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     ACTIVITES 2020 DE LA SECTION D’ANDORRE 

 

CONFERENCE D’ALBERT VILLARO, LE 29 JANVIER 2020, EN FRANÇAIS, POUR L’AMOPA 

               Un Manual Digest* plus facile à lire 

          Article paru dans El Periòdic lors de la première conférence 

El Manual Digest, recopilació oficial dels usos i costums d'Andorra escrit per 
l'advocat Antoni Fiter i Rossell al segle XVIII, és des d'aquesta mateixa setmana una 
mica "més assequible", menys "barroc" i més "contemporani". En d'altres paraules, 
una mica més fàcil de llegir. Tot gràcies a un projecte de l'historiador i editor Albert 
Villaró, que ha comptat amb la col·laboració del també historiador Joan Massa. Un 
projecte que s'ha convertit en la versió més actualitzada del Manual Digest de 1748, 
que ha publicat Aloma Editors amb la col·laboració del Consell General, aprofitant 
els actes de celebració del 600 aniversari del Consell de la Terra. 

Villaró ha treballat durant cinc anys per donar una nova vida a l'obra de Fiter i Rossell, introduint uns criteris editorials 
"que recullen l'ortografia contemporània" però "conservant la prosòdia i l'estil original", ha defensat l'escriptor. Per 
posar algun exemple, Rossell feia acabar els plurals en 'as', i s'han passat tots a 'es'. També se n'ha millorat la puntuació, 
que l'advocat del segle XVIII feia servir de manera molt "erràtica" a la seva obra. 

Tot plegat, permet que l'obra cabdal andorrana es pugui llegir "amb més facilitat". O bàsicament que es pugui llegir, 
ja que la darrera edició del Manual Digest, que data del 1987, "era pràcticament introbable" a les llibreries. De fet, 
aquest va ser un dels motius que va motivar a Villaró tirar endavant amb la reedició de l'obra, juntament amb el fet 
de poder dotar-la "d'uns nous criteris editorials que tractessin el Manual Digest com el que és, un llibre clàssic, viu i 
útil", ha defensat. 

A banda, ha afegit Villaró, en aquesta edició, de la qual se n'han editat 2.500 exemplars, també tracta i desenvolupa 
tot l'aparell referencial i biogràfic que va fer servir Fiter i Rossell a l'època. 

Del resultat final "n'estem molt satisfets", ha manifestat el també arxiver i arqueòleg, que ha agraït que la publicació 
s'hagi pogut treballar "com hem volgut fins a l'últim detall" i sense controls en tot el procés d'edició. 

Ara ja no hi ha excuses per no llegir-se el Manual Digest. Tot i que "no és un llibre fàcil, és molt barroc, discursiu", 
reconeix Villaró. Anant més enllà, "no és un Quixot". Però és indispensable per entendre la història del país, i amb 
aquesta nova edició serà assequible per als professors poder "transmetre'l" als seus alumnes, ha defensat. 

 * Article Wikipédia     Manual Digest  

La Casa de la Vall, lieu de conservation d'une copie du manuscrit et siège du Conseil général d'Andorre 

Le Manual Digest est un livre écrit en 1748 par Antoni Fiter i Rossell, un viguer, docteur en droit 
et avocat, originaire de la paroisse d'Ordino, à la demande du conseil général d'Andorre. 

Le titre complet est « Manual Digest de las Valls neutras de Andorra, en lo qual se tracta de sa Antiguitat, Govern y 
Religio, de sos Privilegis, Usos, Preheminencias y Prerrogativas », mais il est souvent désigné sous le terme de « Bible 
de l'Andorre ». Inspiré par l'Encyclopédie française et l'esprit des Lumières, il offre un résumé de l'histoire 
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andorrane, de son organisation politique mais aussi de ses us et coutumes. L'ouvrage est une continuation du droit 
coutumier traditionnel basé sur la loi catalane romain et canonique initié dans les Usages de Barcelone. Il apporte de 
précieux renseignements historiques notamment au travers de la transcription de documents andorrans 
concernant Charlemagne et Louis le Pieux. Le livre comprend également une série de dictons et de normes morales 
sous la dénomination de «maximes». 

Le manuscrit original est conservé dans le lieu de naissance d'Antoni Fiter i Rossell, c'est-à-dire à la Casa Fiter-
Riba d'Ordino. Il existe deux copies, l'une est placée dans l'armoire aux sept clés de la Casa de la Vall à Andorre-la-
Vieille et l'autre est à la Seu d'Urgell. 

Le Manual Digest est l'un des plus importants livres en langue catalane du XVIIIe siècle au vu de son influence. 
Jusqu'en 1993, date à laquelle fut promulguée la constitution d'Andorre, le livre a servi de référence dans le domaine 
politique du pays. En 1987, le conseil général proposa une réimpression du Manual Digest, et un format poche a vu 
le jour en 2000. 

En 1763, un autre ouvrage important pour l'histoire de la principauté paraît. Il s'agit du Politar Andorrà du 
prêtre Antoni Puig, né à Escaldes. Celui-ci s'est appuyé sur le Manual Digest afin de consigner d'autres usages 
andorrans de l'époque. 

Il existe différents timbres commémoratifs concernant le Manual Digest. 

 

L’ AMOPA d’Andorre impulse un ECHANGE CULTUREL et EDUCATIF de qualité 

 

L’Andorre est très attachée à sa spécificité: son  

multiculturalisme.  

En effet,  en Andorre on manie 3 langues vivantes      

au quotidien : le Catalan, langue officielle,                         

le français et l’espagnol. 

  

Au Lycée français, Lycée Comte de Foix, de nombreux projets riches et variés sont portés par les enseignants de 

l’établissement, que ce soit avec l’Andorre l’Espagne ou avec la France. 
 

L’AMOPA, qui tient ses réunions mensuelles au Lycée Comte de Foix, a impulsé un partenariat entre le Conservatoire 

de théâtre de Toulouse et les élèves du Club Théâtre du Lycée animé par 2 enseignantes de français. 
 

Ce projet a vu le jour l’année scolaire 2018/19 et s’est poursuivi cette année scolaire. Un groupe d’étudiants de 1ère 

année du conservatoire de Toulouse, accompagnés de leurs enseignants, s’est déplacé en Andorre. 
 

De nombreuses activités pédagogiques et culturelles, prévues pour les lycéens d’Andorre, se sont déroulées en 

atelier animés par les étudiants. Ces journées pédagogiques se sont clôturées par des représentations théâtrales 

destinées au lycéens suivies d’échanges très fructueux sur la formation au conservatoire. 
 

Ce partenariat riche et de belle facture est non seulement porteur d’intérêt mais peut également réveiller des 

passions chez les lycéens andorrans et les inciter à s’orienter non loin de l’Andorre. 
 

De plus ce partenariat offre un point non négligeable d’ancrage culturel et  est un élément facilitateur à la 

communication en langue française. 
 

Grâce au soutien de l’AMOPA, les lycéens andorrans devaient se rendre  au conservatoire de Toulouse, 

malheureusement la crise sanitaire  a bouleversé ce magnifique projet, qui nous l'espérons, se poursuivra l’année 

scolaire prochaine. 
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L’enthousiasme des élèves du conservatoire… 

Bonjour Monsieur! 

Oui nous partons aujourd'hui  

Pardon, c'est un peu la course de dernière minute. 

Tout est ok. Nous partons bien avec deux voitures : une des élèves une du Conservatoire.   
 

On a préparé une lecture mise espace du texte de Patrick Kermann "la mastication des morts". Un texte 

contemporain (1998) qui fait figure de grand classique aujourd'hui. Dans le cimetière d'un petit village français, tous 

les morts parlent et ressassent leur vie, leur mort, leur existence. 

C'est grinçant,  touchant, sensible, et drôle à la fois. Et 

curieusement,  c'est un texte plein de vie et d'énergie. Petits 

soliloques ou dialogues,  finissent par raconter un village 

français à travers le 20eme siècle. Et les petites et 

grandes  misères de notre condition humaine.  

On présente jeudi à 16 heures.  

On sera en voyage ce matin et en répétitions cet aprem. 

Je peux vous joindre ce soir? Si ça vous va... 

Désolé  

C'est la course... mais on est impatients et enthousiastes de venir. 

Merci  

A très bientôt  

Bonne journée également,  

Hugues Chabalier 

 

 

 

 

 

La satisfaction du Président de l’AMOPA section d’Andorre… 

Bon dia,  

Senyora/Senyor 

L'AMOPA ha prestat ajuda per un Intercanvi entre el Conservatori de teatre de Tolosa i el Lycée 
 

Alguns estudiants del Conservatori de Tolosa han estat a Andorra de l'11 al 14 de febrer d'enguany. Han preparat 
una peça de teatre amb el grup teatre del Lycée. 
El dijous han interpretat aquesta obra contemporànea de P. Kermann (1998) davant de nombrosos alumnes al teatre 
comunal, cedit per l'Honorable Comú d'Andorra la Vella. El tema: al cementiri d'un petit poble, tots els morts parlen 
de la seva vida, la seva mort, la seva existència. 
Va ser emotiu, sensible i divertit alhora. I, curiosament també, un text ple de vida i energia. 
Després d'aquesta actuació els alumnes varen mostrar el seu interès fent moltes preguntes als futurs actors del 
Conservatori. 
 
Us adjunto unes fotos d'aquest esdeveniment. 
Per favor, ens podrieu fer sortir un artícle al seu diari? 
Agraint-li aquesta ajuda, els saludo atentament. 
Albert Rossa Naudi 
President de l'AMOPA 



et  la satisfaction du Trésorier… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Jacques Bousquet 

 

et pour couronner l’activité…. LA DOTATION DU BUREAU  NATIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  L’AMOPA S’EST ASSOCIEE 

 

                                                   A L’HOMMAGE RENDU A  

 

                                                   SAMUEL PATY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 Raymond Rui – La Dépêche du Midi 



L’AMOPA A RÉPONDU À L’APPEL DU GOVERN… EN DONNANT 500 EUROS 
 

Govern d'Andorra 

 

El fons de solidaritat per pal·liar els efectes de la COVID-19  

                                             al Principat supera el milió d’euros en donacions 
 

Dijous, 02 abril 2020 

El ministre Portaveu, Eric Jover, ha informat que el fons solidari 

habilitat per l’Executiu per tal de fer front a la situació de crisi 

generada per la pandèmia de coronavirus al Principat ha superat 

ja el milió d’euros en donacions. Així, la xifra total de diners 
assolida aquest dijous és de 1.274.884 euros. 

Jover ha agraït especialment la donació per part del copríncep 

francès, Emmanuel Macron, que més enllà dels ajuts sanitaris 

sol·licitats pel cap de Govern, Xavier Espot, ha volgut “reforçar 

el seu compromís amb el poble andorrà” i ha confirmat també la 
donació de 200.000 euros per al Principat. 

En aquesta línia, el ministre Portaveu també ha fet esment a les dotacions econòmiques aportades pels bancs del 

país, que sumen un total de 550.000 milions d’euros, i ha destacat un cop més les ajudes que particulars i 

empreses han fet arribar als comptes bancaris habilitats per aquesta ocasió. A més, ha fet referència també als 

més de 18.000 missatges de text que s’han enviat al telèfon solidari 828, i que han permès sumar 35.882 euros al 
fons solidari. 

Durant la compareixença d’actualització de la situació, el ministre Jover també ha avançat que el Govern ja 

treballa en el segon paquet de mesures per pal·liar els efectes de la COVID-19 al país. Així, el portaveu de 

l’Executiu ha indicat que “la setmana vinent es posarà a disposició dels grups parlamentaris l’esborrany, amb 

l’objectiu que el 15 d’abril pugui entrar a tràmit parlamentari”. També ha afegit la voluntat del Govern que el text 

es voti pel procediment d’extrema urgència, tal com es va fer amb la primera remesa de mesures, i així pugui 

entrar en vigor abans que finalitzi el mes. 

Pel que fa a les sol·licituds de crèdits tous per part d’empreses i autònoms amb tensions de tresoreria, el ministre 

ha destacat que ja se n’han resolt un total de 54, 47 de les quals s’han estimat total o parcialment i 7 han estat 

rebutjades per no complir els requisits. Així, el total dels diners atorgats de moment són 1,9 milions pel que fa als 

crèdits destinats a poder fer front a les despeses de funcionament i 100 mil euros als crèdits destinats a poder 

refinançar els préstecs bancaris. Un total de 1.192 empreses i autònoms han fet la petició per poder accedir a 
aquests ajuts. 

Finalment, el ministre també informat de l‘obertura de dos noves infraccions per incomplir les mesures 

excepcionals decretades pel Govern. Ambdos a comerços que no complien les mesures d’higiene marcades pels 

decrets de l’Executiu. 

Retorn dels temporers als països d’origen 

Per altra banda, Jover també ha informat que les autoritats argentines han declinat l’autorització del vol que havia 

de retornar prop de 400 temporers al seu país d’origen. El vol s’havia aconseguit gràcies a la col·laboració entre 

el Govern, Ski Andorra i Air France i ja s’havien organitzat els autobusos que havien de traslladar al col·lectiu 
fins a l’aeroport francès de Tolosa, d’on sortirien cap a París per fer escala abans d’iniciar el vol fins a Argentina. 

Malgrat la decisió d’última hora, el ministre ha recordat que el Govern està dedicant molt esforços tant des del 

Ministeri d’Afers Exteriors com des del Ministeri de Turisme, per trobar una solució a tot el col·lectiu de 

temporers que roman al país. De fet, segueixen les gestions amb les autoritats argentines al màxim nivell per tal 
que es el vol pugui ser viable. 

Davant d’aquesta situació, Jover ha demanat la màxima col·laboració i paciència a tots els col·lectius que estan 

en contacte de manera directa o indirecta amb aquestes persones per ajudar-los en la seva estada al país.   
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UN PEU D’HISTOIRE …LES DÉBUTS DE L’ASSOCIATION AMOPA EN ANDORRE  

Condecoracions úniques                     
 
Actualitzada 23/10/2020 
 
Alexandra Muratet 
Andorra la Vella 
 
Medalles com a reconeixement per la difusió de la cultura, la ciència o l’educació francesa a Andorra, les Palmes 
acadèmiques són un dels títols honorífics més importants per a la societat gal·la que s’atorguen a estrangers i residents 
que viuen fora de França i que contribueixen a l’expansió de la seva cultura arreu del món.  “Són unes condecoracions 
molt antigues, ja que les va fundar Napoleó I l’any 1808”, explica l’actual president de la secció d’Andorra de l’Associació 
de Membres de l’Orde de les Palmes Acadèmiques (Amopa), Albert Rossa. 
 

                         
 
                  Eduard Rossell va rebre la quarta insígnia                   Acte del lliurament de les insígnies a Rossell i Blazy al Lycée l'any 
1992 

 
La presència del sistema educatiu francès i de professionals a Andorra abocats a la difusió de costums i coneixements 
característics del país veí provocava que alguns dels distintius, medalles i reconeixements que atorgava el govern francès 
anessin per a andorrans que havien vinculat gran part de la seva vida a la cultura francesa. L’any 1992, per exemple, el  
Lycée Comte de Foix va ser l’escenari de la condecoració a l’intendent Louis Blazy i a l’exdirector del centre Eduard 
Rossell per la feina feta durant més d’una dècada al capdavant de l’escola. “Una personalitat andorrana coneguda i 
reconeguda que ha fet del Lycée tota una institució a Andorra”, expressava el representant del ministeri d’Educació 
francès, Jacky Simón. 
 
 “Hi ha tres graus de condecoracions: comandant, cavaller i oficial. Per ser cavaller has de tenir mínim 35 anys i per pujar 
de categoria has de tenir una antiguitat de cinc anys en el rang inferior.”  
 
Rossell, que s’havia retirat de la docència aquell estiu després de 40 anys, era l’únic andorrà aleshores que comptava 
amb quatre condecoracions: comandant de l’Orde, cavaller de la Legió d’Honor, cavaller de l’Orde Nacional del Mèrit i 
oficial de Palmes Acadèmiques. 
 
L’any següent, el 1993, arran de la implicació del país amb l’associació i la relació tan estreta amb França, es va crear 
la secció del Principat de l’Amopa, que va presidir Rossell.  
Des d’aleshores Andorra va començar a organitzar activitats relacionades amb la cultura i l’educació francesa, com 
conferències, xerrades, concursos educatius a les escoles, i intercanvis amb altres seccions de l’Amopa, entre d’altres. 
Una de les que més ressò va tenir en els inicis de l’Amopa andorrana va ser la conferència impartida pel professor de la 
Sorbona Louis Forestier a la sala d’actes de Prada Casadet per explicar la relació de l’escriptor Guy de Maupassant amb 
pintors impressionistes. 
 
 “L’objectiu és promoure amistats entre els nostres membres i fer, per exemple, visites a museus i viatges per conèixer 
altres indrets que formen part de l’Amopa. En fèiem un a l’any, tot i que amb la pandèmia enguany ha estat 
impossible”, explica Rossa. 
 
L’Amopa a Andorra compta amb uns seixanta membres, una xifra que es manté amb el pas del temps, ja que és similar 
a la que tenien a final dels noranta. “La majoria són docents iara també som molts jubilats, molts francesos, tot i que 
animem qui vulgui a formar-ne part”, anima l’actual president de l’associació. 
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