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9.1. Del telègraf a les primeres 
carreteres:l’obertura exterior d’An-
dorra (1890-1913)

9.1.1. ESCOLES, TELÈGRAFS I LA LLUITA PER 
LA PREEMINÈNCIA
Els darrers anys del segle XIX no van ser fàcils per 
a Andorra. El país es trobava enmig d’una inten-
sa crisi política, econòmica i social que ja havia 
començat dècades abans i que paradoxalment es 
va convertir en un dels motors dels canvis que va 
experimentar el país durant el primer terç del se-
gle XX. Mentre la ramaderia ovina perdia terreny i 
les fargues i el tèxtil andorrà s’abocaven al tanca-
ment, va créixer l’emigració andorrana a ciutats 
com Besiers i sobretot a l’àrea metropolitana de 
Barcelona. A la recerca d’oportunitats laborals, 
desenes de joves andorrans van deixar el país per  
traslladar-se a ciutats industrialitzades, on qües-
tions com l’obrerisme o la lluita sufragista eren a 
l’ordre del dia.
Tot i la crisi, el país va tancar el segle XIX amb les 
primeres passes cap a la modernització. Els es-
deveniments de 1866 i els del període 1881-1886 
havien portat a Andorra els primers canvis mod-
erns en el sistema administratiu, així com l’adop-
ció de nous símbols nacionals, com la bandera 
tricolor, i s’assentaven lentament les bases per al 
naixement d’una consciència nacional andorrana 
de concepció moderna. També l’ensenyament va 
començar a vertebrar-se, amb un primer col·legi a 
Canillo exclusivament femení l’any 1882, gestion-

at per les monges de la Sagrada Família de la Seu 
d’Urgell, al qual es van afegir aviat altres col·legis 
religiosos de la mateixa titularitat a les parròquies 
d’Andorra la Vella (1883), Sant Julià de Lòria (1887) 
i Encamp (1893). L’ensenyament és per a qualsevol 
país una qüestió cabdal, ja que una xarxa educativa 
nacional és la base formativa per a les futures gen-
eracions. Per aquest motiu, amb l’aparició de les 
primeres escoles es va fer també evident l’equilibri 
de poder i influències que Andorra tenia aleshores 
i que va marcar la política andorrana del període 
1890-1950. Davant la proliferació d’escoles episco-
pals, controlades pel copríncep mitrat —aleshores 
Salvador Casañas i Pagès, copríncep entre 1879 i 
1901— i per mantenir l’equilibri polític i cultural al 
país, França va obrir el 1900 les dues primeres es-
coles franceses del país, a Sant Julià i a Andorra la 
Vella. Un ensenyament francès que es va ampliar 
el 1905 amb l’obertura d’escoles a Canillo, Encamp 
i Escaldes i es va consolidar definitivament l’any 
1917, amb el Decret de la República Francesa que 
regulava la creació d’escoles primàries públiques al 
Principat per a l’ensenyament de la llengua france-
sa.
La lluita per a mantenir i fins i tot aconseguir una 
influència preeminent a Andorra per part del co-
príncep episcopal i del Govern francès —una lluita 
de poders, a la qual haurem d’afegir-hi dos agents 
sense drets polítics sobre Andorra, el Govern es-
panyol i, més tard, la Generalitat de Catalunya — va 
ajudar indubtablement a la modernització d’An-
dorra i també al creixement de la consciència na-
cional andorrana, amb un paper cada vegada més 
important del Consell General.
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tre els comuns —que s’ocupaven de les mineres— i 
el Consell General, responsable de les referents a 
recursos hidràulics, indispensables per a l’electri-
ficació del país, que va començar el any 1899 de la 
mà de l’empresa Tabacalera Andorrana SA. No va 
ser fins al 1917 que el Consell General va assumir 
totes les atribucions sobre les concessions, sempre 
sota el control i el vistiplau dels coprínceps.

9.1.3. ELECTRICITAT I CARRETERES
El 1909, Tabacalera ja havia instal·lat un grup elèc-
tric en un molí d’Andorra la Vella construït l’any 
1903, que obtenia l’aigua de la Valira del Nord al 
seu pas per la Massana, i va inaugurar una nova ex-
plotació hidroelèctrica al roc de les Anelletes, cosa 
que li permetia fer arribar l’electricitat a totes les 
parròquies del país. Això no es va traduir en una 
electrificació total d’Andorra, que no va arribar fins 
a la concessió de Fhasa l’any 1929. La secció elèctri-
ca de la Tabacalera Andorrana SA va ser adquirida 
l’any 1920 per l’empresa Nord Andorrà SA, que va 
encarregar-se de distribuir l’electricitat generada a 
les parròquies de la Massana i Ordino. 
Amb l’entrada del segle XX, l’explotació de recursos 
hidroelèctrics va esdevenir el principal objectiu de 
les concessions impulsades pel Consell General. 
Considerant que Andorra tenia un gran potencial 
per a les explotacions hidroelèctriques, el Con-
sell va començar a buscar inversors. Així, el 1904, 
el Consell ja va atorgar una concessió a Ignasi Ro-
manyà en la qual el concessionari es comprometia 
a construir una presa al riu Valira al seu pas per Sant 
Julià, així com una conducció d’aigua fins a Espan-
ya —que l’any 1910 va comprar l’empresa Catalana 
General de Crédito—amb l’objectiu de conduir l’ai-
gua del Valira cap a Barcelona. 
A més de la qüestió hidroelèctrica, una altra de les 
prioritats del Consell General era aconseguir el fi-
nançament per a la construcció d’una xarxa de 
carreteres a Andorra, considerant que facilitaria 
l’obertura exterior del país, impulsaria el comerç 
i l’entrada d’un turisme que generaria riquesa al 
Principat. Tot i el fracàs d’anteriors concessions, el 
Consell no va perdre l’esperança de trobar inver-
sors que financessin la construcció de carreteres. 
En un primer moment, va semblar que l’Estat 
francès era el més interessat en l’obertura de noves 
comunicacions terrestres entre Andorra i França, i 
va aportar al Consell diversos enginyers amb l’ob-

Un exemple de com aquestes lluites entre coprín-
ceps van beneficiar el país el trobem en l’aparició 
del telègraf i el telèfon. El primer telègraf andor-
rà es va instal·lar el 1892 de la mà de França, en 
una acció que el copríncep episcopal va inter-
pretar com un intent d’augmentar els interes-
sos francesos a les Valls. Per contrarestar-ho, el 
bisbat d’Urgell va impulsar la instal·lació d’un 
segon telègraf al país el 1903 i va fer arribar a An-
dorra el primer telèfon l’any 1904, en un gran èxit 
del copríncep Joan Josep Laguarda i Fenollera 
(1902-1906). Com havia passat amb les escoles, 
la posició capdavantera d’un dels coprínceps re-
specte a una qüestió cabdal com l’ensenyament 
o les comunicacions exteriors havia provocat una 
resposta de l’altre copríncep en forma de majors 
avenços per al país. 

9.1.2. LES CONCESSIONS SOBRE RECURSOS 
NATURALS
Però si hi havia una qüestió en què la lluita per 
la sobirania hi estava més present que mai era la 
de les concessions. Andorra, amb una total de-
pendència del sector primari i sense un sistema 
fiscal modern, es va veure obligada a buscar cap-
ital econòmic extern per a poder sufragar els cos-
tos d’obres indispensables per a la seva obertura 
i modernització, com la millora de les infraestruc-
tures i les comunicacions internes i externes. És 
aquí on les concessions —és a dir, l’atorgament 
per part d’una administració pública a un partic-
ular o a un grup de particulars de l’obra, gestió, 
aprofitament i/o explotació de recursos diversos 
existents en un país a canvi d’un cànon econòmic 
i altres clàusules beneficioses per a l’impulsor de 
la concessió— van tenir una importància cabdal. 
Les concessions no van començar amb bon peu 
a Andorra, amb projectes fallits de casinos i bal-
nearis a canvi de la construcció de les primeres 
carreteres del país. A la darrera dècada del segle 
XIX i per aconseguir l’èxit d’alguna concessió, es 
va apostar per situar els recursos naturals del 
país —en especial, l’extracció de minerals— com 
a principal reclam per a inversos estrangers, amb 
concessions com la impulsada l’any 1898 pel 
Comú de Sant Julià de Lòria i atorgada a Salvador 
Mesa per a l’explotació de la mina de ferro de la 
cort de Rossell a canvi de 250 pessetes anuals. En 
aquells moments, les concessions es repartien en-
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jectiu d’estudiar el traçat d’una carretera entre 
Soldeu i el Pas de la Casa. Per a aquest propòsit, 
l’any 1899, el Consell General va crear un organ-
isme propi que s’ocuparia dels afers relatius a la 
construcció de la nova infraestructura: la Junta 
Administrativa de la carretera.
Els treballs de la Junta de Carreteres va començar 
el 6 de desembre de 1899, fent públic el plec de 
condicions que regiria la subhasta per la con-
cessió de les obres de construcció de la carret-
era de Soldeu al Pas de la Casa, que va guanyar 
Jaume Font, que va començar els treballs el 
maig del 1900. Sembla que l’inici de la construc-
ció d’aquesta carretera va motivar el Consell a 
impulsar també una primera millora integral de 
les xarxes de comunicació del país, formada per 
camins veïnals, i l’abril de 1902 es va promoure 
la construcció d’una carretera entre Escaldes i 
Soldeu, que gairebé connectaria la capital amb 
França. Però, tot i els intents del Consell per am-
pliar les comunicacions dins d’Andorra, aquests 
dos projectes van tenir un desenllaç ben diferent. 
Si bé la primera carretera de Soldeu al Pas de la 
Casa es va lliurar el novembre de 1903, l’ampli-
ació fins a Escaldes va generar greus problemes 
econòmics per al Consell, que va acabar l’any 
1907 sense poder pagar les despeses que la nova 
construcció generava, fet que provocà la dimissió 
en bloc de la Junta, que no es va tornar a consti-
tuir fins al 1931, amb Fhasa al país.
Amb les carreteres van reaparèixer les tensions 
entre els coprínceps, que van tornar a ser ben-
eficioses per als interessos del país. Davant la in-
auguració de la carretera entre Andorra i França, 
el copríncep episcopal va apostar per reactivar 
el projecte de construcció d’una carretera entre 
Andorra la Vella i la Seu d’Urgell. Aquest projecte, 
que va néixer el 1903, en temps del copríncep 
Laguarda, havia d’obrir Andorra a tot Catalunya, 
ja que des de la Seu els ciutadans andorrans es 
podrien desplaçar amb transport públic fins a 
Calaf, on començava el ferrocarril en direcció Bar-
celona, Lleida i Saragossa. 
L’obra va rebre l’impuls definitiu de la mà del co-
príncep Joan Benlloch i Vivó (1906-1919). El 1910, 
la nova carretera ja es construïa dins d’Andorra. 
Mentrestant, França va decidir millorar la con-
nexió amb les Valls connectant ara la carretera de 
Soldeu al Pas de la Casa amb la Route Nationale 

20 al seu pas per l’Ospitalet. L’octubre de 1910, la 
carretera francesa es va acabar; el 13 d’agost de 
1911 va entrar per primer cop un automòbil al país 
—de fet, van ser dos—, que va trigar dues hores a 
fer els vint quilòmetres que separaven l’Ospitalet 
i el bac de la Llata de Soldeu, en un exemple més 
de les dificultats de comunicació entre Andorra i 
França tot i la nova infraestructura.
El 24 d’agost de 1913, dos anys després d’aquella 
fita, es va inaugurar solemnement la carretera que 
unia Andorra la Vella amb la Seu d’Urgell, tot i que 
aquesta no es va acabar de construir completa-
ment fins a l’any 1915. Un cop més, la rivalitat entre 
coprínceps havia ajudat a l’obertura exterior del 
país. El copríncep Benlloch, de fet, va utilitza les 
obres de la carretera entre l’Ospitalet i Soldeu com 
a pretext per acabar de convèncer José Canalejas, 
president del Govern espanyol l’agost de 1910, de 
la necessitat de reprendre el projecte de carret-
era entre Andorra i la Seu, apel·lant a la pèrdua de 
prestigi i influència d’Espanya a Andorra enfront de 
França i la seva nova carretera. 
D’aquesta forma, l’any 1913, Andorra tenia una co-
municació oberta amb França i Espanya a través de 
dues carreteres, iniciant juntament amb el telègraf 
i el telèfon instal·lats anys abans una nova època de 
major obertura i facilitats de comunicació amb l’ex-
terior. Però, com va dir el síndic general Bonaven-
tura Maestre, «una altra època comença ara per a la 
nostra nació, un nou pervindre, una nova societat 
amb necessitats enterament diferents». Per a bona 
part de la societat andorrana de l’època, la nova 
carretera i l’entrada d’automòbils al país era —
segons explicava Esteve Albert— una equivocació, 
i fins i tot es van fer cançons de protesta. Un exem-
ple dels grans canvis que estava experimentant un 
país amb una societat fortament tradicional que 
assistia a les primeres passes cap a la moderni-
tzació del Principat. 

9.1.4. ANDORRA A LA VIGÍLIA DE LA PRIMERA 
GUERRA MUNDIAL
El coprincipat de Benlloch va ser un període posi-
tiu per als interessos d’Andorra. No només se li deu 
l’arribada de la carretera entre la Seu d’Urgell i la 
capital, sinó també algunes gestions de gran im-
portància per millorar l’economia andorrana. No 
hem d’oblidar que quan Benlloch va arribar al cap-
davant de la diòcesi es trobà amb una Andorra en-
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capacitat d’acció política en detriment dels coprín-
ceps. La tensió entre el Consell i els coprínceps, es-
tretament lligada al creixement de la consciència 
nacional andorrana, va marcar la política del país 
dels anys següents. I tot amb una diàspora andor-
rana a l’estranger que lentament va començar a or-
ganitzar-se amb el liberalisme polític i el nacional-
isme andorrà com a bandera.

9.2. La Primera Guerra Mundial i 
els anys vint:el camí cap a la moder-
nització

9.2.1. ANDORRA DURANT LA PRIMERA GUERRA 
MUNDIAL
Davant l’esclat de la Primera Guerra Mundial, An-
dorra, fidel a la seva històrica neutralitat, no es va 
posicionar en cap dels bàndols, tot i que durant 
anys s’ha especulat erròniament sobre una suposa-
da declaració de guerra d’Andorra a Alemanya du-
rant la contesa. De la mateixa manera, la població 
andorrana tampoc no va prendre partit clarament 
en cap dels dos bàndols, havent-hi —segons va ob-
servar el prefecte dels Pirineus Orientals— posicio-
naments tant germanòfils com francòfils. Pel que 
fa als més directament relacionats en el conflicte 
coneixem el nom d’almenys tres andorrans que van 
participar com a voluntaris de França en la guerra: 
Valentí Naudí, Josep Estany i René Huguet.
A diferència de Catalunya i de tot l’Estat espanyol, 
que es van veure beneficiats per la seva neutralitat 
i van experimentar un gran augment de les export-
acions cap als països bel·ligerants, la Primera Guer-
ra Mundial no es va traduir en un canvi significatiu 
de l’economia andorrana, si bé hi va haver una lleu-
gera millora. El país continuava amb un sistema de 
subsistència i patint una llarga crisi econòmica, tot 
i l’augment de les importacions des de principi de 
segle gràcies a l’inici de l’obertura exterior i els nous 
aranzels de 1908. A més, la participació de França 
en el conflicte tampoc feia augurar grans perspec-
tives econòmiques de futur, ja que la devaluació 
del franc francès derivada de les despeses militars 
i l’abandó de bona part de la indústria francesa —
la no armamentista— també va afectar l’economia 
del Principat. En aquest context, el contraban i la 
frontera van prendre encara més protagonisme. 

cara en greu crisi econòmica, derivada en part de 
la derogació de les franquícies duaneres andor-
ranes el darrer terç del segle XIX. Per aquest mo-
tiu, una de les primeres gestions que va impulsar 
va ser la de millorar relacions amb el Govern es-
panyol, i l’any 1908 aconseguí un tracte comercial 
de nació més afavorida per a Andorra, cosa que 
significava una rebaixa de les tarifes aranzelàries 
per als productes andorrans. Va ser un primer pas 
fins a aconseguir de nou les franquícies duaneres 
derogades, fet que va arribar l’any 1922, amb el 
copríncep Justí Guitart i Vilardebò (1920-1940).
Abans de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), 
Andorra havia aconseguit el seu primer telèfon i 
carreteres que connectaven el país amb Espan-
ya i França. A més, la xarxa educativa del país —
formada per dos sistemes paral·lels, l’episcopal 
i el francès— també es va consolidar i una elec-
trificació incipient portava a Andorra nous sím-
bols inequívocs de modernització. Però en totes 
aquestes qüestions hi ha el rerefons d’una lluita 
de poders i influències entre els dos coprínceps 
i el Consell General. Aquests conflictes, si bé van 
beneficiar el país en alguns aspectes, van generar 
en el Consell General un fort malestar, sobretot 
amb les concessions. El 1911, el Consell va tornar 
a apostar per la fórmula de la concessió hidro-
elèctrica com a eina per aconseguir noves car-
reteres per al país: en aquest cas, va ser l’enginyer 
francès Robert Pradiers l’encarregat de construir 
dos salts d’aigua —un sobre el Gran Valira i l’altre 
a Arcavell, a tocar de la frontera del riu Runer— i 
gestionar la seva explotació a canvi de la construc-
ció d’alguns trams de carreteres, un cànon anual i 
un preu reduït de l’electricitat per a les indústries 
que s’instal·lessin al país. Amb aquesta concessió 
hidroelèctrica, s’intentava fomentar les prim-
eres indústries modernes d’Andorra i sobretot la 
construcció de les carreteres interiors. Però tot i 
el vistiplau inicial dels coprínceps a la concessió, 
tant aquesta com una de posterior de l’any 1916 
a l’empresari català Enric Caminals i Torner van 
fracassar com a conseqüència de les constants ri-
valitats entre els coprínceps i el Consell General 
per la gestió de les concessions. 
Andorra, doncs, va viure l’esclat de la Prime-
ra Guerra Mundial enmig d’un primer procés de 
canvis marcats per la incipient obertura exterior, 
i amb un Consell General que buscava una major 
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El contraban, especialment de tabac en direcció a 
França, es va intensificar entre 1914 i 1918, aprof-
itant una certa laxitud de les autoritats frances-
es i el beneplàcit d’alguns membres del Consell 
General. La novetat d’aquest període la trobem 
en el fet que també Espanya va intentar utilitzar 
Andorra com a trampolí per a importar productes 
cap a França, cosa que va provocar l’establiment 
al país d’un major control de mercaderies a través 
de la figura de l’inspector, una decisió que para-
doxalment va impulsar un major contraban. Tot 
i l’augment d’aquesta economia submergida, en 
termes estrictament legals, la balança comercial 
andorrana va entrar en xifres positives gràcies a 
l’augment de les exportacions durant el període 
bèl·lic.
Paral·lelament al contraban, per les seves mateix-
es rutes es portava a terme una altra activitat que 
ja havia tingut lloc en moments d’altres conflictes 
armats: la del pas clandestí de persones que fu-
gien de la guerra. Durant la Primera Guerra Mun-
dial, el flux de refugiats que van arribar al país no 
va ser en cap cas comparable al d’altres guerres 
com les carlines, la Guerra Civil espanyola o la 
Segona Guerra Mundial, ja que l’estatus polític 
d’Andorra —amb un copríncep francès— no el feia 
un lloc segur per als desertors francesos. Amb tot, 
malgrat que la Cerdanya era un lloc de pas més 
segur, almenys 242 soldats es van exiliar a través 
d’Andorra, en molts casos ajudant-se de contra-
bandistes andorrans reconvertits en guies de 
muntanya. Un dels indrets per on van passar més 
desertors francesos cap a Andorra és el coll de 
Fontargent, a tocar dels estanys del Juclar, que 
creuaven de nit amb l’objectiu de poder travessar 
el país i arribar a Espanya al més ràpid possible, 
evitant majoritàriament instal·lar-se a les Valls.

9.2.2. FISKE WARREN I L’ENCLAVAMENT DE 
SANT JORDI
El 1916 va tenir lloc a Andorra un projecte total-
ment innovador per als andorrans d’aquella èpo-
ca: parlem de l’enclavament de Sant Jordi, im-
pulsat pel filantrop nord-americà Fiske Warren. 
Aquest multimilionari originari de Boston es va 
convertir a finals del segle XIX en un ferm defen-
sor de les teories econòmiques de Henry George, 
que apostava per un sistema econòmic basat en 
el lliure comerç, la no intervenció de l’Estat en 

l’economia i l’existència d’un únic impost sobre la 
terra, la qual hauria de caure en mans col·lectives i 
no privades. Aquesta teoria, que donà lloc al sorg-
iment del moviment anomenat georgista, va ani-
mar a la creació —entre 1895 i 1933— de disset en-
clavaments arreu del món on es podria fer vida en 
comunitat segons les teories idealistes de George.
Warren, que feia anys que havia abraçat el geor-
gisme, va viatjar a Andorra l’any 1912, i va tornar 
als Estats Units convençut de les possibilitats d’in-
stal·lar al país no només una colònia georgista, sinó 
tot el model de Henry George, gràcies a la reduïda 
població del Principat, la gairebé inexistent políti-
ca impositiva i la baixa despesa pública del país. 
Amb la idea ferma d’instal·lar-se a les Valls, Warren 
va tornar l’any 1915 i va iniciar les gestions per a la 
compra d’uns terrenys a Santa Coloma on es con-
struiria el nou enclavament. L’acta de fidúcia que li 
donava la propietat de dues hectàrees de terreny 
es va signar el gener de 1916 i Warren hi donava la 
propietat del nou terreny a Guillem Adellach, que 
l’hauria de cedir al col·lectiu de persones escollides 
per Warren per formar part del seu nou enclava-
ment. Els escollits van ser Warren mateix, Francisco 
Pla i el nord-americà William L. Price, als quals es 
va afegir el poeta, il·lustrador i fotògraf català Jo-
sep Alemany i Borràs, que va fundar l’any 1917 el 
primer periòdic del país, Les Valls d’Andorra, editat 
a Barcelona. Aquesta publicació, que es va estrenar 
amb només cinc exemplars que van ser confiscats 
en arribar a Andorra per ordre del veguer episcopal 
Josep de Riba, va reestrenar-se l’any 1919, quan es 
va regular la publicació de periòdics a les Valls, ob-
ligant al fet que el gerent fos andorrà i resident al 
país i sempre amb el vistiplau dels veguers. Després 
que n’apareguessin només set números i d’exercir 
una nul·la incidència al país, Les Valls d’Andorra va 
deixar d’editar-se i haurien de passar deu anys més 
per tornar a veure un periòdic de temàtica andor-
rana, el mensual Butlletí de la Societat Andorrana 
de Residents a Barcelona, editat entre 1929 i 1932 i 
al qual succeiria La Nova Andorra.
Tornant al projecte de Warren, un cop aconseguits 
els terrenys era el moment d’edificar la seu de 
l’enclavament. La casa, finalitzada el 1919, va ser 
encarregada per Warren al jove arquitecte català 
Cèsar Martinell. A la casa, les cares més visibles 
van ser el matrimoni dels Popoff, refugiats russos 
que es van convertir en la mà dreta de Warren al 
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l’adveniment de la Segona República (1931-1936). 
I, finalment, l’esclat de la Guerra Civil espanyola el 
juliol de l’any 1936, que va obligar Guitart a marxar 
de la seva diòcesi gairebé tres anys. 
La inestabilitat política espanyola, acompanyada 
d’una forta conflictivitat social —amb grans mo-
bilitzacions obreres, com la vaga de La Canadenca 
de 1919— i amb la popularització del catalanisme 
en el cas català, va afectar directament Andorra 
durant els anys vint. L’enllaç entre les lluites que 
es vivien a ciutats com Barcelona i la rural Andor-
ra el trobem en els emigrants andorrans que vivi-
en a l’àrea industrial de Barcelona, on des de la 
segona meitat del segle XIX van entrar en contacte 
amb les noves ideologies, els contextos polítics i 
les relacions socioeconòmiques que tenien lloc a 
les zones industrials, però dels quals poc se sabia 
a les Valls. Gràcies a aquesta emigració i al contagi 
ideològic que aquests andorrans van experimentar 
a l’estranger es van començar a plantar les bases 
dels nous debats polítics i ideològics que van tenir 
lloc a Andorra, especialment durant els anys previs 
a la Guerra Civil espanyola, coincidint amb la Sego-
na República a Espanya i amb el canvi de paradig-
ma econòmic d’Andorra, cosa que va permetre a 
alguns emigrants tornar al seu país d’origen i, amb 
ells, les noves idees que havien captat a l’estranger.
A l’interior del país, els anys vint es van encarar 
amb un cert continuisme respecte a les polítiques 
impulsades pel Consell els anys anteriors, però 
amb perspectives de canvi. Les concessions ante-
riors, tot i que amb un èxit desigual, havien pre-
sentat el país als seus veïns com una territori amb 
possibilitats per al benefici econòmic, tant privat 
com col·lectiu, ja que les necessitats energètiques 
cada vegada més grans de la indústria demanav-
en noves explotacions per a generar electricitat. I 
aquestes es podien trobar al Pirineu i al Prepirineu 
degut a les condicions idònies per a la producció 
hidroelèctrica. Aquest aspecte va marcar un abans 
i un després en la història d’Andorra, gràcies a la 
concessió a Fhasa de l’any 1929. 
Uns anys abans d’aquesta concessió, un dels ma-
jors èxits econòmics per a Andorra va ser el restabli-
ment de les franquícies duaneres per a Andorra, 
abolides els anys 1879 i 1887. No hi ha dubte que 
la recuperació l’any 1908 d’alguns privilegis aran-
zelaris gràcies a la catalogació d’Andorra com a 
nació més afavorida per part de l’Estat espanyol va 

seu enclavament andorrà. Aquest és el motiu pel 
qual al país l’edificació de Martinell es coneix com 
la Torre dels Russos. Allà s’hi van fer subhastes 
de blat, bacallà i begudes a preus reduïts per a la 
població andorrana, però mai no va aconseguir 
arribar als vint propietaris que els enclavaments 
georgistes consideraven el mínim per a conver-
tir-se en comunitat. Amb tot, el Sant Jordi va con-
tinuar en funcionament fins a l’any 1938, quan 
va morir el seu fundador. La Torre dels Russos va 
passar llavors a ser propietat de Josep Alemany, 
que va morir l’any 1943. La torre va quedar tanca-
da fins que la va adquirir la família Cerqueda.

9.2.3. ANDORRA ENTRE GUERRES: NOU CO-
PRÍNCEP I NOVES CONCESSIONS
La Primera Guerra Mundial va acabar l’11 de no-
vembre de 1918 amb la victòria de França, la Gran 
Bretanya, els Estats Units i els seus aliats. El 1918 
també hi va haver el pic de la pandèmia coneguda 
com a grip espanyola, que va afectar més de 500 
milions de persones a tot el món i en va provo-
car la mort d’uns vint milions. A Andorra, la pan-
dèmia hi va arribar l’hivern de 1918 i fins a l’any 
1920 havia afectat a una xifra propera als 200 an-
dorrans, amb un balanç d’uns 50 morts, la majo-
ria de les parròquies del sud del Principat, les més 
properes a la frontera amb l’Alt Urgell. 
Joan Benlloch —el copríncep responsable en 
gran part de l’arribada de la carretera a Andorra 
per la frontera del riu Runer i d’una millora dels 
tractes comercials amb Espanya— va ser nome-
nat arquebisbe de Burgos l’any 1919. El successor 
va ser el barceloní Justí Guitart i Vilardebò, que 
va prendre el relleu el 1920, tot iniciant un llarg i 
convuls mandat fins a la seva mort l’any 1940.
El nou copríncep no només va haver de fer front 
a uns anys de grans canvis polítics, econòmics i 
socials a Andorra, sinó que també va ser el pro-
tagonista d’un període força convuls a l’Estat es-
panyol: al cap de tres anys de la seva arribada a 
la diòcesi d’Urgell, el capità general de Catalun-
ya, Miguel Primo de Rivera, va encapçalar un cop 
d’estat militar a Espanya que va instaurar una dict-
adura entre els anys 1923 i 1930. Immediatament 
després de la caiguda d’un règim que podríem ti-
tllar de beneficiós per als interessos de l’Església 
—però amb un component anticatalanista que 
no beneficiava precisament Guitart— hi va haver 
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facilitat les exportacions andorranes, però l’abol-
ició de les franquícies era un greuge que encara 
es mantenia a les Valls. La situació va canviar el 
21 d’octubre de 1922, quan el Govern espanyol 
va fer públic el reial decret que restablia les fran-
quícies duaneres per a Andorra. Al preàmbul del 
decret s’hi enumeren les raons per les quals el 
Govern espanyol justificava la derogació de les 
franquícies, que era deguda «a los sucesos políti-
cos que en Andorra se desarrollaron desde 1868 
i a la incompatibilidad entre dichas franquicias 
y las leyes arancelarias que desde el año 1880 
han venido rigiendo», en una clara referència al 
carlisme del copríncep Caixal i a la instauració a 
Espanya del liberalisme polític i econòmic, total-
ment antagònic al tradicionalisme representat 
pel copríncep episcopal. El 1922, però, la situ-
ació havia canviat i Espanya va considerar que 
s’havien de normalitzar les relacions comercials 
amb Andorra, alhora que entenia les Valls com un 
territori geogràficament espanyol. Pel que fa a la 
normativa, el decret va restablir les franquícies, 
però ho feia basant-se en els contingents de 
mercaderies —les quantitats màximes a expor-
tar— marcats pel Govern espanyol amb l’objectiu 
de regular les noves exportacions en un mercat 
econòmic europeu que era ja força diferent al de 
la primera meitat del segle XIX. Per tal de complir 
correctament el nou decret i evitar novament la 
retirada de les franquícies per part del Govern es-
panyol, el Consell General es va decidir a millorar 
la seva dèbil política fiscal. D’aquesta manera van 
aparèixer noves ordinacions destinades a contro-
lar el bestiar andorrà per saber quin nombre de 
caps podien beneficiar-se de les franquícies.
L’espanyolitat geogràfica de què parlava el decret 
oficial del Govern espanyol ens mostra com en-
cara al segle XX, tant des d’Espanya com des de 
França —així com també des d’un sector del catal-
anisme— es va debatre amb intensitat sobre la so-
birania d’Andorra. D’una banda, l’Estat espanyol, 
que no tenia cap dret sobre Andorra, va continuar 
buscant la fórmula per aconseguir una major in-
fluència al país, si bé sense acceptar majoritària-
ment les tesis annexionistes sorgides al segle XIX 
i expressades per Antoni Valls, Bonifacio Ullrich 
o Juan María Sánchez de Campa. De l’altra, la 
visió francesa predominant era la d’assegurar-se 
una posició preeminent al país, sempre sota la 

por d’una hipotètica annexió d’Andorra a Espan-
ya, mentre que en diverses ocasions va arribar a 
negar, fins ben entrat el segle XX, l’existència d’una 
nacionalitat purament andorrana, tractant en la 
legislació els ciutadans andorrans com a ciutadans 
de l’Imperi colonial francès. Menció a part mereix 
també la posició del catalanisme: ja amb Valentí 
Almirall, el catalanisme polític es va interessar per 
Andorra, tot i que no des d’una visió pancatalanis-
ta. La crítica a la posició del bisbe d’Urgell al país 
va ser una constant dins d’un catalanisme que veia 
Andorra com un país de llengua, cultura i tradicions 
catalanes, però que acceptava la seva estructura 
política independent de Catalunya, tret de visions 
annexionistes minoritàries representades per per-
sonalitats com Joaquim Miret i Sans. En tot cas, és 
evident que durant els anys vint el catalanisme es 
va interessar cada vegada més per Andorra: fins i 
tot l’any 1926 s’hi va establir un escamot d’Estat 
Català, amb l’objectiu d’enviar informació a Fran-
cesc Macià sobre les possibilitats de començar una 
invasió militar de Catalunya a través d’Andorra, un 
complot que finalment es va portar a terme a Prats 
de Molló. 
En aquest nou context dels anys vint, Guitart —
un copríncep proper al catalanisme cultural i 
lingüístic, que no pas polític— va apostar inicial-
ment per no interferir excessivament en la política 
de concessions de l’executiu andorrà i per establir 
contactes amb el Govern de Madrid per tal de mil-
lorar les relacions comercials entre Andorra i Es-
panya, cosa que va aconseguir amb el restabliment 
de les franquícies duaneres. Però les concessions 
impulsades pel Consell General durant aquella dè-
cada continuaven sense tenir els resultats esperats 
i la intervenció episcopal no es va fer esperar. Les 
importants concessions per a l’explotació hidro-
elèctrica a les Valls d’Andorra que havien estat at-
orgades als anys deu a Enric Caminals i a Robert 
Pradiers —que l’havien transferit a la societat fran-
cesa Le Nickel sense el consentiment del Consell 
General l’any 1919— van caducar definitivament 
els anys 1927 i 1928; la concessió Romanyà d’ex-
plotació minera també es va declarar caducada 
l’any 1920 per no haver estat ratificada pel Consell, 
i els últims intents de concessions abans de Fhasa 
també van ser un fracàs rotund, amb l’anul·lació de 
diversos contractes, com el del francès Pierre Jary 
l’any 1927, que va renunciar a la construcció de 
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carreteres al país, o la també fallida concessió de 
1928 a Pierre Forgeot i Lorenzo Gómez-Quintero 
per a l’explotació de salts d’aigua, l’establiment 
d’una entitat bancària al país i un dret preferen-
cial sobre l’explotació minera, en el que fou el 
precedent directe de la concessió de Fhasa, que 
va caducar el gener de 1929 per no haver estat 
ratificada pels coprínceps. I encara trobaríem una 
darrera concessió fallida: el mes de maig de 1930, 
la societat australiana Brooms Syndicat pretenia 
instal·lar al país una casa d’apostes de curses de 
cavalls a canvi de la construcció d’un hospital, 
un asil, un balneari i infraestructures. Tot i ser ac-
ceptada pel Consell, aquesta concessió va ser an-
ul·lada unilateralment pels dos coprínceps el de-
sembre de l’any 1930, basant-se en els acords de 
1881 i sobre la base que la concessió era immoral 
i podia atemptar contra l’ordre públic del país. En 
aquell moment, els dos coprínceps havien deixat 
enrere la política poc intervencionista d’inicis de 
la dècada per passar a controlar directament les 
concessions que impulsava i atorgava el Consell, 
fet que va ajudar a l’èxit de la concessió amb Fha-
sa.
Aquesta decisió confirmava que la lluita per la 
sobirania d’Andorra estava més viva que mai: 
durant tota la dècada dels anys vint, el Consell 
General va veure com les concessions que havia 
gestionat havien fracassat, bé per l’incompliment 
dels concessionaris, bé per la no aprovació dels 
coprínceps, que conservaven el dret d’impugnar 
les decisions del Consell General. Però no va ser 
només amb les concessions on l’esperit interven-
cionista dels coprínceps es va manifestar, fet que 
va generar un gran clima de tensió entre ells i el 
Consell General. 

9.2.4. LA QÜESTIÓ POSTAL I EL PROCÉS DE RE-
AFIRMACIÓ NACIONAL
La qüestió postal és un bon exemple d’aquesta 
lluita de poders i influències. L’establiment d’un 
servei de correus estrangers al país que permetés 
un contacte fluid entre Andorra i els seus veïns 
va ser un objectiu important per als que volien 
augmentar la seva influència a les Valls. Tot i que 
el telègraf i el telèfon, a més de les carreteres, ja 
facilitaven les comunicacions amb l’exterior, als 
anys vint del segle XX encara no hi havia a An-
dorra un servei postal ben organitzat, fet que no 

significa que no hi hagués un rudimentari sistema 
de correus, que existia probablement des d’inicis 
del segle XIX gràcies a la tasca de traginers conver-
tits en carters vianants. El 1877, el primitiu servei 
postal es va professionalitzar molt lleugerament 
i s’instal·là a l’Hostal Calones d’Andorra la Vella 
ocupant a tres ciutadans andorrans encarregats 
de vendre segells francesos o espanyols, segons 
la destinació de la carta, amb el correu interior 
exempt de franqueig. Entrada la dècada de 1920, 
Andorra no tenia un servei postal propi, i ni Espan-
ya ni França havien pogut implantar el seu sistema 
al país. La situació va començar a canviar el 1926, 
quan el suís Friedrich Weilenmann va proposar al 
Consell encarregar-se de l’organització d’un siste-
ma postal propi andorrà. Desestimada la propos-
ta pel Consell General l’any 1927, que va optar per 
impulsar una concessió per a la creació i monopoli 
de segells andorrans a canvi de 13.000 pessetes, el 
Govern espanyol de Primo de Rivera va optar uni-
lateralment l’any 1928 per crear un servei postal 
espanyol professionalitzat a Andorra, cosa que va 
acabar provocant el fracàs de la concessió postal 
del Consell i l’empitjorament de les relacions entre 
els consellers i el copríncep Guitart, que, tot i les 
reticències inicials, va acabar acceptant el servei 
postal espanyol. La qüestió postal no es va resoldre 
fins a l’any 1930, quan els dos coprínceps, sense 
consultar-ho al Consell General, van acceptar l’es-
tabliment a Andorra d’un sistema postal dual, es-
panyol i francès.
Davant la posició intervencionista dels coprínceps, 
el Consell General va impulsar diverses iniciatives 
amb un fort component de reafirmació nacional. 
La declaració de la Mare de Déu de Meritxell com 
a patrona de les Valls d’Andorra l’any 1914 i la seva 
coronació oficial el dia 8 de setembre de 1921 en 
són un bon exemple. Estretament lligat a aquest 
acte de gran simbolisme, es va adoptar com a 
himne nacional andorrà una composició amb lletra 
del copríncep Benlloch i música de mossèn Enric 
Marfany que va ser interpretada per primera vega-
da en aquell acte multitudinari. Però probable-
ment la tasca més important del Consell en aquest 
sentit nacional va tenir lloc l’any 1922, quan es va 
començar a desenvolupar l’ensenyament públic 
andorrà, basat en la contractació d’un mestre a 
cada parròquia responsable de l’escola comunal, 
obligatòria fins als dotze anys per a nois i noies del 
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país. 
Aquest nacionalisme andorrà va prendre embran-
zida a mesura que els coprínceps van començar 
a tenir un major intervencionisme respecte a les 
accions del Consell General. A la dècada de 1930 
—i especialment amb els fets de 1933—va agafar 
un impuls definitiu, coincidint amb una concessió 
que canviaria la història del país: Fhasa.

9.3. Fhasa i la Revolució de 1933

9.3.1. LA CONCESSIÓ DE FHASA
El 27 de març de 1929 es va esdevenir un dels ma-
jors punts d’inflexió de la història contemporània 
d’Andorra, quan el Consell General va signar un 
contracte de concessió per a l’explotació de salts 
d’aigua, mines i publicitat, a favor d’Andreu Bous-
sac i Lorenzo Gómez-Quintero, que ja havia par-
ticipat un any abans d’una concessió no ratificada 
juntament amb Pierre Forgeot. Tant la concessió 
de 1928 com la definitiva del 27 de març de 1929 
s’havien començat a estudiar per part d’inversos 
estrangers l’any 1927, de la mà del jove enginyer 
barceloní Lluís Creus Vidal i de l’enginyer suís Al-
fred Würth Rahm, amb el suport econòmic dels 
industrials catalans Damià Mateu i Bisa i el seu fill 
Miquel Mateu i Pla. 
El triomf d’aquesta darrera concessió es va deure 
a l’impuls decisiu dels coprínceps, que van apo-
star-hi en detriment de la que havia impulsat el 
Consell General l’any anterior. Tot i ser aquesta 
una mostra del fort intervencionisme dels co-
prínceps amb què va acabar la dècada de 1920, 
és innegable l’eficàcia de la seva concessió per al 
país. El fet que els concessionaris fossin empre-
saris de prestigi als seus respectius països va sig-
nificar per als coprínceps una garantia d’èxit que 
va decantar la balança. Amb tot, tant la concessió 
de 1928 com la de 1929 compartien els mateixos 
protagonistes: la família Mateu com a inverso-
ra inicialment a l’ombra, i com a concessionaris 
l’empresari espanyol i president de la Cambra de 
Comerç espanyola a París, Lorenzo Gómez-Quin-
tero, i l’empresari francès André Boussac, tots dos 
amb connexions financeres amb l’aleshores min-
istre francès de Treballs Públics Pierre Forgeot. 
Plegats formaven el consorci hispanofrancès que 
havia de garantir el funcionament tècnic i financ-

er de l’empresa que va sorgir de la concessió: Forces 
Hidroelèctriques d’Andorra, SA (Fhasa), encapçala-
da per Miquel Mateu i Pla i constituïda oficialment 
el 5 de març de 1930 amb un capital social de deu 
milions de pessetes, repartit a parts iguals entre in-
versos francesos i espanyols i amb una presència 
testimonial de capital andorrà. Paral·lelament, es 
va crear la societat Easa, que seria l’encarregada de 
distribuir l’energia produïda per Fhasa.
La concessió aprovada preveia la construcció i ex-
plotació hidroelèctrica per un període de setan-
ta-cinc anys de tres salts d’aigua: un a Escaldes, un a 
Sispony i un a Arcavell. A més, Fhasa es reservava el 
dret d’explotació minera al país durant deu anys i el 
monopoli publicitari de les Valls. A canvi d’aquestes 
explotacions, l’empresa hauria de pagar al Consell 
General un cànon anual —que s’iniciaria el 1935 
amb 8.000 pessetes, continuaria el 1940 augmentat 
a 13.000 pessetes i es mantindria estable a partir 
de l’any 1946, quan haurien de pagar anualment 
25.000 pessetes— i també hauria d’electrificar com-
pletament el país, oferint un 10 % de l’electricitat 
produïda a uns preus reduïts que acabaran sent de 
0,15 ptes./kWh per enllumenat públic, 0,06 ptes./
kWh per a usos domèstics i 0,10 ptes./kWh per a 
usos industrials. 
A més d’aquestes dues clàusules, la concessió pre-
veia aconseguir per al país una millora de les in-
fraestructures interiors que el Consell ja reclamava 
anys enrere: la millora i construcció de carreteres, 
ja que amb la concessió Fhasa es va comprome-
tre a reparar la carretera de Soldeu al Pas de la 
Casa, a més del camí veïnal d’Escaldes a Encamp, 
i a construir noves carreteres: d’Andorra la Vella a 
Escaldes, per acabar comunicant la capital amb 
Encamp, d’Encamp a Canillo, de Canillo a Soldeu 
i d’Andorra la Vella a Ordino passant per la Massa-
na, cosa que permetria tenir tot el país comunicat 
amb una primera xarxa viària nacional completa. 
Per a la construcció d’aquestes carreteres, Fhasa 
va subcontractar una empresa lleidatana: Firmes y 
Construcciones SA, que va portar al país centenars 
d’obrers de la construcció revertint una dramàtica 
situació demogràfica que havia fet disminuir pro-
gressivament la població andorrana durant tot el 
segle XX fins a arribar l’any 1930 a un mínim pobla-
cional de 4.042 habitants, lluny dels aproximada-
ment 5.500 que hi havia l’any 1860.
La creació d’una xarxa viària andorrana era vista 
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per Firmes y Construcciones SA—, el que repre-
sentava gairebé el 20 % de la població d’Andorra. 
Va ser una espectacular pujada demogràfica que 
va tenir lloc en pocs mesos i que, a més, va com-
portar l’entrada a la tradicional Andorra d’ideolo-
gies i conflictes socials que fins aleshores tan sols 
s’havien conegut des de la distància a través dels 
emigrants andorrans a l’estranger. Andorra va ex-
perimentar tota la conflictivitat política i social que 
des de feia anys ja es vivia a Espanya, a França i a 
la major part del continent europeu. I la tensió no 
va tardar a esclatar: el 21 de març de 1931 va tenir 
lloc la primera vaga obrera moderna de la història 
d’Andorra, on els obrers reclamaven un augment 
de salaris i la millora de les condicions laborals. 
La vaga va ser clau per a la constitució del servei 
policial d’Andorra i el 15 de maig de 1931 es va crear 
el primer cos d’odre del país. El nou cos, compost 
per cinc agents i un cap, havia de vetllar pel bon 
funcionament de les instal·lacions de Fhasa, con-
trolar els estrangers transeünts i residents al país, 
prevenir i castigar delictes i fer complir les lleis del 
país i els decrets existents. Els agents del cos eren 
proposats per la direcció de Fhasa, que també pa-
gava una part del sous i les despeses, i els nome-
naments eren aprovats pels dos veguers, els dos 
batlles i el Consell General. 
D’aquesta manera, l’ordre públic del país passava 
a ser assumit en bona part per Fhasa, que també 
tenia el monopoli elèctric i una posició econòmica 
preeminent respecte el Consell General. A més, pel 
gran pes que tenien els seus treballadors al país, 
a la pràctica era Fhasa qui hi regulava el dret lab-
oral, impulsava la política d’habitatges per als seus 
obrers —que els va portar a construir tres edificis 
i barraques temporals— i fins i tot dinamitzava la 
política sanitària: si bé cada parròquia disposava 
d’un metge, no va ser fins al 1931 que es va con-
struir el primer centre sanitari de les Valls, a tocar 
de l’actual plaça del Copríncep Benlloch d’An-
dorra la Vella. També el sistema bancari andorrà 
va néixer de la mà de Fhasa, amb el Banc Agrícol 
i Comercial, conseqüència del monopoli bancari 
dels concessionaris. Aquest monopoli va acabar 
el 1934, quan l’Agrícol i el Consell General van au-
toritzar l’establiment d’una sucursal de la Caixa de 
Pensions de Barcelona a la plaça Rebés d’Andorra 
la Vella, inaugurada el juny de 1935. La Caixa va im-
pulsar la primera biblioteca de les Valls, instal·lada 

pel Consell com una de les solucions necessàries 
per acabar definitivament amb la crisi econòmi-
ca que afectava les Valls des de finals del segle 
XIX. Era tal el desig de les autoritats andorranes 
d’obtenir noves carreteres per al país que fins i tot 
el síndic general entre 1928 i 1933, l’encampadà 
Roc Pallarès i Rossell, ho va fer públic el gener 
de 1929 en una entrevista atorgada a Domènec 
de Bellmunt al diari catalanista La Publicitat, on 
afirmava que el que més desitjava aconseguir per 
a Andorra era la carretera França-Espanya traves-
sant les valls. En aquell context, Andorra era vista 
des del romanticisme, el misteri i amb el privile-
gi d’un paisatge natural, pintoresc i tradicional, 
amb estanys, muntanyes i aigües termals. I els 
primers anuncis d’hotels promocionats sota el 
reclam d’un preu econòmic —com la Fonda Pol 
de Sant Julià de Lòria, l’Hotel Oros d’Encamp o 
l’Hotel Calones d’Andorra la Vella— sortien al But-
lletí de la Societat Andorrana de Residents a Bar-
celona, una publicació apareguda el 1929. Amb 
les noves carreteres, Andorra aspirava a deixar 
de ser aquell indret inhòspit i de difícil accés on 
només uns pocs podien arribar per convertir-se 
en un país obert al turisme exterior i a la inversió 
estrangera. I gran part de culpa d’aquest procés 
la va tenir la concessió a Fhasa del març de l’any 
1929.

9.3.2. LA VAGA DE 1931 I ELS LÍMITS DE LA SO-
BIRANIA
El març de l’any 1930 van començar les obres, 
envoltades de polèmica des del primer moment. 
Pel que fa als tres salts d’aigua previstos a Es-
caldes, Arcavell i Sispony, Fhasa només va pod-
er-ne construir un, el d’Escaldes, que aprofitava 
les aigües del Valira d’Orient i del riu Madriu, que 
va ser inaugurat el 4 d’agost de 1934. Pel que fa a 
les carreteres, les obres havien començat mesos 
abans de la constitució oficial de Fhasa i Easa i a 
l’inici semblava que els terminis de construcció es 
complirien amb escreix. El desembre de 1930 ja 
es donava per finalitzada la carretera d’Andorra la 
Vella a Escaldes, mentre que la construcció de la 
carretera d’Encamp a Soldeu i d’Andorra la Vella 
a Ordino per la Massana continuava a bon ritme.
Totes aquestes obres van portar al país centenars 
d’obrers, una xifra propera als 1.200 treballadors 
—1.000 treballant per a Fhasa i 200 contractats 
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representar per al país, també va agreujar el debat 
sobre la sobirania dels andorrans. Fhasa s’havia 
convertit en una societat amb atribucions d’estat. 
A més, l’economia andorrana es sustentava gairebé 
al cent per cent en el capital i inversors de l’empre-
sa, que eren estrangers. Per tant, a la dependència 
política dels coprínceps, se li havia de sumar una 
dependència econòmica total del capital estranger. 
Aquesta situació va provocar recels i disputes que 
van vertebrar el sentiment nacionalista andorrà 
d’aquells anys. Aquestes tensions no es van traduir 
en una oposició a la figura dels coprínceps —con-
siderats com a genuïnament andorrans— o als 
beneficis que havia aportat Fhasa al país, sinó en 
un cert rebuig, per part d’alguns consellers, a deci-
sions unilaterals dels coprínceps, així com a l’acti-
tud del consell d’administració de Fhasa, que, si bé 
reclamava al Consell General mesures dràstiques 
quan ho considerava necessari —com el restabli-
ment de l’odre al país durant la vaga del mes de 
març de 1931—, a l’hora de complir clàusules de 
la concessió com la construcció definitiva de les 
carreteres, optava per dirigir-se als coprínceps, 
obviant així el paper del Consell General. La clau 
d’aquestes lluites entre Consell i coprínceps, doncs, 
gravitava sobre la delimitació de les atribucions de 
cadascun.

9.3.3. LA REVOLUCIÓ ANDORRANA DE 1933
Durant tota la dècada dels trenta, les rivalitats 
polítiques es van accentuar al país. Per un costat, 
el copríncep episcopal va veure com a Espanya 
va néixer el 1931 un règim polític laic, la Segona 
República, que a Andorra va intentar aconseguir 
influència a través de figures diplomàtiques no 
reconegudes pel dret andorrà. El primer va ser l’ad-
vocat Andreu Massó, que va arribar el 1931 com a 
delegat cultural del Govern espanyol. L’any 1934 
va ser Josep Tarongí, aquest sí reconegut oficial-
ment per Espanya com a delegat de la República a 
Andorra. La presència de diplomàtics espanyols al 
país —amb l’aquiescència inicial del Consell Gener-
al en el cas de Massó— va generar la desconfiança 
del copríncep francès i del copríncep episcopal cap 
al Govern de Madrid i també cap al Consell General. 
A més, la pressió del catalanisme republicà sobre 
la figura del copríncep episcopal no va fer més que 
augmentar durant la Segona República espanyola 
i va arribar a uns màxims de tensió l’any 1934 amb 

a la sucursal. 
Fhasa va assumir les funcions pròpies d’un estat 
aprofitant la feblesa administrativa de la sindi-
catura andorrana. Tot i això, als anys trenta, el 
Consell va continuar amb el lent procés d’imple-
mentació estatal —o si més no de reafirmació es-
tatal— que ja s’havia iniciat feblement la dècada 
anterior, fet que provocà un nou augment de les 
tensions entre el Consell, Fhasa i els dos coprín-
ceps. En aquells moments, la major preocupació 
del Consell General continuava sent la construc-
ció de les carreteres, mentre que, per als coprín-
ceps i els directius de Fhasa, la qüestió de més 
importància era el manteniment de l’ordre públic 
al país. 
Les obres de construcció de la central d’Escaldes i 
les de la carretera van continuar al llarg de 1932 i 
1933. El gener de l’any 1932, la carretera d’Andor-
ra a Escaldes ja portava mesos en funcionament, 
mentre que perquè arribés a Encamp encara fal-
tava el ferm de la via i la sortida des d’Escaldes; 
d’Encamp a Canillo, la carretera estava pràctica-
ment finalitzada —excepte el tram del pont de 
Mereig—; la de Canillo a Soldeu també estava 
força avançada, i la carretera d’Andorra a Ordino 
era la que en aquells moments estava en un estat 
inicial. Semblava que els concessionaris podrien 
complir amb el termini pactat de tres anys i mig 
per a la construcció de totes les carreteres. De 
fet, l’abril de 1932 es donaven per finalitzades les 
obres de la carretera d’Andorra a Escaldes i d’En-
camp a Ransol, que enllaçaria definitivament 
Andorra amb França a través del Pas de la Casa 
des de l’any 1933. Però aquesta darrera carretera, 
juntament amb la d’Andorra la Vella a Ordino, va 
ser lliurada definitivament als coprínceps el 16 
de setembre de 1935, un cop vençut el termini 
per a la seva construcció. Això, sumat al fet que 
el Consell General va considerar com un incom-
pliment per part de Fhasa de les clàusules de la 
concessió en no haver respectat el traçat tècnic 
de les citades carreteres estipulat al contracte, va 
motivar una queixa formal del Consell als coprín-
ceps demanant l’anul·lació de l’acta de lliurament 
d’aquestes carreteres, cosa que va portar a una 
situació de gran tensió entre el Consell i Fhasa, 
i fins i tot es va plantejar la caducitat de la con-
cessió per incompliment de contracte.
La concessió a Fhasa, tot i els beneficis que va 
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ceps a una reforma de la llei electoral que permetés 
a tots els homes majors d’edat del país participar a 
la política andorrana com a votants i com a càrrecs 
electes. Entre els signants hi havia persones de rel-
levància i que van tenir en els anys següents una im-
portant participació en la vida pública de les Valls, 
com Pere Torres, que va ser síndic entre el setem-
bre de 1933 i el juliol de 1936; els futurs consellers 
Antoni Picart, Alexandre Altimir o Bonaventura 
Coma, entre d’altres; Joan Solsona, batlle francès 
des de gener de 1934; els empresaris del tabac Julià 
Reig Roqueta i Agustí Marfany; propietaris com An-
ton Maestre de la casa Molines i hotelers com Xavier 
Pla Pujol, Bonaventura Coma o Josep Pol. Era una 
llista clarament heterogènia, amb representació 
dels diversos estaments de la societat andorrana, 
que demostra que la Revolució dels Joves només 
és vàlida si es té en compte que molts dels impul-
sors eren persones que van emigrar d’Andorra en la 
seva joventut, però que l’any 1933 ja es trobaven en 
plena maduresa. 
La proposta presentada per escrit al Consell va ser 
traslladada per alguns dels consellers el gener de 
1933 al prefecte dels Pirineus Orientals i delegat 
del copríncep francès per als assumptes d’Andor-
ra, François Taviani, que va fer als consellers una 
contraproposta de la mà del veguer adjunt, Josep 
Carbonell, ja que el veguer francès Charles Romeu, 
al càrrec des de 1887, es trobava incapacitat per 
una malaltia que el va dur a la mort el 5 de març 
de 1933. El 5 d’abril de 1933, entre trenta i vuitanta 
homes van entrar per la força a la Casa de la Vall, 
on estava reunit el Consell General, i van retenir els 
consellers, tot comminant-los a signar la proposta 
de reforma electoral que havia estat presentada 
el desembre de 1932. La proposta va ser accepta-
da pels membres del Consell i es va establir al país 
el sufragi universal masculí per als andorrans ma-
jors d’edat i es van obrir al públic les sessions del 
Consell General. El vot femení va haver d’esperar 
fins a l’any 1970 per ser reconegut a Andorra, però 
ja als anys trenta van aparèixer les primeres veus 
crítiques amb la marginació política de la dona.
Però cap dels dos coprínceps no podia permetre 
que un grup de ciutadans assaltés una sessió del 
Consell General i obligués els consellers a aprovar 
un important decret dotant el Consell d’un pod-
er de decisió i d’una plena sobirania de la qual en 
aquells moments no disposava. Acceptar-ho repre-

un encès discurs al Parlament de Catalunya del 
diputat urgellenc d’Esquerra Enric Canturri (1897-
1971), que va reclamar l’autodeterminació d’An-
dorra i la pèrdua dels drets sobre Andorra dels 
dos coprínceps. L’aparició del moviment obrer al 
país, els aire annexionistes de la Segona Repúbli-
ca espanyola —que deixava en una posició del-
icada el copríncep mitrat—, la concessió que 
subordinava econòmicament Andorra al capital 
estranger, la Generalitat catalanista que buscava 
guanyar major influència a les Valls, la República 
Francesa —amb el copríncep Albert Lebrun des 
de maig de 1932— que no volia perdre poder al 
Principat i. finalment, el Consell General liderat 
per Roc Pallarès, que volia aconseguir més pod-
er de decisió enmig dels poders fàctics i amb la 
pressió creixent dels andorrans que abans havi-
en emigrat i que ara a poc a poc tornaven a casa. 
Aquests eren els ingredients d’un còctel explosiu 
que va esclatar l’any 1933 en una Andorra encara 
agrícola, però ja en el camí de la modernització. 
Aquell any es va esgotar el sistema polític vigent a 
Andorra —fruit de la Nova Reforma de 1866 i dels 
esdeveniments coneguts com la Qüestió d’Andor-
ra que tingueren lloc entre 1881 i 1886. El sufra-
gi censatari que blindava les oligarquies del país 
va donar pas el 1933 al sufragi universal masculí, 
gràcies al que es coneix com a Revolució Andorra-
na de 1933.
Aquest episodi va tenir com a protagonistes un 
grup d’andorrans que, retornats al país després 
d’haver emigrat anys abans, van començar a 
reivindicar, des de la tardor de 1932, un procés 
democratitzador de la política a Andorra. 
Aquestes demandes es van difondre amb força 
gràcies al Butlletí de la Societat Andorrana de Res-
idents a Barcelona, una publicació que va ser sub-
stituïda l’any 1932 per La Nova Andorra, i també 
des de la vessant francesa per l’Amical Franco An-
dorrana de Besiers, fundada el 1928, i la seva por-
taveu, Le Réveil de l’Andorre, sense menystenir el 
paper de la revista L’Alt Urgell que, tot i fer-ho des 
d’una vessant catalanista i clarament partidis-
ta, també es va situar al costat de les demandes 
democratitzadores d’Andorra. 
De les paraules i la propaganda es va passar als 
fets el 14 de desembre de 1932, quan 231 andor-
rans van lliurar al Consell General una petició on 
es demanava el vistiplau del Consell i dels coprín-
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tibantors entre els coprínceps i els consellers no es 
van aturar i la inestabilitat política va continuar a 
l’ordre del dia.

9.3.4. BORÍS I I RÀDIO ANDORRA 
El juliol de 1934, Borís Skóssyrev, membre de la 
petita burgesia russa, de trenta-quatre anys, es 
va autoproclamar rei d’Andorra sota el nom de Sa 
Molt Serena Altesa Borís I, Príncep de les Valls d’An-
dorra, Lloctinent de Sa Majestat el Rei de França, 
Defensor de la Fe. El seu regnat unilateral, procla-
mat des de la Seu d’Urgell després d’haver estat ex-
pulsat d’Andorra dos mesos abans davant les seves 
pretensions, que no tenien el suport del poble an-
dorrà, va durar deu dies, fins que el 21 de juliol de 
1934, a petició del copríncep Guitart, una parella 
de guàrdies civils el va detenir a l’Hotel Mundial de 
la Seu d’Urgell i després de ser enviat a Madrid va 
ser expulsat a Portugal. 
Tancat l’afer Borís i amb una certa estabilització 
dels conflictes obrers a Andorra, el Consell General 
que havia sorgit de les eleccions de 1933 va con-
tinuar en la mateixa línia que el seu antecessor. Un 
dels darrers motius de malestar entre el Consell i 
els coprínceps —especialment amb el francès, que 
va intervenir més en la política andorrana a partir 
de 1934— va ser l’impuls d’una nova concessió per 
part del Consell: l’establiment d’una estació ra-
dioemissora. La ràdio a Andorra va iniciar la seva 
història el 19 d’agost de 1935, quan el Consell va 
concedir a Bonaventura Vila Ribes, un andorrà 
resident a Barcelona, l’autorització en exclusiva 
durant trenta anys per instal·lar i explotar al país 
una estació de ràdio, amb l’objectiu de difondre la 
cultura, l’art i l’ensenyament al país i a tots els qui 
l’escoltessin, sempre que es quedés al marge de 
qualsevol tendència política, a canvi de 6.000 pes-
setes de garantia i 10.000 pessetes de cànon anu-
al. Aquesta concessió mai no va ser benvista per 
França, que desconfiava d’una emissora de llarga 
difusió que s’escapés del control estatal i de la qual 
tampoc podia treure beneficis a través del cànon 
publicitari.
L’afer de la ràdio va alimentar les grans tensions 
que ja hi havia entre el Consell General i el coprín-
cep francès per culpa de Fhasa. El nou Consell va 
mostrar repetides vegades a França el seu malestar 
per l’incompliment de diverses clàusules del con-
tracte de concessió, i considerava que ni el preu de 

sentava un perillós antecedent que podia acabar 
amb la sobirania dels coprínceps sobre Andorra 
o, almenys, amb una pèrdua de les seves atribu-
cions i la seva capacitat política. És per aquest 
motiu que tots dos coprínceps van actuar de for-
ma conjunta i van portar la qüestió al Tribunal 
de Corts. Aquest òrgan, que havia de delimitar 
les competències i extralimitacions del Consell 
General, va dictaminar el 10 de juny de 1933 en 
favor dels coprínceps obligant a la destitució del 
Consell General mentre els dos coprínceps nego-
ciaven una nova reforma electoral que acceptés 
el sufragi universal masculí per als andorrans ma-
jors de 25 anys. Però la resolució del Tribunal de 
Corts no va posar fi a la inestabilitat política, ja 
que el Consell destituït no va acceptar la sentèn-
cia, es va declarar en rebel·lia i els impulsors de 
la reforma electoral es van constituir en un nou 
moviment polític, la Unió Andorrana, que reivin-
dicava els fets del 5 d’abril de 1933 i volia establir 
una delimitació clara de les funcions dels coprín-
ceps i del Consell General sota la bandera de la 
modernització d’Andorra. 
Davant la darrera desobediència del Consell Gen-
eral, els coprínceps van continuar maniobrant 
per recuperar el control polític de les Valls. Entre 
finals de juliol i principis d’agost de 1933 va pren-
dre forma la possibilitat d’una intervenció militar 
francesa a Andorra amb el beneplàcit de la Mitra 
d’Urgell i amb l’objectiu de restablir el poder dels 
coprínceps al país. El 19 d’agost de 1933 van en-
trar pel Pas de la Casa una cinquantena de gen-
darmes francesos liderats per René Baulard, als 
quals es van afegir vint més el 27 d’agost, en el 
marc de les noves vagues de Fhasa: els centenars 
d’obrers residents al país van continuar convo-
cant mobilitzacions laborals que França va aprof-
itar per mantenir la gendarmeria a Andorra més 
enllà de les eleccions del 31 d’agost de 1933. Els 
gendarmes es van quedar fins al 9 d’octubre, un 
cop finalitzada una nova vaga de Fhasa convoca-
da el 26 d’agost.
La gendarmeria va assolir ràpidament el seu ob-
jectiu: a més de controlar l’ordre públic del país, 
va aconseguir que el Consell provisional acceptés 
la celebració de noves eleccions. En el nou Con-
sell, vuit dels vint-i-quatre nous conselleres havi-
en signat la petició de sufragi universal del de-
sembre de 1932. Amb el nou Consell, però, les 
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milicians, la frontera catalanoandorrana va que-
dar sota control dels anarquistes, que havien ini-
ciat a tot Catalunya un procés de revolució social 
que va anar acompanyat d’una forta repressió cap 
a aquelles persones que eren considerades ene-
migues de la causa republicana: eclesiàstics, gent 
adinerada i militants de partits de dretes, que van 
ser expropiats, empresonats i en alguns casos as-
sassinats. Davant aquesta repressió, milers de per-
sones van decidir, a la darreria de juliol de 1936, 
emprendre el camí de l’exili, i centenars van arribar 
a Andorra. Entre els primers refugiats hi havia el co-
príncep Justí Guitart.
Així, la primera conseqüència del conflicte per a An-
dorra va ser un degoteig constant de refugiats que 
van entrar al país fugint de la persecució a Catalu-
nya. Paral·lelament, els milicians de la Seu d’Urgell 
van aprofitar la situació de poder i control de la 
frontera per iniciar incursions cap Andorra, on es 
coaccionava refugiats que s’hi havien instal·lat. A 
més, al país hi havia una important colònia d’obrers 
espanyols sindicats il·legalment a la CNT i la UGT 
que podien establir contactes amb el Comitè de 
la Seu, un motiu de gran preocupació per a molts 
ciutadans andorrans i també per als refugiats nou-
vinguts. 
La situació bèl·lica va generar grans problemes 
de subministrament de mercaderies. La guerra va 
provocar una forta davallada del valor de la pes-
seta i la inflació anava a l’alça, mentre que el franc 
augmentava de valor i dificultava les transaccions 
econòmiques des d’Andorra, on la pesseta era 
la moneda més utilitzada. La situació també va 
preocupar França, que començava a sospitar d’una 
possible invasió anarquista al país. Ja a l’agost, el 
copríncep Guitart havia decidit marxar definitiva-
ment d’Andorra per instal·lar-se a Sanremo, davant 
el que ell considerava un perill imminent de captu-
ra per part dels anarquistes.

9.4.2. EL RETORN DELS GENDARMES
El mes de setembre, mentre la repressió continu-
ava a Catalunya i la guerra s’abocava a una llarga 
durada, la situació va fer un gir clau per a Andorra. 
Mentre que el Consell General havia iniciat per ra-
ons d’estricta necessitat els primers tractes comer-
cials amb el Comitè de la Seu i es negava a acceptar 
l’ajuda que França oferia des de finals d’agost per al 
control de l’ordre públic al país amb l’enviament de 

l’electricitat per als andorrans, ni els terminis ni 
el traçat de les carreteres, ni alguns pagaments 
econòmics s’havien fet segons el que estipulava 
la concessió. Tot plegat va portar el Consell a de-
manar l’extinció del contracte de concessió, una 
dura mesura que mai no va ser acceptada pel co-
príncep francès, demostrant una vegada més la 
posició de superioritat política del copríncep da-
vant del nou Consell General. 
A la primavera de 1936, les relacions entre França 
i Andorra estaven totalment enquistades. A la 
vegada, tot i els enfrontaments, era innegable 
que Fhasa havia canviat radicalment un país que 
es trobava ara en una ràpida evolució política, 
econòmica i social. Però l’esclat de dos conflict-
es que tindran conseqüències directes al país, 
la Guerra Civil espanyola (1936-1939) i la Sego-
na Guerra Mundial (1939-1945), va afectar mo-
mentàniament l’evolució d’Andorra i va donar lloc 
a un dels períodes més convulsos de la història 
del Principat. 

9.4. Andorra, de guerra en guerra

9.4.1. L’ESCLAT DE LA GUERRA CIVIL ESPAN-
YOLA 
El 17 de juliol de 1936 va esclatar un conflicte ar-
mat que va tenir repercussions directes en el pres-
ent i futur d’Andorra: la Guerra Civil espanyola. El 
cop d’estat militar es va trobar amb una àmplia 
oposició a diverses regions d’Espanya, i l’Estat 
espanyol es va dividir en dues àrees d’influència: 
el bàndol republicà i el bàndol rebel. A Catalun-
ya, els colpistes van ser derrotats en un primer 
moment gràcies a la forta resistència de milers 
d’obrers que es van enfrontar armats als militars 
revoltats amb especial cruesa als carrers de Bar-
celona. La derrota colpista a la capital catalana va 
donar lloc a una ràpida expansió i a un clar lid-
eratge polític dels obrers autoorganitzats, molts 
dels quals afiliats a sindicats anarquistes com la 
CNT i la FAI i a d’altres d’inspiració comunista com 
la UGT. Els darrers dies de juliol es van formar a 
diverses poblacions catalanes els Comitès Locals 
de Milícies Antifeixistes i les comarques de l’Alt 
Urgell i la Cerdanya no en van ser una excepció. 
Amb el control efectiu del territori per part dels 
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stal·lar a les Valls, una altra vegada sota el coman-
dament de René Baulard, i es va fer amb el control 
de l’ordre públic, inclosa la frontera amb Catalu-
nya. D’aquesta manera van acabar les incursions 
anarquistes i, a poc a poc, la Gendarmeria es va 
guanyar el favor de la població andorrana. 
Una de les tasques més importants de la Gendar-
meria a Andorra va ser la gestió dels refugiats. Es 
calcula que durant tot el conflicte entre 14.000 
i 20.000 refugiats van passar per Andorra, on van 
ser acollits desinteressadament per desenes de 
famílies del país i pel Consell General, conscient 
del seu deure humanitari envers els refugiats que 
fugien del conflicte espanyol. La gran majoria van 
utilitzar Andorra com a zona de pas per entrar a 
França, on es van establir o bé van continuar el vi-
atge cap a l’exili forçat o cap a l’Espanya franquista. 
És aquí on la Gendarmeria va jugar un paper deci-
siu, ja que l’autoritat francesa al país era l’encarre-
gada de gestionar l’entrada i sortida de refugiats a 
Andorra, així com de fer els controls i les revisions 
sanitàries oportunes a uns refugiats que sovint ar-
ribaven en precàries condicions de salut degut a la 
duresa del recorregut que els havia portat a entrar a 
Andorra gràcies, en molts casos, a la tasca de guies 
andorrans i catalans. És difícil saber amb exactitud 
quants d’aquests refugiats es vam establir a Andor-
ra després de la Guerra Civil, però la xifra es podria 
situar en una forquilla d’entre 450 i 750, cosa que 
representaria entre un onze i un divuit per cent de 
la població total d’Andorra l’any 1940. Aquests re-
fugiats es van convertir durant els anys posteriors 
en un altre dels motors del creixement econòmic 
del Principat, obrint nous comerços i dinamitzant 
l’economia andorrana.

9.4.3. LA CRISI DE SUBMINISTRAMENTS I LA FI 
DE LA GUERRA
A mesura que avançava la Guerra Civil —i espe-
cialment després de la victòria de Francesc Cairat 
a les eleccions al Consell General del desembre de 
1936—, les autoritats andorranes van començar 
un progressiu apropament al general Franco. El 
Govern de Burgos va ser l’única autoritat espan-
yola que va respondre a les peticions d’ajuda dels 
andorrans, que necessitaven subministraments 
de queviures per a la població durant la guerra. 
Així, Franco va oferir, gràcies a la intermediació de 
Cairat, del director de Fhasa Miquel Mateu i del co-

gendarmes, els serveis del copríncep francès van 
actuar unilateralment. El 26 de setembre, el Con-
sell General es va reunir de forma secreta —cosa 
que era il·legal des de 1933— i va votat a favor de 
l’entrada de gendarmes a Andorra, després d’un 
darrer oferiment d’ajuda francesa en forma d’ul-
timàtum. En una ajustada votació —on no van ser 
presents tots els consellers— es va acceptar l’aju-
da francesa, però la decisió es va filtrar i part de 
la població va exigir al Consell una nova reunió 
oberta la mateixa tarda del dia 26. En aquesta 
sessió, el Consell va acceptar retirar el suport a 
la intervenció francesa mentre es convocava un 
referèndum a cada parròquia on es preguntaria a 
la població sobre la conveniència o no de l’entra-
da de gendarmes al país. 
Els resultats del referèndum van mostrar, a ex-
cepció de la parròquia de Sant Julià, una clara 
oposició de la població andorrana a l’entrada dels 
gendarmes, però la votació va arribar tard: la ma-
tinada del 27, la Gendarmeria francesa va entrar 
al Pas de la Casa per ordre expressa del coprín-
cep francès. El motiu? Assegurar la protecció dels 
andorrans residents, gestionar l’entrada de refu-
giats al país i protegir els interessos francesos a 
les Valls. El pretext últim donat per França per fer 
entrar la Gendarmeria sense esperar l’aprovació 
definitiva del Consell va ser un suposat intent de 
cop d’estat anarquista a Andorra que hauria es-
tat planificat per al mateix dia 27 de setembre al 
matí. Aquesta hipòtesi no es pot demostrar per 
falta de de proves documentals fidedignes —més 
enllà dels propis informes policials francesos, 
fàcilment desmuntables— i dels informes provi-
nents de l’espionatge franquista que acceptaven 
la teoria francesa. Sembla, doncs, que si bé un 
dels motius principals per a l’entrada dels gen-
darmes al país era la protecció dels andorrans i 
els refugiats, també va ser clau la por de França a 
una hipotètica col·lectivització de Fhasa un cop la 
frontera francoandorrana quedés tancada per la 
neu i no hi pogués intervenir, amb tots els costos 
econòmics que això provocaria per França, que 
tenia grans interessos econòmics a Fhasa. França 
va buscar una excusa inapel·lable que fes que els 
andorrans acceptessin de nou la seva presència 
al país, i el suposat cop d’estat anarquista del dia 
27 podria haver estat l’opció triada. Així doncs, la 
tardor de 1936, la Gendarmeria francesa es va in-
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on van tenir com a destí els consolats i les seus d’as-
sociacions com la Creu Roja britànica a Barcelona. 
La gran majoria d’aquests guies formaven grups 
organitzats, que van aconseguir salvar milers de 
jueus perseguits i soldats aliats: les xarxes d’evasió. 
Aquestes xarxes, dirigides pels serveis secrets dels 
països aliats com la Gran Bretanya i per la resistèn-
cia de països com França, Bèlgica o Polònia, es van 
nodrir d’agents que, en el cas d’Andorra, van tenir 
una importància rellevant degut a la posició geo-
estratègica del país, al bell mig del Pirineu. Desenes 
d’andorrans i de refugiats catalans van participar 
en aquestes xarxes, ja fos com a guies —com és el 
cas del català Antoni Forné— o com a agents indis-
pensables per aconseguir espais segurs al país, com 
va ser el cas d’Eduard Molné, xofer i fill de l’Hostal 
Palanques de la Massana, des d’on actuava la xarxa 
d’evasió de Forné —que hauria salvat gairebé 400 
persones. Com va passar en el cas del conflicte 
espanyol, és difícil saber amb exactitud quantes 
persones van travessar Andorra durant la Sego-
na Guerra Mundial, ja que la xifra varia segons les 
fonts consultades: entre les xifres més rellevants, 
destaquem les 80.000 persones que l’historiador 
Josep Calvet estima que van creuar el Pirineu i les 
8.000 que va calcular la prefectura de Perpinyà que 
van travessar la serralada per Andorra. El que sí que 
és evident és que, com va passar durant la Guerra 
Civil espanyola, Andorra va ajudar milers de refu-
giats a fugir de la repressió amb un indubtable èxit. 
Això es pot demostrar si comparem les xifres d’eva-
dits detinguts a Sort i a la Seu d’Urgell —on hi havia 
la presó més propera a Andorra—: si bé a la capital 
del Pallars Sobirà trobem uns 3.000 detinguts, a la 
Seu d’Urgell només se’n comptabilitzen 485. D’altra 
banda, la coneguda llegenda negra d’Andorra du-
rant la Segona Guerra Mundial, popularitzada amb 
un reportatge de la revista espanyola sensaciona-
lista Reporter l’any 1977, no té suficients suports 
documentals i materials. Si bé és innegable que a 
tot el Pirineu es van cometre crims durant la guer-
ra, representarien una xifra ínfima en comparació 
a la d’evadits que van arribar amb èxit al seu destí 
a través d’Andorra. En tot cas, és necessari un 
nou i profund estudi al voltant de l’evasió per An-
dorra durant la Segona Guerra Mundial, que amb 
mètode i rigor historiogràfic pugui desmuntar de-
finitivament la llegenda negra popularitzada per la 
pseudohistòria, posant en valor el paper d’Andorra 

príncep Justí Guitart, dues trameses de queviures 
per a les temporades d’hivern de 1938 i de 1939. 
L’ajuda però, no va ser desinteressada: a canvi, 
Franco va exigir aturades intermitents de la pro-
ducció elèctrica de Fhasa —ja que l’energia pro-
duïda a Andorra durant la guerra era consumida 
a Barcelona—, un cert control dels refugiats que 
es van instal·lar a Andorra durant els anys posteri-
ors al conflicte i es va assegurar una posició d’in-
fluència dins el Consell General un cop acabada 
la guerra.
La llarga guerra espanyola va acabar definitiva-
ment l’abril de 1939, dos mesos després que les 
tropes franquistes arribessin a la frontera del riu 
Runer. La pau, però, va ser un breu parèntesi, ja 
que el setembre de 1939 va esclatar la Segona 
Guerra Mundial (1939-1945).

9.4.4. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL I LES 
XARXES D’EVASIÓ
En aquesta nova guerra, Andorra va haver de fer 
front, des de la neutralitat, a nous problemes 
econòmics, alimentaris i humanitaris. La dura 
postguerra espanyola afectava també les transac-
cions comercials del Principat i la guerra mundial 
no va fer més que empitjorar la situació, ja que 
ara també França es va trobar en una situació 
crítica. El racionament i el control dels preus per 
part del Consell, instaurats al país des de finals de 
1936, es van mantenir durant la nova guerra en no 
poder assegurar els subministraments de quevi-
ures com l’oli, l’arròs, llegums secs o pa.
També aquí la qüestió dels refugiats va prendre 
una gran rellevància. D’ençà de l’ocupació nazi de 
França la primavera de 1940 i l’augment de les per-
secucions a jueus a tots els països europeus ocu-
pats pels nazis, milers de persones —des de jueus 
a soldats aliats, molts d’ells paracaigudistes— es 
van veure obligades a creuar els Pirineus per fu-
gir de l’horror nazi o, en el cas dels soldats, tor-
nar als seus països d’origen per incorporar-se de 
nou al front de guerra. Amb l’objectiu de salvar la 
vida i seguir combatent el feixisme que represen-
taven les potències de l’eix, evadits i soldats van 
creuar Andorra gràcies també, com havia passat 
durant la Guerra Civil espanyola, al coneixement 
del terreny dels guies autòctons i catalans, que 
els van ajudar a superar el gran desnivell de les 
muntanyes andorranes fins a entrar a Catalunya, 
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nova entrada al país de la Gendarmeria francesa el 
15 de novembre de 1944. Aquesta vegada, però, la 
intervenció francesa no tenia el suport del coprín-
cep Iglésias, que va fer pujar a Andorra vint-i-cinc 
guàrdies civils amb l’escut de la Mitra d’Urgell a 
l’uniforme. En aquells moments, França ja havia 
estat alliberada i el general De Gaulle s’havia con-
vertit en el nou president gal i, per tant, en coprín-
cep. Però ni una guerra inacabada ni una dura post-
guerra van impedir a França i a Espanya tornar a 
actuar a Andorra amb diligència.
La Guàrdia Civil es va quedar a Andorra fins a l’abril 
de 1945, mentre que els gendarmes van aguantar 
fins a l’estiu, quan la Segona Guerra Mundial ja 
havia acabat a Europa i s’havia aconseguit mante-
nir la neutralitat i la independència d’Andorra. Nou 
anys després de l’inici de la Guerra Civil espanyola, 
Andorra per fi va veure com els veïns deixaven en-
rere dues guerres que havien afectat directament 
al país i podia, amb la pau, reprendre el creixement 
econòmic que havia iniciat als anys trenta. I encara 
més, amb els centenars de refugiats estrangers que 
van optar per establir-se de forma definitiva a An-
dorra.

9.4.6. TENSIONS DIPLOMÀTIQUES EN UN TEMPS 
CANVIANT
Les dues guerres van aturar el creixement econòmic 
d’Andorra i van deixar sense resoldre algunes de les 
qüestions més polèmiques entre el Consell Gener-
al i els coprínceps, com l’estat de la concessió de 
Fhasa o el control de Ràdio Andorra.
A inicis dels anys trenta, el Consell General havia ll-
uitat per aconseguir una major capacitat de gestió 
política dins del país. En aquest punt, el desenvo-
lupament d’una feble Administració andorrana va 
esdevenir clau per als interessos del Consell i, para-
doxalment, les dues guerres van beneficiar el creix-
ement administratiu. Davant de problemàtiques 
com la inflació i la consegüent manca de liquiditat 
per a fer front a despeses imprescindibles, el Con-
sell General va crear nous tributs que van començar 
a desenvolupar una política fiscal més moderna, 
que s’allunyava de la imposició fiscal tradicional i 
aconseguia un major control econòmic del país per 
part del Consell. Però els intents del Consell per 
controlar els seus comptes tampoc no es va salvar 
de polèmiques amb els coprínceps, que reclama-
ven aprovar i controlar els pressupostos emanats 

a les xarxes d’evasió.

9.4.5. IGLÉSIAS, PÉTAIN I DE GAULLE, COPRÍN-
CEPS EN TEMPS DIFÍCILS
Políticament, davant la guerra, Andorra es troba-
va en una nova cruïlla diplomàtica de difícil 
gestió. Després de la Guerra Civil espanyola, les 
relacions entre el Consell General encapçalat pel 
síndic Cairat i el nou executiu espanyol liderat per 
Franco van passar per un bon moment. Però el 
copríncep Guitart va morir el febrer de 1940. Amb 
el bisbat d’Urgell en seu vacant es va situar al 
capdavant el veguer episcopal Jaume Sansa, fins 
que el desembre de 1942 es nomena al ribagorçà 
Ramon Iglésias Navarri com a nou bisbe d’Urgell 
i copríncep d’Andorra (1943-1969). A França, de-
sprés de l’ocupació nazi, Philippe Pétain es va 
situar al capdavant del règim de Vichy i es va con-
vertir en el nou copríncep francès, amb la qual 
cosa Andorra va veure com els nazis es situaren a 
la frontera del Pas de la Casa. A aquelles altures, 
Andorra havia patit una forta regressió dels drets 
democràtics aconseguits l’any 1933, ja que l’any 
1941, el veguer Sansa i el copríncep Pétain van 
suprimir per decret i amb el beneplàcit del Con-
sell General el sufragi universal masculí, amb el 
pretext d’assegurar la pau social i l’estabilitat d’un 
país que s’estava convertint en un dels centres de 
l’espionatge europeu.
La supressió del sufragi universal no només s’ex-
plica amb l’esclat de la Segona Guerra Mundial. 
Amb les guerres, Andorra es va consolidar com un 
país d’acollida en constant creixement demogràf-
ic gràcies a l’establiment de centenars de refu-
giats. En aquells anys, hi havia exiliats republicans 
que residien legalment al país, d’altres que ho fei-
en il·legalment, persones de totes les tendències 
polítiques, espies internacionals i també activ-
istes polítics de primera línia. Per aquest darrer 
motiu, la política d’acollida de refugiats per part 
d’Andorra no sempre va ser benvista per Espanya 
i França.
Entre els activistes polítics a l’Andorra d’aquells 
anys, destaquen els membres del maquis anti-
franquista, moviment que durant la Segona Guer-
ra Mundial estava organitzat en la clandestinitat i 
que també actuava a les Valls, cosa que va provo-
car enfrontaments dins el país entre la Guàrdia 
Civil i guerrillers, i que va motivar fins i tot una 
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1945 i el 1950: mentre França i tot Europa es recu-
peraven ràpidament de la guerra, Espanya continu-
ava immersa en una greu crisi de postguerra, amb 
un racionament generalitzat que es va allargar fins 
al 1953, catorze anys després de la fi de la Guerra 
Civil espanyola. En aquest context, si bé Andorra 
podia augmentar el comerç amb França, les limita-
cions comercials amb Espanya expliquen la lenta 
recuperació del creixement econòmic de les Valls. 
Aquest fet, però, no significa que el procés d’acu-
mulació de capital que experimentava el país des 
de la concessió de Fhasa s’aturés, ja que Andorra va 
continuar els darrers anys de la dècada dels quar-
anta pel camí que portaria el país al benestar dels 
anys cinquanta i a l’increïble creixement econòmic 
dels seixanta. 
La ramaderia i l’agricultura continuaven sent les ac-
tivitats principals de les Valls, però paral·lelament 
s’estava generant una nova riquesa de la mà dels 
intercanvis comercials —no sempre legals, amb el 
contraban com a gran protagonista als anys quar-
anta—, de l’obertura de nous establiments comer-
cials regentats per refugiats espanyols i ciutadans 
andorrans i el creixement del turisme gràcies a la 
xarxa viària construïda als anys trenta. Només entre 
1944 i 1949 la població andorrana va augmentar un 
12,7 % i un nucli com el Pas de la Casa —fins llavors 
exclusivament ramader— va començar a conver-
tir-se en un centre comercial. Lentament, Andorra 
va deixar de ser un país d’emigració per conver-
tir-se en un país d’immigració gràcies a noves opor-
tunitats laborals. Aquest camí ja s’havia obert amb 
la concessió de Fhasa i es va consolidar amb els 
refugiats que després de la Guerra Civil espanyola 
van optar per residir a Andorra. Aquests refugiats 
—que en alguns casos van ser víctimes d’abusos 
laborals— són part imprescindible del creixement 
econòmic d’Andorra durant la segona meitat del 
segle XX.

del Consell General, fet que va provocar que el 
Consell no elaborés pressupostos anuals fins a 
l’any 1953. 
El moment de tensió més important que es va vi-
ure al país immediatament després de la fi de la 
Segona Guerra Mundial va tenir lloc el desembre 
de 1945, quan es van celebrar unes noves elec-
cions al Consell General. L’any 1941, els coprín-
ceps havien suprimir el sufragi universal masculí 
aconseguit amb la revolta de l’any 1933. Acabada 
la guerra, el nou copríncep francès, Charles de 
Gaulle, no va veure cap motiu per continuar amb 
aquesta restricció del vot —que havia quedat de 
nou restringit als caps de casa—, però el Consell 
va optar per fer les eleccions amb el sufragi censa-
tari. Davant d’aquesta situació, De Gaulle va optar 
per adoptar una posició fèrria i va comunicar al 
copríncep episcopal que França no donaria va-
lidesa a les eleccions en no reconèixer el decret 
de 1941 de supressió del sufragi universal, que 
havia estat signat pel mariscal Pétain amb França 
ocupada pels nazis. Així, mentre el copríncep Ig-
lésias Navarri, molt proper ideològicament al 
règim franquista, va donar suport als comicis del 
16 de desembre de 1945 que van tornar a donar la 
victòria al síndic Francesc Cairat, França va tren-
car relacions amb Andorra. El sistema del coprin-
cipat, garant de la independència i integritat del 
territori andorrà i més en moments de conflicte 
com els que havien suposat les dues guerres an-
teriors, va entrar en perill de descomposició, amb 
una interrupció de les relacions amb França que 
no es produïa des de la Revolució Francesa.
Tot i les tensions que anys enrere s’havien generat 
entre coprínceps i el Consell General, és indubt-
able que els consellers mai no havien volgut de-
sprendre’s de cap dels seus dos coprínceps, sinó 
regular les atribucions de cadascun dels agents 
polítics del país. La situació es va resoldre amb el 
Consell General tornant a acceptar el sufragi uni-
versal masculí el 23 d’agost de 1947, i d’aquesta 
manera es van restablir les relacions amb França. 
Sota aquest sistema democràtic, el síndic Fran-
cesc Cairat va continuar al capdavant de la políti-
ca andorrana fins a l’any 1960.

9.4.7. UNA LENTA RECUPERACIÓ ECONÒMICA
Pel que fa a l’esfera econòmica, no es pot passar 
per alt la situació dels veïns d’Andorra entre el 
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