu recular.
  De Meritxell...

Vós oïu el qui en ses penes
busca aquí el consol perdut
el malalt sent en ses venes
renéixer vida i salut.
Quan del cel la pluja ens manca
promptament la feu baixar.
  De Meritxell...

Per patrona us aclama
el Consell amb gran amor,
i amb entusiasme proclama
que sou d’Andorra el tresor.
Les comarques andorranes
digneu-vos, Reina, guardar.
  De Meritxell...

Com a reina us coronaren
vostres pobles andorrans;
devotíssims col·locaren
or i argent en vostres mans.
Diadema molt preuada
us en feren fabricar.
  De Meritxell...

Amb vostra mà poderosa
guardeu-nos de tot perill,
i porteu-nos amorosa,
a vostre santíssim Fill.
Coronats d’eterna glòria
en el cel puguem cantar.
  De Meritxell... 

Puix vostra bondat és tanta,
que us digneu aquí habitar:
De Meritxell Verge santa,
vullau-nos sempre ajudar.

Meritxell en poesia

GoiGs a la Mare de déu de Meritxell

els goigs són “cants religiosos de lloança i petició adreçats a déu”, 

afirma Ignasi Moreta, professor de literatura catalana de la Uni-

versitat Pompeu Fabra, “per mitjà normalment d’alguna mediació 

mariana, angèlica o santoral”. Segueixen unes característiques lite-

ràries i musicals “que els singularitzen entre els diversos gèneres 

de poesia religiosa popular”. Tot i ser de caràcter popular, n’hi ha 

d’escrits per alguns dels millors poetes catalans, com són Josep 

Carner, Joan Maragall, Joaquim Ruyra i mossèn Jacint Verdaguer, 

entre molts d’altres. Seguidament reproduïm els goigs que es de-

diquen a la Mare de Déu de Meritxell.
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DivenDres 7 

veTLLA De sAnTA MAriA i FesTA MAJOr DeL PO-
BLe De MeriTXeLL

21h: Processó de torxes: monument dels Pariat-
ges, jardins del santuari, Meritxell Memòria fins als 
peus de la Mare de Déu a la basílica.

21.30h: Celebració de l’eucaristia per mossèn Ra-
mon Sàrries, arxiprest de les Valls. Cant dels goigs 
i veneració de la sagrada imatge amb un petó a la 
medalla de la Mare de Déu.

22.15h: Piscolabis de germanor al claustre gran, 
ofert i presidit per les autoritats comunals de Canillo.

22.30h: Ball de festa major a la plaça del poble de 
Meritxell ofert pel veïnat.

DissABTe 8

FesTiviTAT De nOsTrA senYOrA De MeriTXeLL 
PATrOnA D’AnDOrrA

7h: Obertura de les portes de l’església del santu-
ari basílica.

7.30h: Missa de l’aurora.

9h: Missa jove animada pels infants i joves de les 
colònies i campaments d’AINA i celebrada per mos-
sèn Antoni Elvira, rector d’Encamp.

10h: Esmorzar de germanor per als ainistes a la 
borda de Meritxell.

11h: Solemne eucaristia a la basílica de Meritxell, 
presidida per l’arquebisbe i copríncep d’Andorra, 
S.E. Mons. Joan-Enric Vives i Sicília, acompanyat dels 
sacerdots de les Valls, amb l’assistència de les auto-
ritats andorranes, i cantada pel Cor dels Petits Can-
tors d’Andorra.

Cant de l’himne andorrà i dels goigs i veneració 
de la sagrada imatge de la Mare de Déu de Merit-
xell.

12h: Ballada de sardanes amb la Cobla Principal 
de Berga i repartiment de coca i moscatell a tots 
els assistents, ofert pel Govern d’Andorra.

18h: Concert popular del Cor dels petits Cantors 
d’Andorra a l’església del santuari, sota la direcció 
de Catherine Metayer.

19h: Missa vespertina a l’església del santuari.

DiuMenge 9

18h: Concert al santuari vell de Meritxell, Cicle 
ONCA Bàsic, amb motiu de l’Any europeu del patri-
moni cultural, amb el duo de violins Dolce Corda, 
format per Alexandre Arajol i Jordi Albelda. Inter-
pretaran el programa Diàlegs pedagògics, un viatge 
musical amb parades a l’escola francesa, italiana, 
belga i alemanya.

DiuMenge 16

12h: Concert de Meritxell a càrrec de la Jove Or-
questra Nacional de Cambra d’Andorra a l’Audito-
ri Nacional d’Andorra, a Ordino: Músiques del nord 
Músiques del sud, sota la direcció de Gerard Claret i 
el director convidat, Yannis Papaioannou, intèrpret 
de llaüt, violí i busuqui. La Jonca estarà acompa-
nyada de Georgi Dimitrov al kanonaki i de Semih 
Ali Aksoy a la percussió.

DiuMenge 23

12.30h: Concert a càrrec del Cor de Rock d’En-
camp sota la direcció de Jordi Porta i Gil Blasi. Al 
santuari basílica de Meritxell.

DivenDres 28, DissABTe 29 i DiuMenge 30

Pelegrinatge dels monitors i monitores en acció de 
gràcies a la Mare de Déu de Meritxell per les bones 
colònies i campaments viscuts pels 750 ainistes 
l’estiu del 2018. Pregària per a totes les persones 
que ens han ajudat a fer possible aquest estiu so-
cial, lúdic i educatiu al servei dels infants i joves 
d’Andorra.

OCTuBre DeL 2018

DiLLuns 8

15.30h: Celebració de la Festa magna, la festa de 
la gent gran. Missa al santuari basílica de Meritxell 
amb ofrena de poemes, pregàries i rams de flors.

A les 17h amb motiu de la Festa magna se cele-
brarà un berenar i un espectacle al Prat del Roure, 
a Escaldes-Engordany.

DiLLuns 15

11h: Pelegrinatge des de la residència El Cedre 
fins al santuari basílica de la Mare de Déu de Me-
ritxell.

OBSERVACIONS PER A TOT EL DIA 8 DE 
SETEMBRE

Durant tota la festa hi haurà un servei gratuït de 
transport des de Torrent Pregó fins al santuari, de 
les 7h a les 21h, ofert pel govern d’Andorra.
La missa major de les 11h serà retransmesa per 
ATv i rnA.
L’església del santuari tancarà les portes a les 12 
de la nit.

programa cultural i  
religiós de meritxell 2018

AgendA
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