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4. SalutacionS El copríncep episcopal, el cap de Govern i la síndica general envien unes paraules amb motiu del Dia de Meritxell.
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6. entreviSta a moSSèn ramon de canillo L’ànima
de la festa de Meritxell assegura que “a la Mare de Déu
no li agrada fer miracles”.

12
és un exemplar de la Septuaginta, la primera traducció
al grec clàssic.
16. vergeS La de Meritxell no és l’única marededéu
trobada enmig de circumstàncies gairebé miraculoses.
També hi ha Montserrat o Núria, entre d’altres.

10. campana La historiadora Laura de Castellet va
identificar el ferrer i el campaner que van fer, com a
mínim, la campana que es conserva del santuari vell.

18. goig Mossèn Ramon de Canillo va trobar, i conserva en el seu arxiu, una còpia dels goigs que es cantaven
a la Mare de Déu abans de ser coronada patrona d’Andorra.

12. conStrucció La rehabilitació del santuari projectat per l’arquitecte Ricardo Bofill començarà els propers mesos per la teulada.

20. concertS El Cor dels Petits Cantors oferirà el concert popular el mateix 8 de setembre, mentre que la
Jonca s’esperarà a la setmana següent.

14. bÍblieS La col·lecció de bíblies que Pere Roquet va
cedir a l’arxiprestat s’ha ampliat. L’última incorporació

22. programa Són diverses les activitats que s’han preparat per celebrar el Dia de Meritxell.
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salutacions

Joan-enric Vives

xavier espot Zamora

Arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra

Cap de Govern

Pujarem al santuari-basílica de la Mare
de Déu de Meritxell el proper dia 8, que
enguany cau en diumenge? Tindrem una
pregària a la Verge Maria, pel nou curs
que s’estrena i les activitats que s’acosten?
Sabrem encomanar-li les nostres famílies,
les nostres persones amb totes les seves necessitats materials i espirituals? Deixarem,
un any més, que Meritxell ens porti la brisa
suau de la misericòrdia i l’amor de la nostra
Mare del cel? Sabrem agrair la seva protecció sobre el nostre Principat d’Andorra, que
ella acompanya des de fa tants segles? Serà
una festa ben joiosa per a totes les parròquies del país i deixarem que la seva llum poderosa il·lumini tots els racons de la nostra
existència com a poble sobirà?
Estimats andorrans: fem festa en la Diada de Meritxell, ja que la Mare de Déu és
Mare nostra i no deixa mai de protegir-nos,
acompanyar-nos i donar-nos el seu Fill, Jesucrist. Seguint la llarga tradició, “pugem”
a Meritxell. Ja que ella ens va visitar, visitem-la nosaltres, ni que sigui només amb
el nostre pensament i les nostres peticions.
Maria mai no decep ningú, i a la muntanya
de Meritxell, en la cruïlla del camins seculars andorrans, tots hi trobem l’Immaculat
Cor de la nostra Mare, la Verge Maria, ple
de tendresa pels pecadors, els necessitats,
els qui caminem enmig dels desànims i els
problemes del món d’avui. Ella s’ha fet molt
nostra. Ella és el nostre consol i la nostra esperança.
Agraïm, per tant, un any més, a la nostra
Mare i Patrona totes les benediccions rebudes de part de Déu en els darrers temps. I,
amb el goig de la propera visita del copríncep francès Emmanuel Macron, posem
el nostre estimat Principat d’Andorra, les
seves autoritats, les famílies i institucions,
i tots els ciutadans, en mans de Meritxell,
que ens ha acompanyat i protegit al llarg
dels segles com a far lluminós i guia d’esperança.
Que tingueu una joiosa Diada de la Mare
de Déu de Meritxell!

Benvolgudes i benvolguts,
Enguany el Dia de Meritxell marca l’inici del primer curs polític de
la vuitena legislatura, amb un nou
Consell General i un nou Govern.
Les eleccions del passat 7 d’abril van
renovar les institucions que ens representen, i vam escollir noves conselleres i nous consellers generals
que seguidament van donar suport
a la constitució del Govern que tinc
l’honor d’encapçalar.
Per primera vegada des de l’inici
de l’era constitucional Andorra té un
executiu de coalició, després que en
aquesta vuitena legislatura haguem
retrobat aquesta fórmula d’entesa i
d’unió en benefici de l’interès general. La democràcia parlamentària es
basa en la contraposició d’idees i de
programes polítics, però també en la
capacitat d’estendre la mà i de forjar
consensos que vagin més enllà dels
límits del propi partit. Aquesta és la
filosofia que van aplicar les tres formacions polítiques que integren el
Govern a l’hora de consensuar un
programa unitari per als propers
quatre anys.
La cultura de coalició, tot i que
formalment ha estat absent en els
anys transcorreguts des del 1993,
forma part de la tradició política andorrana i estava molt arrelada en la
manera de fer dels nostres padrins,
molts anys abans de l’aprovació de la
Constitució. Aleshores, la classe política andorrana s’articulava al tomb
de petites formacions parroquials
que, un cop escollides, havien de formar majories àmplies i transversals
al Consell General.
L’esperit de consens i d’unitat no
és una característica social nova,
sinó un tret distintiu de la nostra
societat, que sempre ha sabut trobar punts d’entesa en benefici del bé

comú. I el Dia de Meritxell és el dia
de retrobament i d’unió per excellència: el dia de la nostra patrona és
el dia de tots i és, sens dubte, un bon
moment per refermar els consensos
necessaris al tomb dels grans reptes
del país.
És amb aquesta voluntat que des
del Govern hem proposat un pacte
d’Estat per a l’acord d’associació amb
la Unió Europea, perquè és el requisit indispensable per implicar la ciutadania en la definició del contingut
de l’acord amb Europa i consensuar
així una posició negociadora sòlida.
D’altra banda, també estem treballant en dos pactes d’Estat més que
properament presentarem a la resta
de forces polítiques: el pacte per a la
sostenibilitat del sistema de pensions i el pacte sobre el sistema de salut pública. Garantir la sostenibilitat
de les pensions i del sistema públic
de salut és reforçar dos pilars bàsics
de la cohesió social i de la qualitat de
vida.
Estic convençut que la voluntat
d’entesa i de pacte expressada pels
ciutadans i les ciutadanes a les urnes i que hem sabut traslladar al
Govern, també presidirà els treballs
d’aquests tres grans acords de país.
Els tres pactes d’Estat proposats
reflecteixen tres dels grans reptes de
futur que tenim com a societat. Però
aquesta visió a llarg termini no ens
pot fer perdre de vista les qüestions
més properes, immediates i urgents
que també requereixen la nostra
atenció. Una de les nostres prioritats
de cara a aquest nou curs polític serà
trobar solucions realistes a la manca
d’habitatge, incentivant la construcció i posada al mercat de més habitatge de lloguer que reverteixi en una
moderació dels preus. També creiem
que hem de seguir fent d’Andorra un

país amb uns estàndards d’igualtat i
d’inclusió dignes d’una societat moderna, on qualsevol persona tingui
els mateixos drets sense cap mena
de distinció. És per aquest motiu
que hem creat una secretaria d’Estat
d’Igualtat i Participació Ciutadana.
Hem de vetllar per seguir tenint un
model de país on la seguretat ciutadana és un dels nostres principals
actius i atractius. I, atès que el turisme és la nostra principal font de riquesa, cal seguir buscant, juntament
amb el sector, nous atractius que ens
permetin construir una experiència
única per als nostres visitants.
Al costat de la sostenibilitat econòmica i de la sostenibilitat social, la sostenibilitat mediambiental
juga també un paper determinant.
En aquest sentit caldrà seguir unint
esforços per implementar una nova
política energètica, que redueixi la
nostra dependència de l’exterior i
que aposti de forma clara per l’energia neta i menys contaminant. Andorra ha de ser un país capdavanter
en la lluita contra el canvi climàtic
i en trobar solucions i oportunitats
davant de l’emergència mediambiental que viu el planeta.
El Dia de Meritxell també és el dia
de les nostres institucions, un dia de
tradicions, un dia inscrit en la cultura andorrana. Des del Govern defensem clarament que la nostra acció
cultural ha de posar en valor la creació local, ajudant els artistes del país
a consolidar-se a casa nostra i a anar
més enllà de les nostres fronteres.
Que el Dia de Meritxell serveixi
per reforçar tot allò que ens uneix
i per aprendre a respectar, valorar
i integrar totes aquelles diferències
que ens fan ser un país divers.
En aquest dia del poble, us desitjo
un feliç Dia de Meritxell.
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Roser Suñé
Síndica general

Benvolguts ciutadans d’Andorra,
És per a mi un plaer adreçar-vos
aquesta salutació en el dia de la Verge
de Meritxell com a testimoni del lligam
de la institució que presideixo amb tots
vosaltres. La data d’avui assenyala tradicionalment l’inici del curs polític i,
amb ell, un període d’intensa activitat
parlamentària perquè el marc normatiu acompanyi el progrés econòmic i
social del Principat, respongui a les aspiracions dels seus ciutadans i dibuixi
el millor futur per a tothom.
En nom de la Sindicatura i del Consell General vull expressar el compromís més sincer d’estrènyer els vincles
de la institució parlamentària amb la
ciutadania, reforçant els canals de comunicació i creant nous mecanismes
per a una major transparència. Aquesta és, sens dubte, una demanda social
que, al seu torn, ens porta a reflexionar
sobre quin ha de ser el rol dels parlaments al segle XXI més enllà de la representativitat política. Perquè el diàleg
amb els ciutadans ha de ser permanent
i en igualtat de condicions, és a dir,
compartint la mateixa informació.
Però permeteu-me també unes paraules més personals, evocant aquella celebració de la meva infantesa on
tots anàvem a Meritxell i després fèiem

un dinar al camp, les colles compartíem espais i menjar, jocs i cançons. Era
aquella Andorra dels anys 60, que rebia
les primeres onades de turisme i començava a créixer, l’embrió d’aquesta
Andorra del segle XXI que treballa per
trobar el seu lloc en el món complex
que l’envolta.
D’aquella mirada dels meus ulls d’infant, m’agradaria recuperar la confiança que teníem en nosaltres, la pregona
certesa que amb el nostre esforç avançàvem cap a unes condicions de vida
millor i que tots aquells que llavors creixíem gaudiríem de grans oportunitats.
Després, els anys van anar posant cada
cosa al seu lloc, però globalment el país
va avançar cap a unes fites de benestar
social que garantien uns serveis bàsics
per a tots nosaltres.
Voldria que avui recordéssim aquella energia, recuperéssim aquella confiança i creguéssim que podem continuar construint entre tots un futur ple
d’esperança. Sabem que hem de treballar per un món sostenible, perquè els
recursos són finits, per tant hem de
compartir una filosofia de vida que ens
permeti integrar aquesta reflexió.
Des de Casa de la Vall, us desitjo que
gaudiu de la festa de Meritxell, la nostra patrona.
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entrevista a mossèn ramon de canillo

“a la mare de
déu no li agrada
fer miracles”
Un monogràfic sobre la festa de Meritxell sense una entrevista a
mossèn Ramon de Canillo no és un monogràfic complet.
Amb ell parlem del programa d’actes, del Santuari i de la seva obra
social, que és AINA

He fet un parell d’excursions a Sant
Esteve i no he trobat el programa...
Què dius! Aquests capellans... Has
d’anar a la font per beure!
He de venir a AINA? Perquè vinc de
Meritxell, i és cert que tampoc he gosat buscar gaire perquè hi havia una
visita, però...
Hi vaig els diumenges a la tarda i els
dimarts, després hi tinc un noi, a part
del que té el Govern, que hi té uns guies i uns conserges, el que passa és que
aquests van a la seva.
Veig que la dinàmica que cadascú estira pel seu cantó segueix igual.
Perquè una cosa és els que treballen
de funcionaris i l’altra els que treballen per vocació. Hi ha una diferència.
Els que treballen per vocació és anar a
donar esperit, donar empenta, ser-hi
presents. Els altres van a complir la
llei, que ho fan bé, i si s’ha de tancar a
les set, doncs tanquen a les set. Però és
que no es pot tancar a les set, s’ha de
tancar a les nou.
Sí, perquè déu n’hi do el turisme que
hi puja.
Molt, no t’ho pots arribar a imaginar. Ara han trucat que pujarà un grup
d’escandinaus, i cada setmana fins al
10 d’octubre ja han avisat de diversos
grups.
I AINA? Ja han passat tots els torns de
colònies i ara s’estan formant monitors?
Sí, perquè aquí ara ja s’ha acabat
l’estiu. El 15 d’agost a Canillo s’acaba
l’estiu i comença a fer fred a les nits.
S’acaba l’estiu però comença la festa

de Meritxell.
Sí, però per fer colònies el dia és més
curt, si no, faríem un altre torn, perquè
hi ha demanda. Llavors acollim el grup
de la Llar de Sant Josep de la Muntanya, que són orfes, i és la nostra obra
social, que n’hem de fer, i també fem
el curs de monitors, que és molt interessant perquè avui en dia has de tenir
títols, i el fem a través d’una escola homologada per la Generalitat de Catalunya. I després ja fem d’alberg, perquè
s’ha de mantenir això. Aquest estiu
hauran passat 849 infants i joves, i al
Govern no li ha costat res. I la casa s’ha
de mantenir amb el treball, vindran
convivències, acollim grups, i s’han de
mantenir les persones que treballen
aquí i totes les despeses de la casa, de
llum, calefacció... I la Mare de Déu ens
ajuda molt. AINA és l’obra social de la
casa de la Mare de Déu.
Diu que la Mare de Déu ens ajuda
molt i més d’un va recordar-la per
l’esllavissada del 10 d’agost. Sembla
que faci hores extra...
Sí, és veritat que ens ajuda. Ella
sempre diu que m’ajuda molt, però
que m’espavili. A la Mare de Déu no li
agrada fer miracles. En aquest sentit,
diu que hi posi de la meva part, que
ella em donarà ànims, lucidesa per
poder prevenir més o menys el que pot
passar amb els nens, però jo m’he de
cuidar de la seguretat. Em donarà un
cor ple de pau perquè pugui transmetre-la. Em donarà les mans de compromís, de treballar. Em diu que està al
darrere, com totes les mares. Als nens
els explico contes, i he fet la paràbola
del bon samarità del segle XXI. És un
nen que baixa pel camí Ral, pel terreny que es diu les Barreres, rellisca i

AILè

“És veritat que la
mare de Déu ens
ajuda. Però ella
sempre diu
que m’espavili,
que hi posi de la
meva part”
cau. Queda en un clot, en un terreny
relliscós. Passa per allí un filòsof que
li diu: “Hauries d’haver previst que hi
ha un clot”. Passa una dona pietosa i
li diu: “algun pecat hauràs fet que has
caigut”. Passa un científic i li diu que
hauria d’haver calculat la profunditat
del clot. Passa el bisbe i li diu que la
llei és la llei i per tant no pot sortir-ne.
Passa el cap de Govern i diu que ja ho
dirà al ministre d’Ordenament Territorial, i quan aquest hi va diu que això
estava aprovat, que s’havia d’arreglar
però encara no s’ha arreglat, i fa pujar
una altra comissió. I van passant tots.
El pessimista que diu que pinta malament i l’optimista que diu que es podia
haver trencat una cama. I qui ajuda

aquest pobre nen? Els nens de les colònies el veuen i es treuen el fulard per
ajudar-lo a sortir.
Fins i tot el bisbe passa de llarg?
Tots! Passen de llarg i donen la seva
raó. Per dir que la Mare de Déu vol que
tu posis de la teva part, que t’ajuda,
però cal posar-hi d’un mateix.
Doncs lligat amb això i que la festa
de Meritxell marca una mica l’inici
del curs polític, quins temes creu que
haurien d’estar sobre la taula?
Primer de tot, quan hi ha un inici de
curs vol dir que n’hi ha un que s’acaba.
I del curs que s’acaba ressaltaríem, primer de tot, que hi ha hagut, a la borda
de Meritxell, joves evangelistes, protestants, que venen a passar uns dies,
i també han vingut monjos budistes,
que van a resar al pati del Santuari,
com si fos un temple seu. Monitors
del campament que han anat a un
camp de refugiats i ens han explicat
les vivències. També s’ha fet un concert de gongs. El Dia mundial del ioga
també hi havia 90 persones fent ioga
al pati. Si fem balanç del curs, estem
molt contents, perquè hem fet moltes
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Volem celebrar-ho amb tu

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.

Feliç diada de
Nostra Senyora de Meritxell!

Prevenir és assegurar-te
Informa’t al 890 300 o info@e-financera.com
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El Papa diu que
“no hi ha cosa més
trista que anar a un
santuari i no trobar
ningú amb qui
parlar”

AILè

convivències. I després, és molt important, la Trobada dels capellans dels
santuaris de Catalunya i les Illes Balears. Hem fet la 40a trobada, i soc l’únic
que queda de la primera trobada, perquè els altres o es moren o els canvien.
I aquesta 40 trobada l’hem fet aquí. El
tema era que un santuari ha d’acollir,
com acollim la gent, i després, com
fer que el santuari estigui present a la
vida de la gent. Aquestes trobades són
meravelloses, aquests intercanvis fan
que aprenem i donen vida. El Papa diu
una frase molt bonica: “no hi ha cosa
més trista que anar a un santuari i no
trobar ningú amb qui parlar”. A Mallorca en diuen donats, són laics que es
cuiden del santuari. Són voluntaris, i
ho cobreixen tot, si falta un ciri, parlar amb la gent, i ara Meritxell en té un
de donat, i sempre hi ha algú. Agafa’t!
El Govern diu que tanca els dimarts, i
jo dic: feu, que el dimarts és el dia que
més hi estem nosaltres. Doncs no ho
treu, i arriba gent que ens diu que els
havien dit que ho trobarien tancat.
Tanquen a les set de la tarda, i abans
em tancaven i hi havia d’anar a obrir.
Ara ja no.
De qui és, del Govern o de l’Església?
La capella vella és nostra, i el Santuari nou és del Govern, però jo en tinc
l’ús i el culte i faig el que vull i no em
diuen res, i si m’ho prohibeixen però
crec que ho he de fer, ho faig igual. Si
em demanen de fer ioga al claustre, és
una cosa bona oi?

No faran mal a ningú...
No, i és bona. És un exercici que
concentra, que relaxa. I al claustre,
per què no ho poden fer? I si volen escoltar la música dels gongs. Jo al bisbe
li vaig dir, que era un cop l’any el concert de gongs, i em va dir que és que
no són cristians...

“Vivim en un món
de transformació,
l’única cosa que
no canvia és que el
món va canviant i
ens hem de llançar
al canvi”
Potser hauria de pujar i escoltar també el concert.
Venen els monjos budistes, va venir
un grup d’alemanys a Soldeu que em
van demanar la clau de l’església, no
els vaig demanar per què, els vaig deixar la clau. És el que diu el Papa, s’ha
d’acollir la gent. A l’Església li falta la
proximitat. Estar amb la gent, parlar
amb la gent. Per què he triomfat jo
aquí? Per què fa 53 anys que soc aquí?
Perquè hi és de veritat.
Per què hi soc, i vaig a la llar de jubilats i aquí i allà. Cal proximitat, estar amb la gent, parlar-hi, escoltar-la.

Al Santuari la gent hi va i t’explica la
vida, necessita explicar, venen a plorar. I els dones estampes de la Mare
de Déu, els expliques, sobretot si hi
ha un nen petit, que té la mà oberta,
com totes les mares, i té uns ulls grans
per llegir dins el cor, va amb esclops
perquè és humil com nosaltres, i té
un ull a dalt perquè passi el que passi
ens mira i ens protegeix. No costa res
d’acostar-se, la gent ho vol.
Potser un dels grans mals de la societat actual és aquest, que falta aquesta
comunió, aquest saber estar en companyia, ajudar-se, que anem tots de
pressa i no volem saber res de ningú.
Al programa cada any hi faig una
reflexió: què som, turistes o pelegrins?
El turista és el que mira superficialment, el pelegrí és el que entra, entra
en l’esperit. De 100 persones que entren, 80 són turistes, no resen, però si
hi ha un fulletó, una estampa, entra
turista però marxa una mica pelegrí.
I aquesta és la missió del capellà. Hi
ha més turistes que no pas pelegrins.
I això que em deies del nou curs escolar, aquest any el lema és “Andorra,
un poble que camina amb la llum de
Meritxell”. He triat aquest tema perquè faig un record als 600 anys del
Consell de la Terra. Hem de fer un
Santuari connectat amb el poble, amb
la història del poble. El Santuari s’ha
fet a través del poble. Andorra és un
país de caminar, dels pariatges, una
etapa en la qual Andorra comença a

ser Andorra separant-se dels coprínceps, fent el Consell de la Terra, ja
som nosaltres. Tenim patrimoni. Ens
gastem molts diners en el patrimoni
i després el tanquem. Al programa hi
veiem un tros del camí recorregut, és
a dir, Andorra és un poble que pelegrina, no camina com a turista, sinó
que té un esperit. I a més, Meritxell,
si es coneix la història, va ser declarada patrona pel Govern, sense intervenir-hi el bisbe. Hi havia la crisi del
ferro i la gent marxava, i el síndic va
buscar un motiu perquè la gent no
marxés, s’aplegués i s’unís. I aquest és
el tema d’aquest any, Meritxell és la
llum d’aquest poble que vol caminar.
Hem d’innovar, hem d’anar endavant
sense perdre el camí obert, les arrels.
Al final no m’heu explicat què farem
aquest curs.
La idea clau, la columna vertebral
és intentar que tot el que es faci sobretot a través d’AINA, i Canillo i Meritxell, que és allà on tinc influència, petits gestos que demostrin que la vida
és camí, i que el camí ja és felicitat i
que tenim clar on volem anar, encara
que l’important no és arribar-hi, l’important és que hi caminem.
I on volem anar?
Això cadascú ho ha de dir, el polític ha de dir, jo com a capellà he de
dir un regne de justícia, de bondat i
d’amor i pau. Vull anar cap aquí. La
idea aquest any és caminem, no ens
estiguem aturats. I caminem no com
a turistes. Vivim en un món de transformació, i l’única cosa que no canvia
és que el món va canviant. Estem en
una frontissa i ens hem de llançar al
canvi. Canvi a nivell econòmic, canvi
perquè hi hagi més interconnexió entre persones i de les persones amb la
realitat del país, canvi d’hegemonies,
més igualtat, canvi perquè no siguem
una societat de maquillatge, ens hem
de mostrar tal com som i veure amb
autenticitat. I per últim, deixar de
ser passius per ser tots actius, l’infant que ve m’ha d’ensenyar a mi, jo
he d’aprendre d’ell i ell de mi, no podem ser pas inactius. I després, que
el projecte sigui compartit, no tantes
divisions.
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la campana

identificats el ferrer i el campaner
El campanar de Pujol va
posar la historiadora Laura
de Castellet sobre la pista
del campaner que va fondre,
com a mínim, la campana
que es conserva del santuari
vell de Meritxell. I navegant
pels protocols notarials de
l’Arxiu Capitular d’Urgell ha
arribat fins al ferrer

El món és molt petit, i el Pirineu, encara més. Resulta que l’estiu del 2018
la historiadora solsonenca Laura de
Castellet es va enfilar al campanar
de l’església de Sant Andreu, a Pujol,
el municipi pallarès del Baix Pallars.
I s’hi va trobar una estupenda campana en la qual el campaner havia
tingut el detall de deixar-hi el segell i
tot: una mena de torre que correspon
a Joan de la Tor, amb taller obert a
la Seu d’Urgell i amb qui s’ha trobat
repetidament mentre navegava pels
protocols notarials de l’Arxiu Capitular d’Urgell.
La gràcia, diu De Castellet, és que
aquest mateix segell, la torre del cognom del senyor campaner, està gravada a la campana del santuari vell de
Meritxell que es conserva. Quan va
lligar caps va sentir una rara emoció
i alguns dubtes, perquè la campana de
Meritxell és de ferro, i si realment la
va fondre Joan de la Tor, hauria de datar del segle XIII, en els anys del segon
pariatge, va explicar la historiadora.
Quin problema hi ha? Resulta que
les campanes anteriors al XIV són
quasi totes de bronze. Però tot i això,
no hi ha dubtes: “El segell de Meritxell es llegeix poc però és clavat al de
Joan de la Tor a Pujol.” El cas és que
De Castellet no ha identificat només el
campaner, sinó també el ferrer que el
va ajudar a fondre la campana: Arnau
Fabre, artesà de Canillo, i que era el
soci del també canillenc Ermengol des
Grau, el comerciant que –segons la
historiadora– li venia a La Tor el ferro
i el bronze per fabricar campanes.
Doncs aquesta història és la que De
Castellet va explicar en la penúltima
cita del cicle de conferències organitzat pel Centre d’Estudis Històrics
i Polítics (CEHiP). El títol oficial de la

MàxIMUS

MàxIMUS

xerrada va ser Andorrans als protocols
notarials de l’Arxiu Capitular, i el de la
campana de Meritxell és un dels episodis que va descobrir seguint el rastre que els nostres avantpassats van
deixar entre el 1255 i el 1320 quan anaven a cal notari.
És un primer tastet de la investigació, en què s’han localitzat 224
documents. En una segona fase del
projecte, que ha de tenir lloc aquest
nou curs, segur que s’hi troben altres
sorpreses encara: els andosins del XIV
sembla que acudien al notari de la Seu
força sovint: De Castellet ha localitzat
prop de 2.000 referències més entre el
1327 i el 1340.

FÈLIx PEIg / ArxIU nACIonAL
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la construcció

joSEP MoLES / ArxIu NACIoNAL

la rehabilitació del santuari
començarà per la teulada
Els últims pressupostos del Govern Martí preveien invertir en la
rehabilitació del santuari de Meritxell 2,2 milions d’euros, dels quals
170.000 enguany en concepte d’”estudi i projecte”. Les propostes
s’havien de presentar abans del 5 de setembre

La rehabilitació integral de Meritxell
arrencarà aquest curs que comença
per la teulada. Literalment, perquè el
Govern va aprovar a finals de juliol la
licitació per a la primera fase de la intervenció, que preveu la renovació del
cobriment metàl·lic del santuari per
un de “similar” i “més eficient”. Convé
recordar que la retícula que cobreix
Meritxell, formada per centenars de
panells de coure que li donen l’aspecte
similar al de la lorica segmentata dels
legionaris romans, ha donat problemes des del primer dia, especialment
quan neva fort: llavors s’embussa i hi

ha goteres, explica mossèn Ramon de
Canillo. Els últims pressupostos del
Govern Martí preveien invertir en la
rehabilitació del santuari de Meritxell
2,2 milions d’euros, dels quals 170.000
aquest curs en concepte d’“estudi i projecte”. Les propostes s’han de presentar
abans del 5 de setembre.
L’edifici va ser projectat per Ricardo
Bofill després que l’anterior patís un incendi. La construcció del nou santuari
es va començar el 1974 i es va inaugurar el dia de Meritxell de l’any 1976.
Un conjunt de 132 diapositives
n’acrediten la construcció. Les va dis-

parar l’escaldenc Josep Moles (1925),
que les va dipositar a l’Arxiu Nacional.
Moles era aficionat des de sempre a la
fotografia, l’home duia sempre una cà-

Un conjunt de
132 diapositives,
disparades per
Josep Moles,
acrediten la
construcció del
santuari
mera a sobre. Però a més, va donar la
casualitat que era l’electricista que va
“fer” –com diu ell– “l’electricitat de Meritxell”. Tota, des de la calefacció soter-

rània –un quilòmetre de fil d’alumini
que corre per sota de les llambordes–
fins a les campanes electrificades, el
parallamps de ions i la més humil de les
bombetes. I aquest és el motiu pel qual
durant els dos anys que es van allargar
les obres es va convertir en un habitual del santuari. El resultat d’aquesta
combinació es troba a l’Arxiu en Línia:
la crònica gràfica de com, d’on no hi
havia gairebé res (les restes del santuari calcinat la nit del 8 de setembre del
1972), en va brotar el nou Meritxell. Primer es va desmuntar el terreny, a poc
a poc comença a dibuixar-se la silueta,
un dia arrenquen els arcs del claustre;
un altre, la que s’enlaira és la torre; o
apareixen les estructures metàl·liques
que sostindran les voltes, o fan els últims retocs al presbiteri. I xino-xano,
arribem al 8 de setembre del 1976, el
dia de la inauguració.
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col·lecció de bíblies

la primera traducció
arriba a meritxell

j.g.

Un exemplar de la
Septuaginta –la primera
traducció dels primers llibres
de la Bíblia al grec alexandrí–
ha passat a formar part de
la col·lecció de més de 1.900
bíblies que s’exposen de
forma permanent a la sala
de la llar de foc de l’antic
santuari de Meritxell

La darrera adquisició que ha vingut a
completar la col·lecció de bíblies cedida
per Pere Roquet a l’arxiprestat, i que des
del 2016 s’exposa a la sala de la llar de foc
del santuari de Meritxell, és un exemplar de la Septuaginta, que és com es coneix la primera traducció del Pentateuc
–els primers cinc llibres de la Bíblia– des
de l’hebreu fins al grec alexandrí que
s’ha conservat fins als nostres dies. Es
coneix com a Septuaginta perquè la tradició diu que van ser 72 savis els que van
participar en la traducció del text.
Des de finals de juny i fins aquest passat 1 de setembre, la col·lecció s’ha pogut
contemplar al CaixaForum Madrid, on
va viatjar la col•lecció sencera. En xifres:
la Bíblia traduïda a 1.906 llengües, exactament. Poden semblar moltes –i de fet,
són unes quantes més que les 1.286 amb
què el fons va arribar tres cursos enrere a Meritxell– però encara en queden
unes quantes per completar la col·lecció
sencera, les 3.350 llengües a què s’ha traduït totalment o parcialment la Bíblia.
Es calcula que a tot el món es parlen
més de 7.100 idiomes. El que passa és

que prop de la meitat són àgrafes. Vaja,
que no tenen escriptura.
La Septuaginta és l’última incorporació. Però tot va començar, com recordava el mateix Roquet tres anys enrere,
en el viatge que el 1995, tot just acabat
de jubilar, va fer pel nord de Kenya. Uns

Tot va començar
amb el Nou
Testament en
llengua turkana que
uns missioners van
regalar a Roquet
amics missioners li van regalar un Nou
Testament en llengua turkana, de tornada a Nairobi va comprar a la Societat
Bíblica local una vintena d’exemplars
més, tots en llengües diferents, i així va
començar la col·lecció. Si bé existeixen
altres col·leccions bíbliques monumentals –les del Vaticà i la Bible Society, sen-

se anar més lluny–, també és cert que
cap s’exposa al públic i de forma permanent com la de Meritxell, que és en això
única.
Entre la turkana i la Septuaginta hi
trobem les altres 1.904 llengües que figuren a la col·lecció. Mereixen atenció
especial les que són no ja minoritàries,
sinó autèntiques relíquies lingüístiques
perquè no arriben ni al miler de parlants: la Bíblia en Mansk, que es parla a
l’illa de Mann; en Cornick, a Cornualles;
en Little Man, a la remota Kamtxatka, i
en bugrana, llengua aborigen australiana. I si ja això és sens dubte extraordinari, què dir de les traduccions al yaghan
argentí o al xipago bolivià: els parlants
d’aquestes es poden comptar amb els
dits d’una mà! Altres rareses són un
exemplar distribuït a Corea del Nord i
que precisament per aquest motiu –estar en possessió d’una Bíblia pot comportar una pena de 15 anys de presó– es
va publicar (a Corea del Sud) sense portada ni colofó, i es va fer passar de contraban a l’altre costat amb un sistema de
globus d’heli.
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MAREDEDÉUS TROBADES

MERITXELL,
UNA DE LES MOLTES
MAREDEDÉUS TROBADES
Són diverses les figures de marededéus que van ser amagades a
boscos i muntanyes pels fidels abans de la invasió per part dels
musulmans, segons expliquen les llegendes. Els relats de les
troballes s’acosten al dels miracles

La Mare de Déu de Meritxell és una de
les moltes marededéus trobades. La
de Montserrat o la de Núria, així com
la de Font Romeu o la de la Victòria
de l’Arieja són alguns altres exemples
d’aquest fenomen. Segons les llegendes que es van popularitzar entre els
segles XV i XVII, les imatges s’havien
amagat abans de la invasió musulmana. Més endavant van ser retrobades

miraculosament o enmig de prodigis
per pastors o ermitans.
La Mare de Déu de Meritxell va ser
trobada per un pastor al peu d’una gavernera florida enmig de la neu. Durant la nit es va escapar de l’església de
Canillo i va tornar a aparèixer a la gavernera, miracle que es va repetir l’endemà des de l’església d’Encamp. La
Mare de Déu de Núria va ser amagada

per Sant Gil juntament
amb la creu, la campana amb què cridava els
fidels i l’olla en la qual
cuinava per a ells. El
conjunt va ser trobat a
la paret d’una capella
que havien construït uns pastors molts
anys abans. La Mare
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de Déu de Montserrat va ser trobada
per uns xiquets, després de veure una
llum a la muntanya, a l’interior d’una
cova. En assabentar-se’n, el bisbe va
intentar traslladar la imatge fins a la
ciutat de Manresa, però el trasllat va
resultar impossible, ja que l’estàtua
pesava massa i el bisbe va interpretar
aquest fet com el desig de la Mare de
Déu de romandre al lloc on se l’havia
trobada.
Són només alguns exemples de les
històries que expliquen les troballes
d’unes figures, en general escultures
en talla de fusta policromada d’estil
romànic, concebudes per ser vistes
frontalment. La marededéu acostuma
a aparèixer asseguda amb el Nen Jesús
a la falda.
La celebració de la festa de les diferents marededéus trobades és el 8 de
setembre, diada de la Mare de Déu de
Setembre, i aquest dia es fan aplecs,
romeries i processons a santuaris
d’arreu de marededéus trobades. Una
excepció, però, és Montserrat. L’11 de
setembre del 1881, el papa Lleó XIII va
declarar la Mare de Déu de Montserrat patrona oficial de Catalunya i se li
va concedir també el privilegi de tenir
missa i oficis propis. La seva festivitat
se celebra el 27 d’abril.

Ectem. Dae qui cus
elia venias exeri
dolorer chiligentus
velendu ntemquam
verovitatem
dusanimin
comnimagnati

ENRIC
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ELS GOIGS

EL CANT DE LLOANÇA
D’ABANS DE SER CORONADA
Els goigs són cants religiosos de lloança dirigits a àngels, sants i mares de
Déu. Meritxell també en té. En aquesta
pàgina es poden llegir els goigs que se
li dedicaven abans que fos coronada
patrona d’Andorra i que mossèn Ramon de Canillo va trobar i guarda en
el seu arxiu i que comparteix en el pro-

Monssèn Ramon de
Canillo va trobar i
guarda en el seu arxiu
uns goigs a Meritxell
previs a la coronació

grama de la festa d’enguany.
Es pot comprovar com, tot i parlar
de valls que la situen prop de muntanyes, en el poema no s’ubica concretament la mare de Déu a Andorra.
Després de la coronació apareixen
uns nous goigs que canten: “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. Com a reina us coronaren, vostres
pobles andorrans; devotíssims collocaren, or i argent en vostres mans.
Diadema molt preuada, us en feren
fabricar”.
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els concerts

AGÈNCIES

arts plàstiques i
música s’uneixen
per meritxell
Després que el mateix dia 8
de setembre el Cor dels Petits
Cantors d’Andorra ofereixi el
concert popular al santuari
de Meritxell, serà la Jonca qui,
al costat d’artistes plàstics,
oferexi el Concert de Meritxell
el dia 15 a les 12 del migdia a
l’Auditori Nacional d’Andorra,
a Ordino

Com cada any el Cor dels Petits Cantors d’Andorra oferirà un concert
popular a l’església del santuari el
mateix dia de Meritxell. Serà a les 18
hores i sota la direcció de Catherine
Metayer, després d’haver cantat la
missa solemne.
Una setmana després, el diumenge
15 de setembre, el Concert de Meritxell que oferirà la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca)
presentarà diverses novetats, entre
les quals la barreja d’arts plàstiques i
música i una nova direcció.
Des de l’any 2014, la Fundació
ONCA convida un director per compartir la direcció de la Jonca amb
Gerard Claret. Enguany, per primera
vegada, s’introdueix un nou format
de direcció col•lectiva formada per
quatre músics de l’ONCA: Sergi Claret i Francesc Planella (violins), Josep

Bracero (viola) i Jordi Claret (violoncel). El quartet tutoritzarà els assajos
i exercirà de cap de secció de l’orquestra, mentre codirigeix el concert que
ha dissenyat per a l’ocasió, un programa on s’interpretarà la Suite en si bemoll major TWV 55:B5, Les Nacions de
Telemann, Adagi i fuga de Mozart, algunes de les Cinc peces per a orquestra
de corda de Hindemith, Élégie. Larghetto elegiaco de la Serenata per a cordes
en do major op. 48 de Txaikovski, i la
Fuga y misterio de Piazzolla.

Telemann, Mozart,
Hindemith,
Txaikovski i Piazzola
protagonitzaran
l’actuació de la
Jonca
La segona novetat de la cita és la
participació de cinc joves artistes
plàstics del país, tots ells participants
de l’edició de 2019 del certamen Talentejant, organitzat pel comú d’Escaldes-Engordany. Aquests cinc joves,

conjuntament amb la Jonca, demostraran el seu talent artístic en directe
a través de la relació que s’estableix
entre els colors i la música. Un text de
Juanma Casero anirà explicant el programa, basat en la sinestèsia.
La sinestèsia és una condició neurològica que comporta l’assimilació
conjunta de sensacions provinents
de diferents sentits en un mateix
acte perceptiu, com quan veiem els
sons, olorem les imatges o escoltem
les carícies. En aquest cas es proposa
escoltar els colors, la més coneguda
de les sinòpsies que ha inspirat compositors, pintors, poetes i artistes de
tots els temps. Amb un programa dividit en cinc parts, cada obra musical
s’associarà amb un color determinat
a partir del qual un jove artista interpretarà en directe la seva experiència
sensorial. D’aquesta manera, la música de Telemann, Mozart, Hindemith,
Txaikovski i Piazzolla s’omplirà de
colors per a crear una experiència
única, irrepetible i col•lectiva a través
de la sinestèsia, que de ben segur no
deixarà indiferent a ningú.
El Concert de Meritxell, que s’oferirà a les dotze del migdia a l’Auditori
Nacional, compta amb la col•laboració
de la Fundació Anna Riera.
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PROGRAMACIÓ

ELS ACTES DE
CELEBRACIÓ
DE MERITXELL

Dissabte, 7 de setembre:
VETLLA DE SANTA MARIA.
21.00 h. Processó de torxes des del
monument dels Pariatges, jardins del
Santuari, Meritxell Memòria, fins als
peus de la Mare de Déu de la Basílica.

21.30 h. Celebració de l’eucaristia, per
mossèn Ramon Sàrries, arxipreste de
les Valls. Cant dels Goigs i veneració
de la sagrada imatge amb un petó a la
medalla de la marededéu. Acte presidit
pels cònsols de Canillo.

22.15 h. Piscolabis de germanor al
claustre gran ofert pel Comú de Canillo
a tots els pelegrins.

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

Diumenge, 8 de setembre:
SOLEMNITAT DE NOSTRA SENYORA DE
MERITXELL, PATRONA D’ANDORRA.

09.00 h. Missa jove animada pels infants
i joves de les colònies i campaments
d’AINA, El món màgic 2019, celebrada per
mossèn Antoni Elvira, rector d’Encamp.
10.00 h. Esmorzar de germanor per als
ainistes a la borda de Meritxell.

11.00 h. Eucaristia solemne a la Basílica
de Meritxell presidida pel bisbe d’Urgell
i copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives i
Sicília, acompanyat dels sacerdots de les
Valls, amb l’assistència de les autoritats
andorranes i cantada pel Cor dels Petits
Cantors d’Andorra. Cant de l’himne
andorrà i dels Goigs i veneració de la
sagrada imatge de la Mare de Déu de
Meritxell.

12.00 h. Ballada de sardanes amb la
Bellpuig Cobla i repartiment de coca i
moscatell per a tots els assistents ofert
pel Govern d’Andorra.
18.00 h. Concert popular del Cor dels

Santuari Basílica.

Petits Cantors d’Andorra a l’església del
Santuari, sota la direcció de Catherine
Metayer.

07.30 h. Missa de l’Aurora celebrada pel

19.00 h. Missa vespertina a l’església del

rector del Santuari.

Santuari.

07.00 h. Obertura de les potes del

Bon dia de Meritxell
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