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Mirar el passat, pensar el futur

E

l Vist i No vist va arrencar el 29 d’abril
del 2016 amb el joc de fotografies que
il·lustra la portada d’aquest especial, a
partir d’una estupenda perspectiva de
la capital anterior al 1913 i procedent del fons de
Casa Rossell, avui conservat a l’Arxiu Nacional.
Des d’aleshores han desfilat per la nostra portada dos centenars i mig d’imatges. Una mostra
suficient –creiem– per il·lustrar els canvis sovint
espectaculars que han experimentat en poc més
d’un segle els nostres pobles, els nostres carrers
i també les nostres muntanyes. Aquest viatge al
passat ens ha de servir en primer lloc per recordar
exactament d’on venim; en segon, per mirar amb
uns altres ulls els escenaris on transcorren les
nostres vides; i en tercer, per reflexionar de forma
constructiva i si cal autocrítica sobre si era aquest
el millor o l’únic camí urbanístic que podíem triar. Cadascú trobarà la seva resposta, si té temps
i ganes per pensar-hi, perquè en aquest àmbit,

com en tants d’altres, és dubtós que hi hagi una
resposta definitiva. Nosaltres ens hem regalat el
plaer de presentar cada dia al lector una finestreta fotogràfica al passat. I ho continuarem fent en
un projecte que potser no suposa, d’acord, cap
revolució perquè no hem inventat res. Però era un
experiment inèdit en la premsa escrita del país i
calia creure-hi. El BonDia ho va fer, i en poques
setmanes va trobar la complicitat del lector, que
l’ha convertit en una de les seccions de referència
del diari. Avui celebrem el primer aniversari, i és
de justícia recordar aquí tots els que han fet possible la secció, començant pels lectors i amb especial atenció a l’Arxiu Nacional, que hi ha col·laborat
des del primer dia, i al col·leccionista Miquel
Sánchez Baños, que ens va obrir generosament el
seu monumental fons de postals històriques, així
com a Casi Arajol, col·laborador esporàdic però
decisiu en un període estranyament tan poc documentat com ho són els anys 70. Fins l’any que ve.
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jonAthAn gil, fotògrAf

“Localitzar el punt exacte des d’on
fa cent anys es va fer una foto arriba
a emocionar”
La seva és una feina discreta i solitària que
té un punt d’arqueològica, amb els seus
rituals –evocar els fotògrafs pioners que el
van precedir– i les dificultats tècniques i
logístiques que ens detalla a continuació.

Diu que per prendre una perspectiva de
la Mosquera que clavés la del 1914 que li
servia de referència hi va haver de pujar
fins a cinc vegades. Cinc. Hi havia tants
elements que calia tenir en compte –uns
en primer terme; els altres, al mig pla,
els tercers, al fons– que només que es
mogués un metre endavant o un metre
al costat, quan arribava a la taula i descarregava la fotografia comprovava amb
desesperació que n’hi havia algun que
havia quedat tan desquadrat que invalidava la imatge. I apa, de nou cap amunt.
No és l’habitual, d’acord, però tampoc
ha sigut estrany al llarg de les 250 contraportades que Jonathan Gil (Ciudad
Real, 1983) ha elaborat aquest últim any
per al Vist i No Vist. De fet, si només fos
l’edició en paper, aquestes subtileses les
podria passar per alt. Però a més del paper, el Vist i No Vist té una versió digital
especialment il·lustrativa, amb un arxiu
GIF en què s’encavalquen les dues imatges, l’antiga i l’actual. Això fa que una
petita discordança que passaria quasi
desapercebuda en el paper amenaci de
deixar-te en evidència al GIF, “i tot plegat
t’obliga a filar molt, molt prim”.
Es tracta, és clar, de mirar de fer una
fotografia calcada de l’original, de clonar
la perspectiva des d’on va ser disparada
fa trenta, cinquanta o cent anys, amb
l’objectiu evident de documentar el canvi
sovint dràstic que han experimentat els
nostres paisatges i les nostres ciutats

per efecte de la urbanització. Hi ha un
segon objectiu si es vol més romàntic i
molt menys obvi, i que consisteix a retre subtil homenatge al fotògraf pioner.
Com? Buscant ja no el punt més o menys
aproximat, sinó l’emplaçament exacte:
“En aquest projecte jo m’havia de fer a
un costat i posar-me al servei absolut de
les fotografies originals, i també dels fotògrafs, que fa un segle no ho tenien tan
fàcil per accedir a segons quins llocs: hi
havien d’anar a peu, i carregant un equip
que podia ser molt pesat.” Per això, diu,
“quan a partir d’uns pocs indicis soc ca-

M’havia de fer
a un costat,
posar-me al servei
de les fotos originals
paç de localitzar la perspectiva exacta,
posar els peus on els va posar un col·lega
de fa cent anys, em puc arribar a emocionar”. En els paisatges urbans la dificultat
és òbviament menor. El problema pot ser
en aquest cas que la urbanització hagi
fet impossible de reproduir la perspectiva perquè un edifici ha florit just davant
l’objectiu. Les fotos han de compartir un
mínim d’elements que faci viable la comparació entre l’abans i l’ara. Si no és així,

s’ha de descartar. I això passa molt més
sovint del que sembla: les vistes generals
d’Ordino són avui particularment difícils
de fer perquè el centre esportiu es menja
la perspectiva i fa impossible que entre
les dues imatges, la d’ahir i la d’avui,
hi hagi un mínim d’elements comuns.
Un cas similar es dona amb Encamp i
també amb Canillo. Molts cops, diu Gil,
“hem hagut de descartar una fotografia
estupenda simplement perquè avui és
impossible fer-la”. El cas paradigmàtic
és Meritxell: el santuari nou fa impossible
qualsevol intent de fer un abans i un ara
de l’antic, i molt menys des dels marges
on tenia lloc l’aplec de la patrona.
Les muntanyes han jugat normalment –però no sempre– a favor del fotògraf. D’una banda, constitueixen una
excel·lent font de referències per ubicar
una fotografia antiga. Això té, però, la
seva contrapartida, i és que de nou aquí
un sol pas a la dreta o a l’esquerra pot
acabar esguerrant una fotografia. Gil treballa a partir d’un banc d’imatges a què
pot accedir des del mòbil. Són aquestes
imatges les que consulta sobre el terreny. Però continua sent una pantalla
de dimensions reduïdes i quadrar una
fotografia “és moltes vegades qüestió
de centímetres”. Si l’ha encertat o no només ho sap una vegada descarregades
les imatges, ja a la redacció. Un altre detall de la feina del fotògraf que rarament
transcendeix és que fa 50, 100 anys, les

muntanyes eren molt més clares, amb
molta menys vegetació, i això permetia
l’accés a punts avui potser colonitzats pel
bosc o, encara pitjor, per un edifici o una
urbanització. Pensin només en la zona de
Sant Miquel d’Engolasters: “Sovint m’he
trobat que el lloc des d’on hauria de disparar era al jardí d’una casa o d’un xalet,
o a dintre! Fa cent anys allò era un prat.”
Dos centenars i mig de fotografies
són una mostra suficient perquè Gil hagi
inferit certes tendències: per exemple,
la concentració en uns pocs temes molt
repetits. A la capital, els espais més retratats pels pioners de la fotografia eren
la plaça Benlloch, la Casa de la Vall i, només en temps més moderns, l’avinguda
Meritxell i la Rotonda. I para de comptar.
Ni el Cap del Carrer ni el centre històric
mereixen gaire atenció. A totes les parròquies es reprodueix una pauta similar: a
Sant Julià, les estrelles són la carretera,
la plaça Major, la parroquial i sobretot el
carrer dels Cóms; a Escaldes, la placeta
de Santa Anna, Carlemany i el Valira; a
Encamp, Santa Eulàlia, la Mosquera, la
plaça i les Bons; a Canillo, el carrer Major;
a la Massana, els túnels de Sant Antoni, i
a Ordino, la plaça, Sant Corneli i la Casa
Rossell. Tot plegat té, és clar, una explicació: “Un segle enrere eren pobles minúsculs, amb prou feines un grapat de cases
al voltant de l’església. La major part de
les places i carrers d’avui simplement no
existien.”
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Arxiu NAcioNAl

Mig milió de negatius
i dos segles d’història
a l’abast del ciutadà

El document més antic del
fons fotogràfic és un daguerreotip del 1845; la meitat dels
negatius procedeixen del servei de Fotografia del Govern.

N

i Isidre Escorihuela, que
n’és des de fa dos decennis llargs el conservador,
sap dir exactament quants
documents es conserven al fons fotogràfic de l’Arxiu Nacional. Calcula que
més de mig milió de negatius, en tots
els suports –metàl·lic, vidre i plàstic– i
que permeten reconstruir la història
gràfica del nostre racó de món des del
1845 –quan està datat el document
més antic dels fons: un daguerreotip procedent de Casa Rossell– fins a
l’últim ingrés de consideració, les 132
diapositives cedides al novembre per
l’escaldenc Josep Moles Demunt i que
documenten de forma excepcional la
construcció del santuari nou de Meritxell, entre el 1974 i el 1976. Entremig,
fons procedents d’entitats nacionals i
estrangeres com FEDA, el Centre Excursionista de Catalunya, l’Agrupació
Fotogràfica de Catalunya, l’Arxiu Mas
i l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, així com personals (Pantebre,
Peig, Alsina, Schroeder, Olivella, Ribière, Cairat, Sirés, Vehils) i familiars
(Areny-Plandolit, Casa Rossell, Casa

Cremat, Casa Muixó, Rafeló). I no ens
oblidarem aquí del que és probablement el menys esmentat i el més desconegut dels fons que es custodien a
l’Arxiu: el del servei de Fotografia del
Govern, que és de molt el més important des del punt de vista quantitatiu. La meitat d’aquest mig milió de
negatius procedeix del Govern. I això
que l’últim ingrés data del 2007. A
molta distància el segueixen el fons
Peig, amb 66.000 negatius, l’Alsina
(16.000) i el Pantebre (2.307). Però no
sempre la quantitat és el que marca la
diferència: un dels ingressos més espectaculars dels últims temps va tenir
lloc el febrer del 2015. I van ser tan
sols tres fotografies. Còpies, aquest
cop: tres vistes inèdites de la lectura de la sentència de mort del 1943
procedents del fons de l’urgellenc Manuel Pomares i que van aportar una
perspectiva complementària de la de
Claverol, fins ara l’única coneguda. Els
fons de l’Arxiu són especialment forts,
diu Escorihuela, entre els anys 30 i 60,
el període clàssic de la fotografia andorrana. En canvi, anem més peixos en
els decennis posteriors, per als quals
falta paradoxalment una visió d’autor
com la que van deixar els Alsina, Peig
i companyia. Alsina, per cert, serà el
pròxim a desfilar per l’Arxiu en Línia: a
l’estiu, estiguin atents, s’hi bolcarà un
paquet amb prop de 4.000 fotografies
de l’escaldenc. Nyam, nyam.

Joies úniques

per una dona única

Feliç dia de la mare
Avda. del Fener 11 - 13 3o 5a Edifíci Eland
Andorra la Vella AD500
Andorra
Tel.: (+376) 661 133
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miquel sánchez baños

El col·leccionista en estat pur:
el plaer de compartir
Té tot el que es pot tenir en postal antiga de temàtica andorrana: des de les targetes
fundacionals de Py Oliver fins a les sèries ‘vintage’ d’Escudo de Oro. Fins al 1980, que
és la barrera del que ell considera l’Andorra ‘antiga’. La que li interessa.
Vet aquí un home tocat per la cosa antiga. L’escaldenc Miquel Sánchez Baños
(1948) diu que va començar a arreplegar tot el que es podia col·leccionar
–segells, postals, llibres, pel·lícules– des
del minut u que va aterrar a Engordany.
Això va ser cap al 1978. I fins avui. Va venir per exercir el seu ofici –electricista– i
avui és, a més de jubilat, un dels nostres més conspicus col·leccionistes. És
amb perseverança i amb una raríssima
habilitat per localitzar l’agulla al paller
–tant li fa que aquest paller sigui a milers de quilòmetres, per no dir a l’altre
costat de l’Atlàntic– com ha anat reunint un fons monumental. Té tot el que
es pot tenir en postal antiga de temàtica
andorrana. Tot. Des de la dotzena d’incunables de Py Oliver de finals del XIX
fins a les molt vintage Escudo de Oro (i
similars) dels anys 70, passant per Guillem de Plandolit, Toldrá Viazo, Obrador
i Boixader i J. Gil –per dir només els més
buscats– i sense descuidar-nos dels
més prolífics: Claverol, APA, Labouche,
La Maravilla, Rossell, Agra, Cuyàs, Basuyau, Pantebre, Zerkovitz i anar fent.
Si no ho té ell, no ho busquin, perquè
no ho trobaran. Es va plantar als anys
70 perquè a ell només li interessa l’Andorra “d’abans”. I la frontera d’aquest
“abans” és per Baños el 1980. Però,
fins i tot així, la seva és una col·lecció

oceànica que fàcilment es deu enfilar
per sobre de les 6.000 targetes. Totes
diferents, ep, i amb especial atenció a
la targeta “circulada”. És a dir, a la targeta timbrada, amb segell i amb matasegell. I encara millor si l’ha “circulat” el
mateix editor. Els garantim que provoca
una rara emoció tenir entre les mans
una postal de Guillem de Plandolit –una
vista d’Ordino, per exemple– firmada
per l’autor el 27 d’agost del 1905. I com
aquesta, Baños en té unes quantes.
Hi ha altres col·leccionistes entre

Skoda Citigo

Sèrie especial “Edition”

nosaltres, és veritat. Però el que probablement el fa diferent és la seva generositat, si no rara com a mínim extraordinària. Baños és l’antítesi de l’avar
racinià i una mena de col·leccionista en
estat pur, virgilià, que troba la culminació superior de la seva dèria en el simple fet de compartir els tresors que ha
anat caçant al llarg dels quatre últims
decennis. El Vist i No Vist, i per tant tots
els lectors del BonDia, ha sigut beneficiari directíssim de la seva generositat. I
ho continuarà sent, perquè la col·lecció

de Baños és un pou sense fons. Però no
hem sigut els únics, ni tampoc els primers. N’hi ha que l’hauran descobert
a la contraportada del BonDia. Però és
molt probable que n’hagin sentit a parlar sense saber-ho. Perquè les postals
són només una de les potes de la seva
col·lecció. L’altra –bé, una de les altres–
són les pel·lícules antigues. I res de còpies digitals. Com a col·leccionista de raça,
a ell el que li interessen són les peces
úniques. És a dir, les bobines originals.
Sona pelet excèntric, i alhora quimèric.
Com pretén un jubilat d’Engordany localitzar pel·lícules de temàtica andorrana de 50, 60 o 80 anys d’antiguitat
i de què la majoria de vegades no hi ha
ni la referència? Doncs això és exactament el que ha fet Baños. No una, sinó
unes quantes vegades. I amb pel·lícules
familiars o rodades per cineastes aficionats, que sembla més fàcil, però també
i sobretot amb peces de caça major. La
primera, Les homes d’airain, la versió cinematogràfica de la novel·la de Sandy
dirigida per Émile Couzinet el 1942: va
ser Baños qui en va adquirir les dues
bobines que avui es conserven a l’Arxiu Nacional i que constitueixen un dels
tresors del fons audiovisual. Un episodi
que ha repetit amb altres títols fundacionals, com l’Andorre de Jean Castanier,
deu minutets rodats el 1948; Pocket Princedom, documental de 23 minuts gravat
el 1962 i emès a l’espai Roving Reports,
una mena d’Informe Semanal britànic de
l’època; i una altra Andorre, de nou un
documental, rodat el 1936 pel director
francès Geo Kelber i de què tampoc sabíem res fins que va venir Baños a explicar-nos-ho. Tot aquest material, i el que
no ens ha cabut en aquesta breu ressenya, és avui dipositat a l’Arxiu, el seu
lloc natural, i disponible per tant per a
la consulta pública. Que bé que ens aniria tenir uns quants Baños més.
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Climatització.
4 airbags.
ESC, incloent-hi ABS, MSR, ASR, EDL.
HHC, ajuda a l’arrencada en pujada.
Vidres del davant elèctrics.
Tancament centralitzat a distància.
Seient del conductor regulable en alçada.
Volant regulable en alçada i profunditat.
Petit pack de cuir (volant, pom de canvi i fre de mà).

· Llum diürna a LED.
· Ràdio Swing amb 6 altaveus/bluetooth
/MP3/SD/AUX-IN/USB.
· Sistema de navegació via smartphone
(inclou suport i aplicacions).
· Seient del darrere separat 2/3-1/3.
· Tapisseria i acabats “Edition”.
· Paraigua sota el seient.
· Catifes davant/darrere.

* El preu anunciat correspon al model Citigo 60cv 3p Edition. PVP Andorra amb transport, matriculació i IGI inclosos.Descompte ajut Pla Engega de 1.500 € inclòs. Oferta vàlida fins a esgotar Pla Engega.
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Andorra la Vella
fons guillem de plandolit / arxiu nacional

jonathan gil

Plaça de Sant Esteve, anys 20: era en aquella època la dels telèfons, per la centraleta que hi havia als baixos de Casa Bauró. La callissa i la
barana del balcó, que conserva l’any (1898), van ser les pistes definitives per localitzar un emplaçament que es resistia a ser identificat.

postal as / col·lecció miquel sÁnchez baños

jonathan gil

Plaça Benlloch, primers anys 50: la clínica Vilanova, que es va acabar de construir el 1948, encara a mig aixecar; a la dreta, l’antic Comú,
i al mig de la plaça, una parella de gendarmes. La casa Rebés encara conserva la terrassa porticada i al fons ja hi ha la casa Felipó (1948).

postal a.t.V. (Ángel toldrÁ Viazo) / col·lecció miquel sÁnchez baños

jonathan gil

Santa Coloma, 1909: data aproximada del ‘tour’ andorrà del postaler Toldrá Viazo; el 1926 van ser arrencades les pintures murals de l’absis i el
1933 l’arquitecte Cèsar Martinell hi va practicar la primera restauració; probablement llavors es van buidar els arcs dels tres primers pisos.

PRIMER ANIVERSARI DEL VIST I NO VIST

fons rafael degollada / agrupació fotogràfica de catalunya

jonathan gil

Antic Carrer de la Vall, 1915: des de l’arc d’entrada a la Casa de la Vall, amb ca l’Alionó i ca la Concep, a l’esquerra; encara no hi ha ni el Mirador, i al fons s’endevina el campanar de Sant Esteve; en la reforma del 1962, l’arc es va avançar uns metres, fins a l’emplaçament actual.

postal apa (andré poux andorra) / col·lecció miquel sánchez baños

jonathan gil

La Rotonda, anys 60: aixecat als anys 50 per l’empresari Melcior Larrosa, primer va ser una bolera i després restaurant i sala de festes;
el menjador constava de mig centenar de taules, amb pista de ball i escenari, i al primer pis s’hi va habilitar una renglera de llotges.

ESPAI FOTOGRÀFIC I CREATIU
FOTO CARNET · SERVEI DE COPISTERIA
C/ Alzinaret, n. 8, local 1. AD500 Andorra la Vella
Tel. (+376) 828 075
fotobit22@gmail.com
facebook.com/fotobitandorra

Imprimim
del
les fotos
seu mòbil
o
Android
iPhone!

9

10

PRIMER ANIVERSARI DEL VIST I NO VIST

col·lecció miquel sánchez baños

jonathan gil

Avinguda Meritxell, anys 90: els edificis són pràcticament els mateixos, però rehabilitats; la gran novetat és l’edifici Diamond, a la dreta. La Creu Grossa continua al seu lloc –la rèplica, no ho oblidem–, les voreres encara eren estretes i comencen a florir les zones blaves.

fons guillem de plandolit / arxiu nacional

jonathan gil

Vista general, 1914: el pont de Tobira, a l’esquerra, no s’arriba a veure; en primer terme, les teulades del Pui; a la dreta, el barri del Puial, i al fons, els prats de casa Motxilla. La fotografia actual es va fer des de l’aparcament del Consell General, amb la grua reglamentària.

col·lecció miquel sánchez baños

jonathan gil

Plaça Guillemó, anys 60: urbanitzada el decenni anterior per l’arquitecte Joan Margarit –pare del poeta–, encara hi havia l’hotel Les Arcades i
l’hostal del Sol, que aquí queda fora de camp; al fons, a l’inici de Doctor Nequi, s’intueix el rètol del basar Aragonès, comerç històric del barri.
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Encamp
fons builles / arxiu nacional

jonathan gil

Carrer major de la mosquera, 1911: la imatge està presa des de casa Fuster, que a l’època tenia un característic i molt fotogènic pas cobert
que travessava el carrer; a la dreta, en primer terme, la carnisseria –atenció al corder mort– i casa Rossell; al fons, l’església de Sant miquel.

postal campí / col·lecció josep maria pons

jonathan gil

Plaça del Consell, abans del 1937: la riuada del 27 d’octubre d’aquell any es va endur dotze cases del poble i va canviar la fesomia de la
plaça. L’aiguat es va endur la vaca de ca l’Oros, que va aparèixer al toll que s’havia format a Radio Andorra, aleshores en construcció.

Disposem de: Paletes / Encofradors / Ferr

Av. Joan Martí, 73. Local 2. Encamp.
nova.constructo

PRIMER ANIVERSARI DEL VIST I NO VIST

col·lecció miquel sánchez baños

13

jonathan gil

Vila, anys 40: l’església de Santa Eulàlia encara dominava una vall avui colonitzada per les edificacions; al fons s’intueixen Encamp i la
Mosquera, i el que podria ser la façana lateral del Rosaleda, que es va començar a construir el 1943 i que podria ajudar a datar la imatge.

col·lecció miquel sánchez baños

jonathan gil

Les Bons, anys 40: aquí sí que ja hi havia el Rosaleda, així que devem ser a la segona meitat del decenni. Hem sabut conservar Sant
Romà, quasi intacte; al fons, Radio Andorra; a l’Obac, els edificis s’han cruspit les feixes que s’enfilaven per la muntanya.

OBRA CIVIL / EDIFICACIÓ
ESTRUCTURES

rallistes / Pedrers / Gruistes / Cap d’equip

Tel. (+376) 333 954 - (+376) 815 971
ora@andorra.ad
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Escaldes-Engordany
Col·lECCiÓ MiQUEl SánChEZ BaÑoS

jonathan gil

Prat del Roure, anys 50: els estudis de Radio Andorra al roc de les Anelletes, a l’edifici de l’antic Hotel de France, en una estampa
idíl·lica avui substituïda per l’asfalt; el Col·legi Sant Ermengol, l’hospital i la seu central d’Andbank dominen avui el panorama.

PoStal aS / MiQUEl SánChEZ BaÑoS

jonathan gil

Avinguda Carlemany, anys 50: en primer terme, el garatge Central; l’actual CAEE, en segon pla, a l’esquerra, i al fons, l’hotel Casino
i el Valira. S’endevina la silueta de la casa Altimir. A l’emplaçament actual de Sant Pere Màrtir hi havia el bar Burgos i el cementiri.

Especialitat en
vermuts i conserves

Vine i descobreix
el menú de tapes
C/ Pau Casals, 11,
baixos (davant Assegur),
Andorra la Vella
Tel. 72 60 67
PiscolabisAndorra

a partir

15

OBERT DE DILLUNS A DISSABTE
DE 7.30 h A 23.00 h

de

PRIMER ANIVERSARI DEL VIST I NO VIST

Col·lECCiÓ MiQUEl SÁnChEZ BaÑoS
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jonathan gil

Engordany, primers anys 70: el col·legi Sant Ermengol va obrir les portes el curs 1966-67; a la dreta, Radio Andorra i la plaça de toros. Ni
rastre de l’hospital ni de caldea. El prat del Roure i el prat de la Mola –amb el xalet Simpson– són exactament el que diu el seu nom: prats.

Col·lECCiÓ MiQUEl SÁnChEZ BaÑoS

jonathan gil

Plaça Santa Anna, anys 50: amb el pont d’Engordany, un dia de festa. A l’esquerra, la façana engalanada de l’hotel Pla. Queda fora de pla cal
Roca, després del pont, avui seu de l’arxiu comunal. A la dreta, ca la Felícia; tampoc no s’arriben a veure ni ca la Tura ni la creu de Santa Anna.

LLIBRERIA
•
•

General i especialitzada en llibre d’Andorra i del
Pirineu proper.
Llibres de saldo i d’ocasió a partir d’1 €.

I més...!
•

C/ de la Vall, 18
AD500 Andorra la Vella
(+ 376) 827 726

www.lapuca.com
lapuca@lapuca.com
Obert de 10 a 21 hores, dissabtes de 10 h a
14 h i de 17 h a 21 h. Diumenges i festius tancat

•
•
•

Plats cuinats amb productes de proximitat per
emportar o per consumir a les nostres sales.
Artesania, confitures, mel, vins i licors del país.
Cafeteria.
Lloguer de sales per a reunions i àpats privats de
grups reduïts.
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Sant Julià de Lòria
fons julià reig roqueta / arxiu nacional

jonathan gil

Carretera general, 1914: en aquest punt exacte, just abans de la palanca de Fontaneda, s’havia aixecat la porta d’entrada al poble, que
es tancava cada nit; va desaparèixer amb la construcció de la carretera, inaugurada pel bisbe Benlloch l’estiu del 1913.

fons guillem de plandolit

jonathan gil

Sant Serni de Nagol, 1902: un segle després, la vegetació salvatge ha substituït les feixes, i edificis i carreteres colonitzen el paisatge.
L’església s’ha conservat quasi idèntica; les pintures murals, les més antigues del país (1055), no van ser descobertes fins al 1976.

Dia de la mare

Dissabte 6 i diumenge 7 (ﬁns les 13 h)
Descompte
especial Dia
de la mare

-20%

En totes les nostres marques

Ctra. de Nagol, AD600 Sant Julià de Lòria
Telèfon: 842 262

PRIMER ANIVERSARI DEL VIST I NO VIST

postal la maravilla / col·lecció miquel sánchez baños
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jonathan gil

Font dels Cóms, anys 10: construïda el 1866 a l’antic camí ral, avui Doctor Palau, consta de dos brocs enclastats en una roda de molí, amb la
inscripció de l’any i les inicials G. Y AP; originàriament devia ser una mica més esvelta: l’abeurador es va retallar en una reforma no datada.

postal apa (andré poux andorra) / col·lecció miquel sánchez baños

jonathan gil

Vista general, anys 40: la carretera, inaugurada el 1913, passava pel mig del poble i la plaça major n’era encara el rovell de l’ou. Però això estava a punt de canviar; atenció al campanar de la parroquial i la fàbrica Reig, avui quasi engolits per la urbanització: no hi cap ni una agulla.

Frankfurt Lòria
ESPECIALITAT FRANCESINHAS
Possiblement les millors del Principat

Reserves telèfon: 842 141 | Sant Julià de Lória

1 hora
gratuïta
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La Massana
fons narcís casal / arxiu nacional

jonathan gil

Túnels de Sant Antoni, 1936: amb els pics de Perafita i Claror al fons. Al mur de la dreta hi ha una inscripció –difícil de veure, però hi
és– i a la sortida, una minúscula fita quilomètrica. La construcció dels túnels va ser una de les contrapartides de la concessió de Fhasa.

postal argra / col·lecció miquel sánchez baños

jonathan gil

Túnels de Sant Antoni, anys 30: les muntanyes, pelades, permetien veure des de la carretera l’església de Sant Antoni de la Grella; al
fons, avui, el pont de Lisboa, inaugurat el 2012. Viadiu situa en aquests túnels una de les escenes principals d’‘Entre el torb i la Gestapo’.

PRIMER ANIVERSARI DEL VIST I NO VIST

postal apa (andré poux andorra) / col·lecció miquel sánchez baños
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jonathan gil

Anyós, anys 50: el (diguem-ne) ‘skyline’ s’ha conservat sorprenentment intacte; l’única baixa aparent és l’estructura del mig de la
imatge, que podria ser un colomer; atenció a l’església de Sant Cristòfol, amb els pisos de nínxols del cementiri encara per estrenar.

postal j. daspet / col·lecció miquel sánchez baños

jonathan gil

Vista general, anys 20: des del carrer del Pui, en una perspectiva digna de pessebre avui absolutament trinxada; fa un segle totes les cases s’arrengleraven al voltant del carrer major, que s’enfilava cap a la parroquial de Sant Iscle. Encara no hi havia ni el Palanques (1933).

Restaurant
Cal Silvino

Especialitats en carn a la brasa,
pop, bacallà i tapes variades
Cuina permanent
Disposem d’una sala privada

Av. del Travès, 21. Casa Bons. Local-2. La Massana

Tel.: +(376) 840 720
Dimarts tancat per festa setmanal
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Ordino
fons casa rossell / arxiu nacional

jonathan gil

Camí de Santa Bàrbara, anys 10: la capella encara no tenia el campanaret d’espadanya, i molt menys, la imatge de Cusachs estrenada el
2000; els murs de pedra seca han desaparegut; de Sant Corneli avui només se’n veu el campanar, embolicat de taronja per les obres.

françois kollar / médiathèque du patrimoine

jonathan gil

Casa d’Areny-Plandolit, 1935: la reforma dels 80 en va canviar la fesomia general –se’n va repicar la façana per deixar la pedra vista, s’hi va
afegir una torre defensiva i es va obrir el pas inferior–, però va conservar la barana de ferro forjat, procedent de la farga de la nissaga.

Ctra. Coll d’Ordino, ediﬁci Saﬁr 1,
AD300 Ordino
Tel.: 845 846

A GCH HAIR DESIGNERS ANDORRA, per a
les
100 primeres clientes
que vinguin a fer-se un
servei de perruqueria,

GRATUÏT!

PRIMER ANIVERSARI DEL VIST I NO VIST

joaquim de riba camarlot / fons casa rossell / arxiu nacional

21

jonathan gil

Sant Corneli, 1900: un grup de nenes posa a les escales de la parroquial –aleshores n’hi havia– probablement amb motiu de la primera
comunió. És possible que encara hi hagués l’antic comunidor; l’actual és un afegit de la segona meitat del segle passat.

clixÉ j. gil / col·lecció miquel sánchez baños

jonathan gil

Vista general, anys 30: el campanar de Sant Corneli, avui quasi colgat, era la referència arquitectònica del poble; els anys 50 se li va
practicar una reforma de la qual en va sortir amb el rellotge que lluu avui; al fons, el pic d’Enclar.

Urb. La Cultia, local 1,
AD300 Ordino
Tel. 867 770 - 330 779
bioclimaandorra@gmail.com
Bioclima Andorra

www.bioclimaandorra.com
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Canillo
fons builles / arxiu nacional

jonathan gil

Sant Joan de Caselles, 1911: perspectiva clàssica que va inspirar un paisatge del pintor Utrillo (1934), adquirit el 2008 pel Govern. Aquest
camí de ferradura va subsistir fins que Fhasa va obrir la carretera fins a Soldeu, com a contraprestació per la concessió hidroelèctrica (1929).

juli soler i santaló / centre excursionista de catalunya

jonathan gil

Vista general, 1907: en primer pla, la palanca i el cobert de Bonavida; al fons, la parroquial de Sant Serni; la capella de la Santa Creu
–que hauria d’anar a baix, a l’esquerra– queda per ben poc fora de plànol; la fotografia està feta des del lloc on avui s’aixeca el Comú.

Cuina mediterrànea de mercat

Migdia: Menú 17,50 €
Nit: Menú Plat’in 29,50 €
C/ Bra. Riberaygua, 8. Andorra la Vella - Telèfon per a reserves: 861 001 - www.plat-in.net

PRIMER ANIVERSARI DEL VIST I NO VIST

francesc pantebre / col·lecció miquel sánchez baños
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jonathan gil

Carretera general, anys 50: avui no sobreviuen ni el Café Françáise ni el ‘poste’ de l’Esso, però els canvis experimentats en el mig segle
transcorregut són aparentment menys dràstics del que és habitual en aquesta sèrie. Mig segle enrere, atenció, no hi havia ni el Comú antic.

françois kollar / médiathèque du patrimoine

jonathan gil

Sant Serni, 1935: amb els pollancres que s’enfilen quasi fins a dalt de tot del campanar, i encara sense rellotge entre el segon i el tercer
pis; l’església té quatre campanes: la Maria (1486), la Saturnina (1616), la Santa Bàrbara (1838) i la Sebastiana (1904).

ANDORRA
C/ Joan Maragall, 18 Andorra la Vella, AD500
Tel.: (+376) 818 896
equivalenzaandorra.carme.gmail.com

Us desitgem
feliç dia de
la mare!

“La filosofía de perfum
i aroma d’alta qualitat,
creacions pròpies i preus
low cost.
A la teva disposició hi
tens una àmplia gamma
de productes que
et sorprendran”

