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SANT JULIÀ DE LÒRIA, CREATIVA,  
TRADICIONAL I CULTURAL

Enmig d’un entorn completament natural, al fons de la vall més abrupta del país i com a 
primera població després de la frontera amb Espanya trobem Sant Julià de Lòria. Una de les 
ciutats culturals més actives del Principat d’Andorra, que s’ha posicionat com un referent al 

sud del país per la cultura popular, l’artesania i la formació com a eixos estratègics del seu desen-
volupament econòmic.

Envoltada de muntanyes i d’art romànic en forma de petites capelles, la vila té una llarga tradició 
cultural. La proximitat amb la frontera l’ha convertit en una terra oberta i de pas. Per aquest motiu 
ha esdevingut durant segles el centre principal de l'activitat comercial andorrana amb una forta 
presència de l’artesania. Aquest fet industrial i comercial ha desenvolupat un teixit sòcio-cultural 
que avui trobem transformat en diverses entitats que dediquen la seva tasca a la difusió, la docèn-
cia i la recerca de la cultura popular.

La nostra ciutat acull el Centre cultural i de congressos lauredià, un macro-complex amb dos audi-
toris, una biblioteca, varis espais i sales d’exposicions i quatre escoles artístiques. A més a més és 
la seu de totes les entitats sòcio-culturals de la ciutat. En ell s’hi celebren multitud d’espectacles, 
conferències, simposis, exposicions i formacions diverses en totes les arts.

L’impuls de l’artesania i la cultura popular a Sant Julià de Lòria forma part d’una política de consens 
ciutadà i sòcio-econòmic que s’ha posicionat en aquest sector - sense descartar altres com el turís-
tic-esportiu o el pedagògic – per donar resposta a llarg termini, aconseguint orientar l’economia 
cap a camps plens d’oportunitats per generar riquesa, progrés social i benestar. La prova de foc ha 
estat la pandèmia mundial, que tant ha minvat el sector cultural, però que en canvi la nostra ciutat 
ha lluitat aferrissadament per buscar alternatives i no haver d’anul·lar cap dels actes previstos.

L’artesania es troba molt present en la quantitat de microproductors de vi de muntanya i altres 
productes de caire agrícola i artesà que es generen al voltant de la ciutat. Amb una fira anual de 
microproductors de vi d’arreu del món, Sant Julià de Lòria ha esdevingut un referent en aquest 
sector, doncs els nostres cellers han obtingut nombrosos premis internacionals 

Per altra banda, Sant Julià de Lòria es situa com el campus universitari d’Andorra, amb una àmplia 
oferta formativa, en creixement actualment per l’obertura de nous centres i noves línies d’ense-
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nyament. L’ajuntament, el sector educatiu i els agents econòmic-socials es troben forta i conjun-
tament implicats per augmentar l’aposta educativa.

En plena crisi dels models de producció estàndards, Sant Julià de Lòria aposta per destacar en 
l’àmbit creatiu de l’artesania i la cultura popular com a agent productiu local que posicioni la ciu-
tat al cap del sector cultural del país. 

L’oportunitat de formar part de la Creative Cities Network de la UNESCO es un nou repte que la 
ciutat afronta amb responsabilitat i entusiasme, a la vegada que ens permet una posició estratè-
gica, per generar oportunitats professionals per la ciutadania i fomentar valors com l’esperit de 
col·laboració, el coneixement compartit i el progrés cultural i social. També la connexió amb altres 
ciutats del planeta que es trobin en la mateixa categoria de la candidatura, i que d’aquesta relació 
en puguin florir projectes en comú que esdevinguin motors econòmics i socials.

Museu Fàbrica Reig
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LA CANDIDATURA DE LA CIUTAT

Sant Julià de Lòria construeix el seu creixement i desenvolupament més recent sobre la indús-
tria manufacturera de tabac. Fins a sis fàbriques es van fundar entre el segles XIX i XX, avui totes 
tancades. Tanmateix, la Fundació Julià Reig, molt implicada en la conservació de bens culturals, 
va reconvertir l’antiga fàbrica en un museu multimèdia, per divulgar-ne la importància històrica. 
Aquest esperit emprenedor reapareixerà a finals del s. XX amb la producció de vi d'alçada de 
cellers reconeguts internacionalment.

A meitat del s. XX, arribaran moltes persones buscant oportunitats de treball. La joventut dels 
nouvinguts, el teixit empresarial i el caràcter obert dels habitants per la proximitat amb la fronte-
ra, fomentaran la creació d’entitats que encara avui continuen amb la tasca de difusió de la cultura 
popular, afavorint el naixement de noves associacions culturals.

Auditori Claror, Centre cultural i de congressos lauredià
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La preparació

La taula de treball “Art en alçada” esdevé el referent i la plataforma que ha creat el camí d’aquesta 
candidatura. Formada per artistes, artesans, entitats sòcio-culturals, universitats, fundacions pri-
vades i l’administració local, la taula és un fòrum de trobada, intercanvi i generació d’idees. 

Aquesta candidatura és el resultat de la col·laboració de diferents agents locals i representants de 
la societat civil. El resultat, que es mostra sota diferents formes (dossier executiu, l’aplicació de la 
candidatura, reunions de treballs, audiovisual…) s’ha consultat amb la Comissió Nacional Andorra-
na per la UNESCO, per què tal i com estipulen les bases de la candidatura, pugui dir el seu parer en 
relació a la presentació de la sol·licitud de Sant Julià de Lòria. També s’ha comptat amb l’assessora-
ment i la guia de la candidatura de l’Associació d’Igualada per la UNESCO. En paral·lel s’ha establert 
lligams amb diferents ciutats que ja formen part de la xarxa de ciutats creatives en artesania i cultu-
ra popular com són: Tetouan (Marroc) i Terrassa (Espanya).

A la vegada ja s’ha aconseguit recolzament d’algunes de 
les associacions i fundacions més destacades del país, 
com ara la Fundació Julià Reig i la Universitat d’Andorra. 
La Fundació destaca en promoure i gestionar iniciatives i 
projectes de caràcter econòmic, social, cultural i científic, 
i s’ha mostrat favorable a acompanyar Sant Julià de Lòria 
en la seva candidatura. També comptem amb el suport de 
la Universitat d’Andorra, situada a la nostra ciutat, així com 
de totes les associacions sòcio-culturals que hi tenen seu.

Gaudim també de tot el suport d’una figura essencial en el 
camp de l’artesania i la cultura popular: l’artista Sergi Mas. 
Aquest “artesà”, com ell es denomina, té una llarga carrera de 
més de 60 anys vinculada sempre a l’artesania i les arts po-
pulars com a escultor, ceramista, pintor, gravador i escriptor.

Taula Art en alçada

Sergi Mas
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El per què
Sant Julià de Lòria és una ciutat creativa a través dels seus ciutadans, amb una personalitat tra-
dicional i cultural que cal cuidar i preservar. La candidatura és un reforç a aquesta idea. Els seus 
objectius són els següents:

l  Un suport i alhora un orgull pel teixit sòcio-cultural de la ciutat, que ha fet de la cultura 
popular una manera de viure dels seus habitants.

l  Un impuls per l’economia sostenible i el consum responsable amb el recolzament als mi-
croproductors de vi i la resta de productors agrícoles i artesans de la ciutat, promovent 
la igualtat de gènere en l’artesania i la creació de llocs de treball en producció, recerca o 
innovació.

l  Relació amb altres ciutat del planeta que es trobin en la mateixa categoria de la candida-
tura per crear lligams i projectes en comú.

l  Que l’art i la cultura popular esdevinguin una eina de cohesió social, integració i parti-
cipació de la ciutadania, creant una ciutat més habitable, reforçant el comerç i la bona 
entesa de les entitats veïnals.

l  Aportar a la ciutat i el seu entorn visibilitat internacional per donar a conèixer el seu pa-
trimoni cultural, natural i immaterial.

l  Col·laborar en polítiques culturals amb altres ciutats creatives on l’educació sigui l’eina 
per combatre la violència.

l  Fomentar projectes de recerca amb la universitat, per transmetre la cultura popular als 
joves i donar-los noves oportunitats de creixement personal.
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Vista aèria Sant Julià de Lòria
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“La viuda alegre”, Associació Andorra Lírica/Òpera d’Andorra
Taller de talla tradicional a l’Espai Sergi Mas

“Jesucrist Superstar”, Laboratori de les Arts, 2017
“Terra”, Esbart Laurèdia, 2019
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SANT JULIÀ DE LÒRIA CIUTAT CREATIVA

Els espais
Amb el Centre cultural i de congressos lauredià (1993),el Museu Fàbrica Reig i la Universitat d’An-
dorra (2003) la ciutat pren un rumb creatiu i cultural molt important.

Amb més de 6000 metres quadrats d’instal·lacions, el Centre cultural i de congressos lauredià 
permet tot tipus d'activitats culturals, turístiques, comercials o socials i acull múltiples activitats 
orientades a l'art, l'artesania i la cultura popular. 

L’espai més important és l’Auditori Claror, nucli central del Centre. Si bé acull dues temporades de 
teatre anuals i una Temporada d’Òpera, entre d’altres esdeveniments escènics, va ser concebut 
també com a sala de congressos. En trobar-se adjacent la Universitat acull conferencies i simposis 
especialitzats.

Al Centre hi trobem l'escola d'art, amb alumnes de totes les edats, en diferents disciplines, amb 
l’espai Sergi Mas, on s’imparteix el taller de talla tradicional de fusta.

L’activitat i el teixit sòcio-culturals estan format per entitats que dediquen la seva tasca a la difu-
sió, la docència i la recerca. Tenen el suport de l’administració comunal i els equipaments del Cen-
tre on hi desenvolupen totes les seves activitats: assaigs, actuacions, tallers, escoles, festivals, etc.

Per altra banda hi trobem també les escoles Escola de Música Moderna, Líquid Dansa i l'Animal 
Escola de Teatre, que organitzen el monogràfic Laboratori de les Arts, una activitat adreçada als 
joves i infants que combina les tres disciplines juntament amb l’Escola d’Art que s’ocupa de la 
creació dels espais escènics.

Finalment s’hi dona lloc a tota mena d’exposicions artístiques o de treballs artesanals d'artistes 
locals o forans.

El Centre allotja la Biblioteca comunal universitària, ja que es troba adjacent a la Universitat d’Andor-
ra. La BCU s’encarrega d’organitzar, processar i posar a l’abast dels usuaris tots els fons bibliogràfics i 
documentals del Comú de Sant Julià de Lòria i de la Universitat d’Andorra. Forma part de la Xarxa de 
Biblioteques Públiques d’Andorra i del Catàleg Col·lectiu d’Universitats de Catalunya (CCUC).
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El Museu Fàbrica Reig pertany a la Fundació Julià Reig i està ubicat a l'antiga fàbrica de tabac 
de la família: Cal Rafeló, un emblemàtic edifici de principis del segle XX situat al centre del poble.

La producció de tabac ha estat, i és, una activitat econòmica fonamental per a Andorra. Per ex-
plicar tot aquest procés la Fundació Julià Reig va inaugurar l’any 2003 el Museu Fàbrica Reig . Té 
com objectiu explicar la importància històrica d'aquesta activitat, i ho fa amb un gran pes de les 
noves tecnologies, amb projeccions audiovisuals i sistemes explicatius multimèdia. Tot i que, ac-
tualment, el gran motor econòmic d'Andorra és el turisme, fins no fa gaire la producció de tabac 
tenia un pes predominant al país. Encara avui es poden contemplar nombroses plantacions de 
tabac, de gran rendiment per als seus productors.

Museu Fàbrica Reig, sala picadores
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El Museu Fàbrica Reig permet conèixer, pas a pas, tot el procés. El conreu, l'arribada de la fulla a la 
fàbrica, la marinada, l'assecament, els paquets de picadura, la cigarreta, el cigar… Totes les etapes 
d'aquesta activitat formen part de l'exposició permanent, en què també es poden conèixer de 
primera mà algunes de les màquines i les eines que s'utilitzaven a la fàbrica.

Juntament amb l'exposició permanent, el Museu compta amb dos espais reservats per a l'orga-
nització d'activitats i exposicions temporals que actuen com a motor de dinamització del Museu. 
L'objectiu és apropar l'art i la cultura a la ciutat i al país. Per aquesta sala hi han desfilat artistes de 
renom internacional de tots els àmbits (pintura, escultura, fotografia…) i temàtiques al voltant de 
l’àmbit científic, cultural o històric.

Per últim, des del 2004, la ciutat esdevé el campus universitari del país, amb la Universitat d’An-
dorra com a eix principal de l’educació superior a l'estat, juntament amb la Universitat Carlemany, 
la Universitat Europea i l’Andorra Aviation Academy. Juntes formen una àmplia oferta d’ensenya-
ment que va més enllà dels estudiants andorrans, oferint formació per persones residents dins 
l’àmbit pirinenc o de manera internacional amb l’oferta de graus, postgraus i màsters online.

També és la seu del Ministeri d'Educació i acull el Centre de formació Professional. En un futur està 
previst que també aculli l'Escola d'Arts i Oficis.

Universitat d’Andorra, plaça de la Germandat 
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La UNESCO i Sant Julià de Lòria
La ciutat té tres lligams estrets amb la UNESCO, un de caire natural, amb la Vall del Madriu Perafita 
Claror, i els altres immaterials, amb les Festes del Foc i del Solstici d’estiu i la dansa de La Marratxa.

Bona part de la vall del Madriu-Perafita-Claror es troba en el territori que pertany a la ciutat. La 
candidatura del paisatge cultural d’aquesta vall a la Llista del patrimoni mundial va ser una inici-
ativa conjunta del Govern d’Andorra, dels Comuns d’Encamp, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria 
i Escaldes-Engordany, de la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU) i del Comitè 
Nacional Andorrà de l’ICOMOS1, amb la participació dels diversos actors amb interessos a la vall 
així com amb la dels col·lectius que utilitzen la zona.

1 El Consell Internacional dels Monuments i Llocs Històrics és una associació civil no governamental, situada a París, França lligada a 
l’ONU, a través de la UNESCO. ICOMOS va ser fundat el 1965, com a resultat de la Carta de Venècia del 1964. 

Vall del Madriu-Perafita-Claror
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La idea va sorgir des del Comitè Nacional Andorrà de l’ICOMOS i fou presentada per primera vega-
da al Ministeri de Cultura l’any 2001, i l’1 de juliol de 2004 el Comitè del Patrimoni Mundial, reunit 
en la seva 28a sessió a Suzhou (Xina), va aprovar la inscripció de la vall del Madriu-Perafita-Claror 
a la llista del Patrimoni Mundial, en la categoria de béns culturals, com a paisatge cultural. A dia 
d’avui, només hi ha 113 paisatges culturals en tot el món.

La vall conserva molts elements i les estructures d’explotació, organització i gestió dels recursos 
naturals (boscos, pastures, bordes, camins, aigua…) que mostren la utilització i l’evolució d’aquest 
territori al llarg de la història. De gran valor identitari, la vall ha esdevingut un testimoni viu de la 
història i les formes de vida d’un país rural de muntanya. Paratges d’una bellesa extraordinària són 
fruit de la interacció de l’home amb el medi.

Les Festes del foc del solstici d'estiu als Pirineus són un conjunt de celebracions d'origen an-
cestral que tenen lloc cada any, pels volts de Sant Joan, a diferents poblacions d'Andorra, Aragó, 
Catalunya, la Vall d'Aran i Occitània.

El 2015, seixanta-tres viles que celebren aquesta tradició, entre elles la nostra ciutat, van presentar 
una candidatura conjunta a la UNESCO, que l'1 de desembre de 2015 les va inscriure a la Llista 
Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
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En la reunió anual del Comitè celebrada entre el 30 de novembre i el 4 de desembre de 2015 a 
Windhoek (Namíbia), un dels 35 expedients per a aquesta llista analitzats en la reunió va ser el 
presentat conjuntament pels estats d'Andorra, Espanya i França, titulat "Summer solstice fire fes-
tivals in the Pyrenees".

La cremada de falles a Sant Julià de Lòria se celebra pel solstici d’estiu, el 23 de juny, durant la 
revetlla de Sant Joan. És una tradició que reforça el sentit de pertinença, la identitat i la cohesió 
social, alhora que promou la solidaritat, la integració i el diàleg entre generacions a través de la 
celebració d’una festa molt arrelada en la comunitat.

Les Falles del solstici d’estiu són Festes d’interès cultural incloses com a bé immaterial a l’Inventari 
general del Patrimoni cultural d’Andorra.

Fallaires Lauredians, Sant Joan 2019
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Enguany, a causa de la Covid19 , es va decidir de manera consensuada amb la resta de poblacions 
d’Andorra i del Pirineu espanyol i francès, anul·lar aquesta acte tradicional. La quantitat de per-
sones participants, públic i turistes que aplega la fa inviable en aquest moment que ens ha tocat 
viure.

Per últim el 3 de desembre de 2007, quatre agrupacions folklòriques del país, entre elles l’Esbart 
Laurèdia, associació sociocultural de la ciutat, van actuar a la seu de la UNESCO a París en el marc 
de la mostra del Patrimoni Immaterial dels Petits Estats, on també hi van prendre part Mònaco, 
Xipre i Luxemburg.

L’Esbart Laurèdia hi va representar la dansa La Marratxa, inclosa en l’ l’Inventari general del patri-
moni cultural del Govern d’Andorra (2009) i que expliquem en aquest mateix dossier al següent 
apartat dins el punt “Tradició, La Festa Major”.

Ball de La Marratxa de Sant Julià de Lòria, Festa Major 2015
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Sant Miquel de Fontaneda
Sant Serni de Nagol
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ART EN ALÇADA

Patrimoni 

El Romànic
L’art preromànic i romànic andorrà ha preservat la seva essència, la seva senzillesa i la seva be-
llesa des dels segles XI i XII. Les manifestacions artístiques d’aquest estil arquitectònic a Andorra 
destaquen per la seva sobrietat, les dimensions reduïdes dels edificis i la integració perfecta en el 
paisatge de muntanya propi del Pirineu. Solen estar poc ornamentades i compten amb una sola 
nau, un absis i una porxada a l’entrada. Un dels signes més identificatius i importants d’aquests 
temples són els seus campanars de torre o espadanya, emprats com a mètode de comunicació 
entre pobles i com a element defensiu davant dels atacs. Pel que fa a l’interior, inclouen pintures 
amb una rica gamma cromàtica que elogien la divinitat: la majoria són obres de deixebles dels 
grans mestres catalans d’antany.

Mural històric elaborat en ferro a Auvinyà
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La situació geogràfica del país ha afavorit la conservació de més de 40 esglésies i monuments 
d’estil romànic, repartits en tot el territori. D’aquesta quarantena de monuments set es troben al 
voltant de la ciutat, de les quals en podem destacar Sant Serni de Nagol, coneguda per les seves 
pintures romàniques. A l’interior, l’absis està cobert amb volta de quart d’esfera, s’hi conserva l’al-
tar original i part de la decoració romànica (s. XII-XIII).

Mosaics del altar de Sant Julià i Sant Germà
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En aquest sentit és interessant la iniciativa privada del 
municipi d’Aubinyà, molt proper a la ciutat, on es repro-
dueix un poble amb arquitectura d’estil medieval. El lloc 
conté un mural artístic fet en ferro que recull la història 
del Principat. El material d’aquesta peça artística i divul-
gadora no és casualitat, ja que tradicionalment la indús-
tria del ferro es trobava molt arrelada al Principat.

Els mosaics de Sant Julià  
i Sant Germà
Encara que d’origen romànic, es va restaurar i reformar 
modernament, tot i que conserva el campanar llombard 
de tres pisos. En el seu interior, a més de la talla del Crist 
de Gràcia del segle XVI, trobem els retaules barrocs de 
Sant Julià, la Immaculada i Sant Germà del segle XVIII, i 
dues talles del segle XII de la Mare de Déu del Canòlich i 
la Mare de Déu del Remei.

Però potser el més impactant de l’indret, és que des del mes de maig de 2019, l’església de Sant 
Julià disposa de 200 m2 de mosaics del reconegut artista internacional Marko Ivan Rupnik, cone-
gut com el Miquel Àngel del segle XXI. La remodelació ha contribuït a embellir l’altar major i el 
presbiteri, i a concebre una capella pròpia per a la Mare de Déu del Canòlich, patrona de Sant Julià 
de Lòria. Tot realitzat amb una tècnica artesanal ancestral.

Procés de treball i muntatge del mosaic per l’equip de Marko Ivan Rupnik
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Patrimoni històric documental
A l’Arxiu del Comú es conserva un important patrimoni històric documental. Està conformat bà-
sicament per pergamins i llibres que son testimonis de la història de la ciutat i del país. Així, per 
exemple, estan custodiats a l’Arxiu 36 pergamins datats entre el 1289 i el 1636. 

El més antic, d’unes mides de 640x2240 mm, tracta d’un debat encara vigent set segles més tard: 
els límits entre les ciutats de Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella per les muntanyes de Forganyà 
i Perafita. Roger Bernat III (1243-1302), comte de Foix i vescomte de Castellbò, arbitra sobre les 
disputes entre els dos municipis. Aquest pergamí, a més de ser el més antic que es conserva a 
l’Arxiu, està signat, com hem dit, per Roger Bernat III, un dels dos coprínceps que van sancionar el 
document fundacional d’Andorra: els Pareatges de 1278 i 12882.

La col·lecció de pergamins està formada sobretot per sentències arbitrals, ja sigui per litigis per 
límits com per pagaments, censals (cessió d’un bé a favor d’una persona a canvi d’un quantitat de 
diners en un llarg període d’anys) i capítols matrimonials entre altres.

A l’Arxiu també s’hi conserven els llibres d’actes dels acords de Comú des de l’any 1579. Els llibres 
de tropes (allotjaments de soldats en cases de la ciutat durant les èpoques de guerra), de comp-
tes, on cada vegada que es feia un traspàs de poders entre cònsols sortints i entrants quedaven 
registrats els pagaments i els cobraments que s’havien produït durant el mandat.

Un dels exemplars més curiosos conservats és el llibre d’actes del Consell del Carnestoltes. Hi 
podem trobar aproximadament un segle de tradicions al voltant dels dies de Carnaval (aleshores 
Carnestoltes), des del 1731 al 1845. Aquest document recull les normes que calia respectar durant 
la celebració, així com l’organització del àpats i les danses que s’hi donaven lloc.

Aquest documents, que van ser microfilmats en la dècada dels anys 70 de segle passat, es troben 
parcialment restaurats. S’espera que en els propers mesos es procedeixi a la seva total restauració, 
una tasca força minuciosa i delicada. Tot plegat, el llegat històric que conforma aquest patrimoni 
documental ajuda a entendre les arrels socials i culturals de la ciutat de Sant Julià de Lòria.

També alberga un fons fotogràfic, amb més de set mil imatges, tant físiques com digitalitzades 
de temàtiques diverses com festes, tradicions, costums, personatges rellevants, paisatges urbans 
i naturals, etc.

2 El Pareatges d’Andorra foren dos pactes consecutius pels quals s’acordà el condomini de les valls d’Andorra. Són l’origen de  
l’actual coprincipat: per una banda l’arquebisbe d’Urgell (Senyor Episcopal d’Urgell) i per l’altra el President de la República Francesa. 
El primer Pareatge d’Andorra va ser entre el bisbe d’Urgell, Pere d’Urtx, i el comte de Foix, Roger Bernat III, el 1278, que fou ratificat per 
una sentència el 1288.
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06/10/1289. Sentència arbitral de Roger Bernat III, comte de Foix i vescomte de Castellbò, sobre la disputa entre les universitats i parròquies de Sant Julià de Lòria i d’Andorra la Vella 
per les muntanyes de Forganyà i Perafita.
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Natura
Envoltada de paisatges naturals, la ciutat de Sant Julià de Lòria destaca per situar-se a més de 
900m d’alçada, característica que comparteixen només 9 de les 246 Ciutats Creatives de la UNES-
CO: Ayacucho (Perú), Bamiyan (Afghanistan), Chordeleg (Ecuador), Hangzhou (Xina), Isfahan 
(Iran), Kütahya (Turquia), Lubumbashi (Congo), San Cristóbal de las Casas (Mèxic), Santa Fe (USA).

La mateixa ciutat esdevé un punt de partida per realitzar diferents rutes de senderisme. La natura 
és fa present pels quatre costats de la població, doncs l’envolten pics de més de 2000m.

La vocació turística de Sant Julià de Lòria s'ha basat en una riquesa que no té parets ni sostre: la 
muntanya. En els seus vessants la vida també hi ha trobat lloc al llarg de la història: Bixessarri, 
Certers, Nagol, Aubinyà, Juberri i Fontaneda són els Quarts,3 llogarets que han conservat el gust i 
l'encant dels poblets dedicats a la vida agrícola i ramadera.

3 El quart és la subdivisió administrativa tradicional de les parròquies (municipis) del Principat d’Andorra. Actualment, només tres 
parròquies estan dividides en quarts, les de la Massana, Ordino i Sant Julià de Lòria.
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Amb una natura exuberant a tocar del nucli urbà, Sant Julià 
de Lòria, destaca pel seu entorn natural incomparable, allu-
nyat del tràfec i del soroll.

Tradició
Sant Julià de Lòria destaca per una forta tradició pel que fa 
al seu patrimoni festiu. Són moltes les expressions de cultu-
ra popular durant el transcurs de l’any que inclouen danses, 
cançons, tradicions i costums fortament arrelats a la vida dels 
habitants de la ciutat.

La Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’An-
dorra defineix “el patrimoni cultural com un dels principals 
testimonis de la història, la identitat i la creativitat del país”. 
Atès que es reconeix el patrimoni immaterial de la mateixa 
manera que es reconeix el patrimoni material, es confereix a 
l’immaterial un paper actiu en la construcció identitària.

L’any 2009 es decideix estudiar el calendari festiu i les cele-
bracions populars amb una arrel històrica i una participació 
significativa, i documentar les expressions i els rituals que les 
caracteritzen amb l’objectiu de fer un primer inventari. L’any 
2010 s’inicia la primera mesura de reconeixement i de revalo-
ració que s’aplica en l’àmbit de la salvaguarda de les expres-

sions immaterials, i que motiva la primera inclusió de béns immaterials a l’Inventari general del 
patrimoni cultural. Existeixen quinze béns immaterials inventariats que corresponen a quinze ce-
lebracions declarades d’interès cultural, ja que compleixen els criteris generals d’inclusió, són part 
de l’imaginari col·lectiu i les quinze festes recorren tot el territori en el curs de l’any. D’aquestes 
quinze manifestacions de cultura popular, tres es celebren a Sant Julià:

l Caramelles de Sant Julià de Lòria

l Aplec de la Mare de Déu de Canòlich

l Festa Major de Sant Julià de Lòria

La Rabassa, Sant Julià de Lòria
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Les caramelles
Les caramelles són cançons cantades pels carrers el dia de Pasqua o Pasqua Florida per grups de 
persones (tradicionalment homes, però actualment hi trobem homes, dones i infants) que reben 
a canvi diners de la gent. Segons el calendari litúrgic cristià, després dels quaranta dies d’absti-
nència i de recolliment de la Quaresma arriba la Setmana Santa i després, la Pasqua, i el significat 
de la qual és la joia de la resurrecció de Jesucrist. Ara bé, el cicle agrícola i ramader interpreta l’ale-
gria de la Pasqua com l’arribada de les flors als arbres fruiters, és a dir, l’arribada de la primavera, i 

Caramelles a Sant Julià de Lòria, 1950 (imatge cedida per Josep Maria Manubens)
Caramelles 2019, Coral Rocafort
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d’aquí es desprèn l’expressió de la Pasqua Florida. És aquesta exaltació de la joia, ja sigui religiosa 
o profana, la que es tradueix en les cançons que interpreten a les places i carrers molts grups de 
cantaires el diumenge i el dilluns de Pasqua i que són conegudes amb el nom de caramelles. A 
Sant Julià de Lòria es fan el diumenge següent al diumenge de Pasqua. L’entitat sociocultural en-
carregada de mantenir aquesta tradició és la Coral Rocafort.

Les colles de caramellaires recorren els carrers del poble, s’aturen sota balcons o en places, canten 
les cançons i recullen els donatius de la gent, algun diner o alguna menja com coca o embotits o 
un tast de vi. Amb la cistella, els que són a peu pla, o amb la perxa, una llarga vara a l’extrem de la 
qual penja la cistella adornada amb cintes de colors, que la fa arribar fins al balcons. Amb el que 
es recull, avui en dia simbòlic, després s’organitza un dinar popular amb tots els participants.

L’Aplec de la Mare de Déu de Canòlich
El darrer dissabte del mes de maig se celebra 
l’aplec de Canòlich, una de les festes més populars 
de Sant Julià de Lòria i de les més importants de 
la primavera a Andorra. És un símbol d’identitat, 
ja que es fa en homenatge a la Verge de Canòlich, 
patrona de la ciutat, i es pot considerar un dels 
primers dies de germanor a l’aire lliure que tenen 
lloc al Principat. És, conjuntament amb l’aplec de 
la festivitat de Meritxell, un dels més concorre-
guts. De fet, aquests dos romiatges inicien i tan-
quen el cicle d’aplecs que comencen amb el bon 
temps del mes de maig i acaben al setembre.

Des del segle XVIII, segons consta a les actes del 
Comú de Sant Julià de Lòria, té lloc l’aplec de Ca-
nòlich i des d’aleshores s’ha fet cada any ininter-
rompudament amb una gran afluència de públic. 
Aquestes característiques aporten a aquesta festa 
els valors de la tradició, la continuïtat, la vitalitat i 
la solidaritat.

El Santuari de Canòlich està situat a l’oest de la parròquia de Sant Julià de Lòria, a 1.635 metres 
d’altitud, envoltat dels boscos que pertanyen a Bixessarri, el poble de Civís, la vall de Sant Joan 
Fumat i la vall de Fontaneda. Per la seva localització, els experts afirmen que el Santuari forma 
part del grup dels anomenats santuaris d’alta muntanya, molt relacionats amb la ramaderia i la 
transhumància durant l’època medieval. El fet que estigui situat en un lloc de pas entre diferents 
poblacions hauria pogut tenir també la funció de refugi per als viatgers.

Detall dels mosaics de Sergi Mas a l’interior del Santuari de Canòlicht

MAQUETA SJL UNESCO CAT.indd   31 16/6/21   15:08



32

Aplec de Canòlich, cap al 1960 (imatge cedida per Meritxell Batlle Jordana)
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Al Pirineu són moltes les imatges trobades, com la de la Verge de Canòlich. La seva llegenda ens 
parla d’un ocell de colors que va indicar als habitants del país, concretament a un pastor, on volia 
que fos construïda l’ermita per venerar-la. Segons la tradició, havia estat amagada i va ser trobada 
el 14 de juliol de l’any 1223.

L’església actual ha estat aixecada damunt d’una construcció d’època medieval, que va ser modifi-
cada al segle XVII. El cor data del 1680. El 1879 es va engrandir la nau i el 1923 es va refer la façana. 
Va ser reformada entre els anys 1973 i 1979, repicant l’arrebossat pintat de blanc que cobria tot el 

Santuari de Canòlich, cap al 1963 (arxiu Climent Travesset)
Santuari de Canòlich 
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parament, tant a l’exterior com a l’interior. El santuari conserva un retaule barroc del segle XVIII i 
uns murals de ceràmica, obra de l’artista Sergi Mas.

És interessant observar que a part de diferents tradicions com el repartiment de pans beneïts, les 
ballades de sardanes4 o la interpretació dels Goigs dins l’ofici litúrgic, des del 775è aniversari de 
la troballa de la imatge l’any 1998, l’Esbart Laurèdia, entitat sociocultural i folklòrica de la ciutat, 
ofereix el Ball de la Mare de Déu de Canòlich. Des d’aleshores s’ha representat ininterrompuda-
ment, i s’ha convertit en una tradició més, fortament arrelada a la festivitat.

4 Sardana: dansa popular catalana considerada el ball nacional de Catalunya (Espanya). És una dansa col·lectiva que ballen homes i 
dones agafats de les mans formant una rotllana, i puntejant amb els peus els compassos de la música interpretada per la cobla. El nom 
pot fer referència tant al ball com a la música. La sardana tal com es coneix actualment data de mitjan segle XIX. D’aleshores ençà s’ha 
cultivat ininterrompudament, de manera que hi ha més de trenta mil partitures de sardanes. La sardana fou temporalment prohibida 
durant el franquisme com a símbol nacional. L’any 2010 la Generalitat de Catalunya va inscriure la sardana al Catàleg del Patrimoni 
Festiu de Catalunya i la declarà element festiu patrimonial d’interès nacional.

Ballada de sardanes, Aplec de Canòlich 2016
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Tot i la crisi sanitària i el confinament en que es trobava tota la població, l’ajuntament de la ciutat 
va decidir no suspendre del tot una cita tan important pels lauredians. Tant la missa com el ball 
es van gravar una setmana abans amb totes les mesures de seguretat i durant la festivitat es va 
emetre per Radiotelevisió d’Andorra5. El repartiment de pans beneïts es va fer aprofitant la instal-
lació dels stop labs destinats al cribratge que es va fer a tota la població a cada ciutat del Principat.

5 https://www.youtube.com/watch?v=NS1RfWQsqbY

Ball de la Mare de Déu de Canòlich, Esbart Laurèdia, 2019
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La Festa Major
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Danses tradicionals dels infants 
de l’Esbart Laurèdia, 
Festa Major 2019
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La Festa Major de Sant Julià de Lòria se celebra sempre el darrer cap de setmana del mes de juliol. 
Són moltes i diverses les activitats que se succeeixen els darrers dies de juliol a la ciutat, però són 
les danses les que tenen un protagonisme especial com a expressions del folklore més viu. Els 
balls i les seves músiques són fruit de l’imaginari social i per aquest motiu tenen un gran valor 
identitari. En el cas de Sant Julià de Lòria, hi destaquen la Passa, el ball Cerdà i el ball de la Marrat-
xa, que tenen lloc el dilluns de Festa Major.

La Passa és la primera manifestació tradicional que té lloc el dilluns de festa Major al matí. És una 
cercavila de parelles de joves, solters i solteres, que recorre els carrers del poble. Al davant de la 
rua se situa la primera de les parelles que té previst casar-se durant l’any, tots dos esdevenen els 
fadrins6 majors, i els segueixen la resta de les parelles, començant pels més grans i acabant pels 
més joves, de manera que formen una cadena humana. La Passa acaba el recorregut a la plaça 
Major, on el noi de cada parella convida la noia a un vermut i la noia el convida a dinar a casa seva.

6 Persona que no ha contret matrimoni.

Concert jove amb els Bastoners Lauredians de l’Esbart Laurèdia, Festa Major 2018
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La Passa, Festa Major 1944-45 (arxiu Climent Travesset, autor desconegutt)
La Passa, Festa Major 2019
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Un cop els balladors de la Passa arriben a la plaça Major, la cobla7 interpreta la música del Ball 
Cerdà. Els fadrins majors obren el ball, i les noies conviden a ballar els nois amb una barretina8. 
L’estructura és la d’una dansa que es balla en parella i es punteja, com les que es ballaven a l’època 
medieval i que estan documentades des del segle XVIII.

De totes les activitats folklòriques i tradicionals de la festa, el Ball de la Marratxa és el més solem-
ne. Actualment es fa a la plaça Major el dilluns de festa a la tarda. Aquesta dansa també és la que 
més evoca la identitat andorrana de totes les que es ballen a la Festa Major.

La Marratxa és una dansa senyorial que simbolitza la gènesi de l’antic coprincipat d’Andorra. 
Concretament representa el tractat de pau del 1278 que es va signar entre el comte de Foix i 
el bisbe d’Urgell, el primer Pareatge, i que fou la gènesi del nostre país. El ball consisteix en dos 
dansaires, un de casat i un de solter, que porten barret de copa alta engalanat amb les cintes 
dels colors de la bandera andorrana. Els dos balladors, que representen el dos prínceps, han de 

7 La cobla és una agrupació musical típica de Catalunya en la qual predominen els instruments de vent, que executen la música de 
diferents balls i danses tradicionals, en especial la sardana.En l’actualitat la formació més freqüent de la cobla és d’onze músics que 
toquen dotze instruments: el flabiol i el tamborí, dos tibles i dues tenores, dues trompetes, un trombó, dos fiscorns i un contrabaix.

8 La barretina és un barret tradicional de llana per homes, en forma de bossa, habitualment de color vermell o morat, normalment 
de dos a quatre pams, amb un rivet negre a l’extrem. El seu origen podria ser l’antic barret frigi. De fet es feien servir barrets similars 
a Catalunya i a gran parts dels pobles mariners cristians de la Mediterrània tals com l’Alta Provença, Sicília, Còrsega, Sardenya, part de 
Nàpols, part dels Balcans i a Portugal.

Ball Cerdà, Festa Major 1966 (imatge cedida per Maria Dolors Pla Pintat)
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tenir tres dones cadascun que es donin la mà com a signe d’un poder compartit i indivís. Le no-
ies representen les sis antigues parròquies (actualment set) que conformaven el Principat. Van 
vestides amb indumentària tradicional, amb peces típiques des vestuari tradicional com són la 
ret9, les mitenes10, les vigatanes11 o la corbata12.

Actualment és l’Esbart Laurèdia l’encarregat de mantenir, organitzar i conservar tant la dansa 
com el vestuari que l’acompanya.

L’any 2020 tan la Passa com el Ball Cerdà es van anular a causa de la Covid19, però no La Marratxa. 
Tot i que és un acte que aplega moltíssima gent de públic, es va canviar la ubicació tradicional 

9 Complement de la indumentària femenina consistent en una bossa de malla, sovint de color negre, que hom es posa al cap per 
a adornar i retenir els cabells. La ret recull els cabells i cobreix d’una manera flonja la meitat posterior del cap. Sol coronar-se amb un 
llacet del mateix color.

10 Peça de roba tradicional femenina que consisteix en una mena de guant reixat, sovint negre, que cobreix el braç des del colze 
al començament dels altres dits. Podia estar adornada amb puntes o borles. Altres versions menys festives, les de diari, eren fetes de 
cotó i es posaven a sobre de la brusa o del vestit, per a fer la feina quotidiana, i que el vestit no es taqués ni desgastés tan fàcilment. La 
paraula prové del francès “mitaine” amb el mateix significat.

11 Les vigatanes són les espardenyes catalanes. El nom prové de Vic, ciutat de Catalunya situada a la plana del Pirineu català. Des de 
1322, parlem de l’espardenya vigatana en terres catalanes mentre que als Pirineus Orientals en diuen només vigatana. Fins a mitjans 
del segle XX era la sabata d’espart, la sabata de treballar la terra o la de caminar.

12 Mantó de ras, normalment negre, brodat amb lluentons i serrells daurats, amb un patronatge que facilita la seva col·locació sobre 
les espatlles.

Ball Cerdà, Festa Major 2019
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per poder oferir un espai més ample i poder complir les mesures de seguretat. Els balladors van 
interpretar la dansa amb mascareta i enlloc de fer-ho a peu pla com sempre, es va habilitar un 
escenari per mantenir les distàncies.

Els Pastorets de Sant Julià de Lòria
Malgrat aquesta representació tradicional nadalenca no estigui inclosa en l’Inventari general del 
patrimoni cultural del Govern d’Andorra, val la pena dedicar-li un espai en aquest punt dedicat a 
la tradició.

La nit de Nadal de 1916 s’estrenava Els Pastorets o l’adveniment de l’infant Jesús de l’escriptor 
Josep Maria Folch i Torres al teatre Pompeia de Barcelona, avui desaparegut. L’èxit de l’obra va fer 
que avui en dia continua sent representada per tota Catalunya. És una obra creada per a un pú-
blic familiar en la qual dos pastors, s’enfronten amb el dimoni per salvar el nen Jesús amb humor 
i astúcia.

La Marratxa, Festa Major 2018

La Marratxa, Festa Major dècada de 1940 (imatge cedida per Miquel Martí)
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Tot i que ja es feien representacions nadalenques 
amb anterioritat, amb la inauguració del Centre 
cultural i de congressos lauredià, l’any 1993, es 
va posar en marxa aquest espectacle a l’escenari 
de l’auditori Claror. Va ser un autèntic fenomen 
des del primer dia. Tot el poble va voler participar 
d’alguna manera en aquesta representació que 
el públic pot veure des del dia 26 de desembre 
fins el dia de l’Epifania o dia de Reis.

L’ any 2018 es van celebrar els 25 anys de repre-
sentacions de Pastorets. Les xifres són els testi-
moni de l’alta participació dels lauredians en 
aquesta obra teatral. Cal dir que el pes de la re-
presentació recau sobre els amateurs que s’ocu-
pen de tots els aspectes, ja sigui l’actoral com el tècnic. Únicament la direcció és professional i 
aquesta es renova cada dos anys per aportar noves línies argumentals i frescor creativa a l’obra.

Els Pastorets de Sant Julià de Lòria, 2020

Els Pastorets de Sant Julià de Lòria, 2020
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Com dèiem, les xifres recollides fins l’any 2018 són aclaparadores: Nombre total de col·laboradors: 
2.383; nombre total d’espectadors: 31.932; 94 nens han fet d’infants Jesús. Els Pastorets és un fe-
nomen que inclou gent de totes les edats i no és estrany que una mateixa persona hagi interpre-
tat més d’un paper al llarg de la seva vida. Ha demostrat ser una escola d’actors ja que de les seves 
files han sortit talents que han derivat cap a una carrera professional en el món de la interpretació.

Els Pastorets compleix a més una doble funció social. D’una banda contribueix a integrar perso-
nes recent arribades a la ciutat i de l’altra ajuda a moltes d’aquestes persones en l’aprenentatge 
de la llengua catalana. Hem de recordar que Andorra és l’únic país al món on el català és la llengua 
oficial.

Art i artesania
Si hi ha en la ciutat figures destacades en el camp de l’art, l’artesania i la cultura popular, trobem 
tres noms en concret que són el reflex per l’estima, la dedicació i el respecte a aquestes disciplines: 
Sergi Mas, Daniel Areny i Jaume Moles. Han dedicat tota una vida a investigar, conservar i difondre 
el patrimoni material i immaterial en el camp de l’art i la cultura popular el primer, de la música i 
les tradicions populars el segon, i en l’artesania el tercer. 

Sergi Mas, l’artesà d’Aixovall
«….a la fusta i al fang i a la pedra, dòcils esclaus has fet…» 
Joan Puig i Salarich, periodista i escriptor (L’Ametlla del Vallès 1931- Andorra 1988)

Han passat més de 60 anys des que Sergi Mas va arribar a casa Duró d’Aixovall13 el 1958. I tot, per 
l’amor a primera vista que va experimentar quan aquell any va acompanyar Bonaventura Naudi, 
escultor lauredià que li havia demanat d’ajudar-lo a tallar una imatge de Sant Cristòfol per al gre-
mi de conductors de la ciutat.

Era una feina per un mes, i s’ha quedat 63 anys. I això que no en tenia cap necessitat: format a 
la Llotja de Barcelona, i amb un màster al Poble Espanyol a l’ombra acollidora i monumental de 
Ramon Violant Simorra14, va agafar trapaus i família i es va plantar a Aixovall. En la seva prolífica 
trajectòria existeixen tres moments clau: el disseny de la sala noble del Consell General, de la sala 
del Tribunal de Corts, del vestíbul i del despatx de Sindicatura, en el context de la gran reforma de 

13 Nucli de població del Principat d’Andorra situat al municipi de Sant Julià de Lòria.

14 Etnògraf català que centrà bona part dels seus estudis i contribucions en la regió dels Pirineus, alhora que destacà com a conser-
vador de l’antic Museu d’Indústries i Arts Populars (actualment Museu Etnològic) de la ciutat de Barcelona.
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Casa de la Vall dirigida el 1962 per Manel Humbert i Rafel Benet, i la rèplica de la Mare de Déu de 
Meritxell que el Consell li va encarregar el 1973, després de l’incendi del santuari, i que va poder 
fer perquè poc abans n’havia tallat una còpia exacta per a la Clínica Meritxell i en conservava les 
plantilles. 

Però això només són tres moments significatius d’una vida dedicada a l’artesania i l’art. A la ciutat 
de Sant Julià podem gaudir de les seves creacions a la Sala del Consell del Comú (ajuntament), 
amb els murals ceràmics de Santuari de Canòlich o la Font de ferro. També té obra en col·lecci-
ons públiques i privades fora d'Andorra, com el mural de ceràmica esmaltada de Santa Maria de 
Meritxell al claustre del monestir de Jerusalem, a Israel (1994), i altres obres al Vaticà i al Museu de 
l'Home de París.

La seva obra no s'ha limitat a l'escultura, també ha treballat com a il·lustrador, cartellista, gravador, 
exlibrista i és l'autor d'una col·lecció de segells per correus francesos dedicada a les llegendes 
d'Andorra. El 2002 la Societat Andorrana de Ciències li va atorgar el Premi Àgora Cultural i el 2008 
el ministeri de cultura francès li va atorgar la medalla de “Chevalier des Arts et des Lettres”. El 
novembre del 2017 l’escola d’art del Centre cultural inaugura l’ Espai Sergi Mas, on, entre d’altres 
disciplines artístiques, s’impartiran classes de talla de fusta.

Sergi Mas al seu taller el 1963 creant l’escultura de Sant Jordi, 
encàrrec del Consell General per al Co-Princep francès  
Georges Pompidou (imatge cedida per la família Mas)
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Té la seva pròpia obra literària, tant narrativa com 
d'assaig, il·lustrada per ell mateix. És autor dels lli-
bres El moble andorrà (2003), Cassigalls (2010) i As-
pectes de l'art popular d'Andorra (2016), dedicats a 
l'estudi del mobiliari tradicional, als objectes que 
conformen l'artesania andorrana i als costums i lle-
gendes del Principat. La seva producció artística té 
com a font d'inspiració l'etnologia i l'art popular, 
dels quals en fa una reinterpretació. La temàtica 
de les seves obres se situa dins del corrent artístic 
conegut com a art fantàstic. El seu procés creatiu va 
des de la recreació de l'art tradicional dels pastors al 
món de la fantasia vorejant el surrealisme, aplicant 
un ampli ventall de tècniques creatives, des de cerà-
mica, la talla de fusta, fins el gravat, l’aquarel·la o el 
dibuix a ploma.

Sergi Mas amb la talla de la mare de Déu de Canòlich del s.XIII

Detall dels treballs en fusta de Sergi Mas  
a la Sala del Consell de Casa Comuna, Sant Julià de Lòria 
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Per al Sergi Mas, un artista de debò ha 
d’haver passat per les mans de l’artesa-
nia per poder ser un artista complet i 
honest amb la seva obra. De l’art andor-
rà, Mas en conserva una mostra nodrida 
i exquisida que ha anat aplegant al llarg 
de molts anys.

El Sergi Mas, per a alguns és un artesà 
i per a altres un artista, però també se’l 
pot considerar un humanista, un espec-
tador de la transformació d’un país que 
mica en mica ha anat perdent l’essència 
muntanyenca, al temps que el progrés i 
la modernitat s’han anat instal·lant a les 
seves valls.

Llegenda de la Moixella, Sergi Mas 2013 (imatge cedida pel Museu Postal d’Andorra, Fons PCA)
Llegenda de La Dama Blanca d’Auvinyà, Sergi Mas 1997 (imatge cedida pel Museu Postal d’Andorra, 
Fons PCA)

Sergi Mas al seu taller, 2018 
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Daniel Areny, el menairó de Certers
“Vaig començar a cantar caramelles quan era jove i ara tinc 82 anys”
Daniel Areny i Rossell, músic i compositor (Certés 1939) 

Dins del món intangible de l'andorranitat 
existeix una colla d'homes i dones que en 
conformen la seva base. Entre aquests en 
destaquen uns feinejadors incansables, 
coneguts en el microcosmos mític andor-
rà com a menairons15, en diferents àmbits 
i que en són una representació essencial.

En Daniel Areny i Rossell és un d'ells. En-
carna la força de la música, la necessitat 
de la seva expressió vital a través del cant 
i la dansa durant més de cinquanta anys. 
Va ser el creador, amb altres companys, 
de la Coral Rocafort el 1962, de l'Esbart 
Laurèdia el 1963 amb antics dansaires de 
l'Esbart Andorrà de Sant Julià de Lòria i la 
seva dona Esperança Ivern16, i de la Coral 
Petits Cantaires Lauredians el 1971 i pro-
fessor i cap d'estudis a l'Institut Andorrà 
d'Estudis Musicals17 de la seva creació el 
1980 fins al 2004.

Va néixer a Certers18 el 25 de desembre de 
1939. A partir dels 11 anys va estudiar mú-
sica amb el mestre Isidre Marvà que venia 

15 Un menairó és un ésser fantàstic de mida diminuta present en la mitologia pirinenca, des de Catalunya fins al País Basc. La lle-
genda diu que són molt menuts i que en caben milers en un canut de canya o en un canut d’agulles i quan l’amo el destapa surten 
exigint «què farem?, què direm?». Si no els manes feina et maten. Moltes de les tarteres del Pirineu han estat obres d’aquests follets, 
segons la llegenda, quan el seu amo havia obert per descuit o accident l’ampolleta o canut i, desesperat, els ordenava aplegar en un 
punt determinat totes les pedres dels rodals.

16 Neboda d’Ibáñez i Escofet de La Vanguardia de Barcelona, fou la primera directora artística de l’Esbart Laurèdia. Daniel Areny la va 
conèixer en buscar una professora de dansa per a l’Esbart Laurèdia. Abans fou directora de l’Esbart Català de Madrid.

17 Centre educatiu de referència al Principat d’Andorra. Els seus prop de 40 anys de trajectòria l’avalen, així com el conjunt del seu 
cos docent: constituït de 22 professionals de la música que garanteixen un aprenentatge musical de qualitat.

18 Nucli de població del Principat d’Andorra situat al municipi de Sant Julià de Lòria, situat a 1300m d’alçada. 

Daniel Areny, exposició 50 anys de la Coral Rocafort  
al Centre cultural i de congressos lauredià
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de la Seu d'Urgell19, pagant-se ell les mensualitats, treballant com a aprenent de barber, en sortir 
de col·legi. Cap als 17 anys va anar a Barcelona per aprendre l'ofici de perruquer. Aquest fet li va 
donar l’oportunitat de continuar els estudis musicals amb classes particulars amb la Srta. Gràcia 
del Conservatori del Liceu i de Pere Vallribera, el seu director, del que va rebre algunes poques 
però valuoses classes. Als 24 anys va obtenir els títols de professor de música (6 cursos) i piano (8 
cursos) al Conservatori del Liceu de Barcelona, era l'any 1963.

Fins el 1976 va alternar la seva feina a la barberia amb donar classes de música particulars a les 
tardes arribant a tenir entre 40 i 50 alumnes. El 1976 va obrir la botiga d’instruments Musical An-
dorrà, i el 1980 va entrar amb plena dedicació a l'Institut Andorrà d'Estudis Musicals.

En Daniel Areny i Rossell ha sabut però elevar-se mantenint sempre un peu a terra, prova d'això 
és l'afecte que ha generat al seu entorn. Atrevit i emprenedor dins la societat andorrana que li ha 
tocat viure ha sabut evitar el sensacionalisme i el desequilibri.

19 Primera ciutat de Catalunya (Espanya) que trobem en sortir del Principat d’Andorra per la frontera sud. Capital de la comarca de 
l’Alt Urgell i seu del bisbat d’Urgell, on resideix el co-príncep d’Andorra.

Primera actuació de l’Esbart Laurèdia amb Daniel Areny i Esperança Ivern al centre, 1963 (imatge cedida per Daniel Areny)
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Si la música és l'art que combina els sons a partir 
de les lleis de la melodia, l'harmonia i el ritme, po-
dem dir que en Daniel Areny i Rossell és un artista 
que ha melodiat, harmonitzat i ritmat a través del 
cant una bona part de la vida cultural andorrana 
del segle XX. És el compositor del Ball de Gegants20 
i de Gegantons de Sant Julià de Lòria i diferents 
composicions en forma de sardana. El seu arxiu 
personal de músiques d’Andorra és molt extens 
(partitures, enregistraments, descripcions de dan-
ses, etcètera), així com la seva col·lecció d’instru-
ments tradicionals. Destaquem també el seu fons 
fotogràfic, doncs la fotografia també és una de les 
seves aficions. No hi a festa, costums o tradició po-
pular on se’l pot veure amb la seva càmera penjant 
del coll, documentant tot allò que té a veure amb 
la cultura popular.

20 Gegants i gegantons: explicat a l’apartat La cultura popular/Els protectors de la ciutat d’aquest mateix document.

Daniel Areny dirigint cobla, Festa Major, 2016

Partitura originals del Ball de gegantons  
(imatge cedida per Daniel Areny)

MAQUETA SJL UNESCO CAT.indd   50 16/6/21   15:09



51

Jaume Moles, el forjador de Bixessarri
«….als vuit anys m’aixecava a les cinc del matí 
per anar a escalfar els punxons 
i a les vuit i mitja cap a l’escola……» 

Jaume Moles, Tuixent 1947

El ferro es troba per tot el Pirineu, el seu color característic es pot apreciar en moltes valls i en els 
seus rius tenyits per l’òxid. Vetes d’aquest mineral afloren pels camins de muntanya. Molts d’ells 
creats per arribar als jaciments. Durant segles el ferro va ser extret per les comunitats pirinenques 
en petites explotacions o en grans comunitats com la Vall del ferro al País Basc o la Vall Ferrera al 
Pallars Sobirà (Catalunya). Entre els segles XVII i XIX a Andorra també hi va haver una gran activi-
tat per l’obtenció, transformació i comercialització del ferro, que va esdevenir una cultura i una 
forma de vida. Molts edificis centenaris conserven treballs en ferro forjat. Els més típics són els 
que podem veure com a protecció de moltes finestres, els anomenats estripagecs21. Però també 
forrellats, claus, poms, baranes, cadenes, etc.

21 Barrot metàl·lic, amb punxes irregulars cap als laterals, que es col·locava a les finestres de les bordes i cases de la zona del Pirineu 
i Andorra. El nom ve del fet que tenien com a objectiu estripar els gecs (jaquetes) dels lladres que intentaven passar entre els barrots.

Finestra amb estripagec de Casa Gresa a Sant Julià de Lòria 
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Jaume Moles va aprendre l’ofici del 
ferro de ben jove, compaginant els es-
tudis amb el treball. Professionalment 
sempre ha estat vinculat amb aquest 
material i la seva llarga trajectòria ha 
coincidit amb la transformació urba-
nística del país. La vinculació amb el 
ferro li ve de lluny doncs vàries gene-
racions de la seva família s’han dedicat 
a treballar-lo. Li ha tocat viure i veure 
com la forma tradicional de treballar 
ha canviat quan es va començar a uti-
litzar estructures fabricades en pro-
cessos industrials i mecanitzats. Milers 
d’anys d’història d’un ofici que a poc a 
poc va començar a desaparèixer a par-
tir de la segona meitat del segle XX.

L’afany per deixar un llegat d’aquesta activitat, que tan ha contribuït a la història d’Andorra i del 
Pirineu, ha portat el nostre forjador a portar a terme de manera totalment personal i desinteres-
sada un espai pedagògic, divulgatiu i artístic sobre la forja.

Detall de balcó fet en forja de Cal Ferrer a Sant Julià de Lòria

Jaume Moles al taller de la Casa de la Forja, Bixessarri - Sant Julià de Lòria
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Jaume Moles, amb l’ajut de l’artista plàstic Àngel Calvente22, ha reconvertit una nau industrial en 
art i artesania, fent un homenatge al treball de moltes generacions que van convertir el ferro en 
el seu mode de vida.

La cultura popular
Per una ciutat amb només deu-mil habitants, és força significatiu nombre d’associacions sociocul-
turals que promouen, conserven i difonen tot el patrimoni identitari. Existeix una intensa activitat 
folklòrica i cultural, on les entitats són el teixit que manté viva la cultura popular i les tradicions. 
Són un agent actiu en aquesta candidatura i formen part de la taula de treball “Art en alçada” on 
hi participen activament.

L’inici de la funció social
La Germandat de Sant Sebastià va néixer fa més de dos segles com una mútua per tal d’ajudar 
els malalts o impedits a portar a terme les feines del camp. Podríem dir que era una mena de 
seguretat social, en una època en que aquest servei era inexistent. Però la creació de la Caixa An-
dorrana de Seguretat Social i la modernització del país la van deixar sense activitat. L’objectiu va 
desaparèixer, però es va voler mantenir l’arrel festiu de la Consòrcia o Germandat de Carnestoltes, 
de la que prové l’actual, que està documentada des del 1720. 

22 Pintor i escultor andorrà de renom internacional, nascut a Andújar (Espanya), tot i que resideix a Andorra de que és un infant. 
Format a l’escola d’Arts i Oficis de Granada, té una llarga i prolífica carrera en el món de l’art. Autor de l’escultura “Vincles” a la plaça de 
la Germandat de la ciutat.

Mural interior d’Àngel Calvente a la Casa de la Forja, Bixessarri-Sant Julià de Lòria
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La Germandat laurediana és la més antiga que sobreviu al Principat. Ara que el Govern té pendent 
concedir la llicència del casino convé recordar que aquesta entitat ja va portar el joc a les Valls. 
Amb permís del Consell General i de l’ajuntament de la ciutat va fer rifes de loteria, una activitat 
que va mantenir fins al 1891.

Els apunts del 1943 mostren que els socis abonaven 2 pessetes i se’n donaven sis de subsidi per 
malaltia, mentre que per la mort d’un integrant de la Germandat la família rebia dues pessetes 
per l’enterrament. La documentació permet a més trobar un precedent al sistema de pagament 
de baixa, ja que el 1928 es recull que 
el subsidi s’abona “a partir del tercer 
dia de la certificació del metge de la 
malaltia”.

També fou pionera en donar veu a les 
dones que hi entren el 1963, set anys 
abans de tenir dret de vot al país. I en 
projectes innovadors com la Mútua 
Elèctrica per enllumenar la ciutat, 
o en atorgar crèdits als socis fins al 
1908. El caràcter mutualista perd pes 
amb la Seguretat Social i per la invia-
bilitat de seguir pagant als socis amb 
fons reduïts. Va arribar la inactivitat, 
però l’associació no es va dissoldre.

Fragment del llibre d’actes del Consell del Carnestoltes (1731 – 1845)

Escudella populaire de Sant Sebastià, Plaça de la Germandat 1993
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D’aquesta manera l’any 1988, la germandat va decidir organitzar la primera escudella popular a la 
ciutat. Des d’aleshores, cada 20 de gener la plaça de la Germandat s’ha omplert de la bona olor de 
l’escudella i de ciutadans que la comparteixen. Trenta-dos anys ininterromputs. El dia 20 de gener 
de 2021 quedarà marcat per l’absència de la popular escudella que preparen els escudellaires de 
la Germandat de Sant Sebastià. En temps de pandèmia, s’ha valorat la necessitat de no celebrar 
aquesta gran trobada popular durant la qual es distribueixen milers de racions d’escudella.

L’escudella és un plat greixós típic d’hivern considerat per molts com un dels patrimonis alimenta-
ris pirinencs més importants. Per fer l’escudella cal fer un bon caldo. S’utilitzen molts ingredients: 
trumfes23, verdura, llegums, fideus, arròs, i no pot faltar-hi la vianda de porc. Tots, productes de la 
terra. De fet, quan la gent vivia de la terra, “es menjave del que hi havie a casa”. L’escudella, els en-
cants24 i la benedicció25 dels animals són tres dels elements amb els quals es relaciona la festivitat 
de Sant Sebastià i la germandat que porta el seu nom.

23 Nom andorrà que se li dona a les patates.

24 Subhasta popular de la mateixa vianda que es fa servir per l’escudella. Els diners recollits tradicionalment es feien servir per man-
tenir la capella del Sant celebrat, avui en dia es donen a ONG diverses.

25 Tradicional benedicció dels animals domèstics, avui en dia mascotes, però històricament es feia amb els animals amb que es 
treballava el camp o altres feines com és el cas dels traginers.

Escudella popular de Sant Sebastià, plaça de la Germandat 1993
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De les caramelles a l’entitat
Fundada l’any 1962 per Daniel Areny juntament amb altres cantaires que formaven l’antic cor 
de Caramelles, la Coral Rocafort és una agrupació que promou, difon i conserva el cançoner po-
pular. Per la Coral Rocafort i la seva secció infantil, el Petits cantaires lauredians, hi ha passat més 
de tres generacions. Actualment la Coral compta amb més de cinquanta membres entre adults i 
infants.

La Coral participa activament en el calendari festiu de la ciutat. A part de les Caramelles, s’ocupa 
del cor a la missa de la peregrinació anual al Santuari de Canòlich o participa a l’esdeveniment Vila 
Medieval amb repertori de l’edat mitjana. Entre les moltes actuacions que ha fet l’entitat al llarg de 
la seva història, val la pena destacar la que es va portar a terme el 8 de març de 2020, just abans 
del confinament, en motiu del dia de la dona treballadora i que portava per títol “Pan y Rosas”. 
Un espectacle multidisciplinari amb cant, música en viu, dansa clàssica i contemporània, poesia i 
pintura en directe.

Després d’aquesta actuació la Coral va haver de reduir molt la seva activitat degut a la situació 
sanitària. Tot i això ha gravat diverses cançons de manera telemàtica amb tots el seus membres 
que s’han pogut veure a Radiotelevisió d’Andorra, Laurèdia Tv o a YouTube.

Coral Rocafort, 2018
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Explicar la tradició ballant
L’Esbart Laurèdia fou el continuador de l’Esbart Andorrà, el primer grup folklòric de Sant Julià 
de Lòria fundat l’any 1951 per tres dansaires de l’Esbart Verdaguer de Barcelona que ens van 
portar la passió per la dansa i la cultura catalana. Quan l’Esbart Andorrà es va dissoldre, un grup 
de dansaires lauredians no van voler que es perdés aquesta activitat. El músic que acompanyava 
les actuacions, Daniel Areny, va buscar una persona que dirigís el nou esbart. Així doncs, sota la 
direcció de Mª Esperança Ivern, l’Esbart Laurèdia va fer la seva primera aparició en públic a la 
Festa Major de l’any 1963. Des d’ençà ha recuperat danses, costums i llegendes d’Andorra, i ha vist 
com la tradició de ballar es passava de pares a fills, arrelant en la cultura de la ciutat. L'entitat es 
dedica a la difusió, recerca i conservació de la nostra identitat a través del folklore i de promoure 
la creació de noves danses basades en les formes tradicionals.

Un dels grans esdeveniments va ser l’estrena l’any 1988 d’ “Història i Llegenda d’Andorra”, on 
s’escenifiquen llegendes i fragments de la història del nostre país. Per la direcció, coreografia i 
muntatge de l’espectacle, conjuntament amb l’equip directiu de l’Esbart Laurèdia, es va comptar 
amb Jordi Torres (1936-2007), director del Ballet Folklòric Sarrià (Barcelona). Després d’aquesta 
col·laboració Jordi Torres també passa a encarregar-se de la direcció artística de l’Esbart Laurèdia 
des del 1989 fins el 2007.

“La Creu dels set braços, Història i llegenda d’Andorra”, Esbart Laurèdia 2018 (imatge cedida per Esbart Laurèdia)
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L’any 2008 pren la direcció artística en Jaume Torra. En destaquem la tasca d’investigació i recupe-
ració de danses i músiques d’Andorra, i concretament de Sant Julià de Lòria, com són “El contrapàs 
del Bou”, “Danses del temps que no torna”, “Ball de Cornuts” i “El Porrer de Sant Julià de Lòria”, així 
com la creació de l'espectacle "Terra" estrenat recentment en commemoració del 600 aniversari 
del Consell General.26

Cal destacar les actuacions amb música en viu en les produccions operístiques de l’Asso-
ciació Andorra Lírica, al Jambo Street Music27 i amb grups referents de l’escena musical 
catalana com El Pont d’Arcalís28, La Cobla Catalana dels Sons Essencials29, Els Catarres30, 
Roba Estesa31 i Oques Grasses32.

26 Dipositari de la sobirania del poble, el Consell General és un dels parlaments més antics d’Europa, creat el 1419 en què els senyors 
d’Andorra, el bisbe d’Urgell i el comte de Foix atorguen als andorrans el dret d’elegir els seus representants per cada parròquia que, 
reunits un cop l’any, havien de donar solució a les qüestions que se’ls plantejava.

27 https://www.jambostreetmusic.com/

28  https://www.pontdarcalis.com/

29  https://sonsessencials.weebly.com/

30  http://www.elscatarres.cat/

31 http://www.somrobaestesa.cat/

32 http://oquesgrasses.com/

“El Porrer de Sant Julià de Lòria”, Esbart Laurèdia 2018 
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La Traviatta”, Esbart Laurèdia amb l’Associació Andorra Lírica /Òpera d’Andorra, 2017
Grup folklòric Sveta Nedejla de Croàcia, Folkand Andorra Folk Festival 2019
Andosins, grup de música folk de l’Esbart Laurèdia
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Ha estat el precursor del primer FolkAND (Andorra Folk Festival) i ha participat al Inter-
nacional Sanremo Folk Dance (Itàlia), al Dansàneu33 (Festival de Cultures del Pirineu), a 
la 44ena Trobada de Ball de Bastons de Catalunya i a la Fira de la Mediterrània34 (Cultura 
popular i músiques del món, Manresa).

També ha rebut el primer premi al II Concurs de Dansa Catalana de Prada de Conflent 
(França). 

Actualment compta amb més de 100 dansaires distribuïts en diferents seccions: iniciació, 
infantils 1, infantils 2, juvenils, cos de dansa, veterans i bastoners. Amb el suport de l’Es-
cola Folk del Pirineu35, també s’hi sumen els músics del projecte ANDOSINS, creat al 2019 
amb l’objectiu de recuperar instruments autòctons.

La protectora de la ciutat

33 https://www.dansaneu.cat/

34 https://firamediterrania.cat/ca

35 https://escolafolkdelpirineu.tradicionarius.cat/

La Dama Blanca i el rei Moro, gegants de Sant Julià de Lòria, Festa Major 2019
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La Dama Blanca d’Aubinyà36 i el Rei Moro, els personatges representats pels gegants de la 
ciutat, enguany ja celebren el seu 38è aniversari.

Els gegants són unes figures d'imatgeria festiva de grans dimensions que representen 
majoritàriament reis, nobles o personatges amb indumentària tradicional. Tot i ser uns 
elements populars, es pot determinar que l'estructura actual va sorgir del Seguici Popular 
del Corpus Christi. Al costat de comparses i capgrossos, són un element molt destacat de 
les festes majors de moltes localitats del Nord d’Espanya, els Pirineus i el sud de França, en 
les quals sovint representen els antics benefactors de la localitat.

La geganta correspon a una llegenda de l’imaginari popular que explica la història d’una 
misteriosa dama protectora de la ciutat i de les Valls37. En canvi el personatge masculí 
representa l’amenaça forana que pretén sotmetre els andorrans, a voltes representada 
també com a Bisbe d’Urgell.

La Colla de geganters de Sant Julià de Lòria ha fet créixer l’imaginari popular des que 
es va fundar. Actualment compta amb quatre capgrossos, el llop, el Porrer, la bruixa i el 
dimoni; una altra geganta associada a les festes de carnestoltes, la Bruixa Tecla; i dos ge-
gantons38, per continuar la tradició amb les noves generacions, el Julià i la Canòlich.

Roda el foc
Que la UNESCO inclogués les Falles del Pirineu en la Llista representativa del patrimoni cul-
tural immaterial de la humanitat el desembre del 2015 va significar, per sobre de tot, un re-
coneixement als fallaires que al llarg dels anys han fet perviure aquesta tradició. Perquè més 
enllà de les actituds emocionals que genera tota festa tradicional, la història de les Falles a 
Andorra des que van tornar a l’espai públic l’any 1987, ha estat una història de supervivèn-
cia i reivindicació. Amb la UNESCO hi ha un abans i un després, perquè col·lectius fallaires 
i institucions agafen unes responsabilitats i uns compromisos basats en la preservació i la 
difusió de la festa, que al mateix temps passa a tenir unes dimensions considerables.

Originàriament, la falla era un tronc llarg de boix a on s’hi enfilaven peles d’escorça de beç 
que els joves de cada contrada, els fallaires, feien rodar en flames al voltant de la foguera. 
També la podien fer baixar des de les muntanyes properes fins a una foguera al bell mig 
del poble. Una vegada enceses, les falles s’agiten i es fan giravoltar vertiginosament fins 
al punt que generen grans rodes de foc d’una plasticitat i un atractiu gairebé hipnòtic.

36 Auvinyà: nucli de població situat a uns 3 km de la ciutat de Sant Julià de Lòria.

37 http://mitologiacatalans.blogspot.com/2017/02/la-dama-blanca-dandorra.html

38 Un gegantó és un gegant de dimensions reduïdes per animar els més joves a seguir amb la tradició.
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Sant Julià de Lòria, completa el quintet de ciutats on avui en dia es pot veure la cremada 
de falles. Els cinc col·lectius fallaires constitueixen la Taula Nacional de Falles de les Valls 
d’Andorra, que vetlla per la coordinació de les activitats conjuntes i esdevé interlocutora 
amb el ministeri competent. Val a dir que la constitució de la Taula no ha implicat que 
els col·lectius fallaires de cada parròquia perdessin la seva idiosincràsia –cada col·lectiu 
continua mantenint la seva estructura organitzativa–, ni que s’hagi fet un procés d’ho-
mogeneïtzació de la festa; ans al contrari, cadascú ha continuat cremant falles amb les 
seves particularitats, ja siguin de vestimenta, recorregut o modalitat de cremar la falla. Els 
Fallaires lauredians es diferencien per rodar falles dobles i anar vestits de vermell. Com 
a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, per iniciar els més menuts, s’han afegit les falles 
de llum, que són unes boles que també es fan giravoltar i canvien de color amb què la 
mainada comença a practicar la festa i a gaudir-ne.

Però hi ha algunes activitats i algun element de la festa que sí que han passat a ser com-
partits. És el cas del taller de falles tradicionals fetes d’escorça de beç i el del fallaire major, 
que recupera la seva concepció de nacional quan es va crear la figura l’any 1997 i cada 
parròquia va renunciar a tenir el seu propi fallaire major.

Fallaires Lauredians, Sant Joan 2017 (imatge cedida per Esbart Laurèdia)
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La tradició de la lírica
Sota la direcció musical de la soprano andorrana Jonaina Salvador, l’ Associació Andorra 
Lírica neix al 2016 amb la intenció de promoure la lírica a Andorra. La seva iniciativa prin-
cipal és organitzar una Temporada estable d’Òpera a Andorra a l’Auditori Claror.

El seu objectiu és donar continuïtat a la Lírica al nostre país i recolzar tota iniciativa en re-
lació amb el món de la lírica i de l’òpera, per aquest motiu pren el compromís de mantenir 
un calendari anual on s’incloguin concerts, òperes i altres manifestacions líriques. També 
s’aposta per un nou turisme cultural oferint diversos packs de cap de setmana molt atrac-
tius pels melòmans de l’òpera.

L’associació te un compromís pedagògic en el sector líric al país impartint formació de 
manera regular a l’Escola de l’Òpera de Sant Julià de Lòria i al Cor adult, infantil i jove de 
l’Òpera d’Andorra. Alhora té una vessant divulgativa important amb activitats comple-
mentàries regulars com poden ser conferències i tallers lírics, assajos oberts als escolars, 
cursos i intensius per a joves i adults o el programa de radio mensual sobre lírica «Toi toi 
toi» que realitza a Radiotelevisió d’Andorra.

Ball de Petits Fallaires de l’Esbart Laurèdia, rebuda de la Flama del Canigó, Sant Joan 2018 (imatge cedida per Esbart Laurèdia)
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Tot i ser una associació jove és molt activa en la projecció de la lírica tan a nivell nacional 
com internacional. Entre les estrenes nacionals podem trobar més de quinze propostes 
entre òperes, operetes, sarsueles y concerts a la Temporada d’Òpera de la ciutat. En des-
taquem muntatges com “Carmen”, “La traviatta”, “La fille du Regiment”, “Die lustige Witwe”, 
“Tutto Mozart”, “Hansel i Gretel” per públic 
infantil o “La corte de Faraón” amb la que 
van obtenir el premi Ars Mediterranea In-
ternational en la categoria musical.

Pel que fa a la projecció fora del país An-
dorra Lírica ha col·laborat amb l’Institut del 
Teatre de Barcelona, amb el Palau de la Mú-
sica de València o l’Associació Villa InCanto 
d’Ancona39 (Itàlia). Amb aquesta última ha 
portat a terme dues co-produccions: "L’eli-
sir d’amore" i “Don Pasquale” que s’han re-
presentat a Andorra i a Itàlia.

39 https://www.villaincanto.eu/en

“La Corte de Faraón”, Associació Andorra Lírica / Òpera d’Andorra, 2018

“Il barbiere di Siviglia”, Associació Andorra Lírica / Òpera d’Andorra  
amb l’Associació Villa InCanto, 2018
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Aquest any, l’associació laurediana ha signat un conveni de col·laboració amb el Conser-
vatori Liceu de Barcelona40 pel qual cinc alumnes del conservatori català participaran en 
les funcions després d’haver passat unes audicions prèvies. Les dues entitats reforcen la 
formació dels joves talents on la Temporada d’Òpera esdevindrà una plataforma per can-
tants joves en l’inici de la seva carrera.

Una companyia molt grata
Amb més de vint anys de trajectòria, La Companyia És Grata, és una de les companyies 
de teatre amateur més ben considerada del país. Sempre sota direcció escènica professi-
onal, ha treballat diversos gèneres, tant teatrals com musicals. Ha participat en la Mostra 
de Teatre de Manacor i en la Fira de Teatre de Tàrrega.

La Companyia És Grata, va néixer l’any 1997, per iniciativa d’un grup de de persones en-
tusiastes del teatre. En aquell moment estaven participant en la representació tradicional 
de “Els Pastorets de Sant Julià de Lòria”, en el qual hi han anat col·laborant durant molts 
anys. Sorgeix així la idea de crear un grup de teatre, portats per la curiositat i el desig de 

40 https://www.conservatoriliceu.es/

“Nues”, La Cia Es Grata 2019
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poder escollir i variar de directors, així com de poder conèixer i descobrir com es duia a 
terme una obra de teatre, des del seu inici, passant per la producció i fins a realitzar l’obra 
de teatre davant d’un públic. Ha estat, i és, tota una experiència, sobretot al principi ja que 
el desconeixement va fer que haguessin d’aprendre a marxes forçades molts aspectes 
desconeguts fins al moment.

Les seves produccions es caracteritzen per la varietat d’estils, temes i autors. Des de mun-
tatges amb quatre actors fins a vint. Han tocat gairebé tots els gèneres teatrals existents: 
comèdies, com “Quina Vida” de Howard Korder, “Tàlem” de Sergi Belbel, “Déu un Drama” 
de Woody Allen, clàssics com “La importància de ser Frank” d’Oscar Wilde, “Arsènic i pun-
tes de coixí” de Joseph Kesselring i “La disputa” de Marivaux, musicals com “Company” 
d’Stephen Sondheim, “Germans de Sang” i “A Chorus line” de James Kirkwood i Nicholas 
Dante, o vodevils com “El Titot” de Georges Feydeau. Fins i tot han tingut l’oportunitat de 
fer un curtmetratge titulat “A.M.”, tot això sempre sota la direcció dirigits de professionals 
com Roger Pera, Joan Anton Rechi, Txell Roda, Jorge Picó o Jaume Mallofré.

Per la qualitat dels muntatges, les seves obres sempre s’inclouen en la Temporada de Te-
atre organitzada per la conselleria de cultura de l’ajuntament de la ciutat, compartint 
cartell amb companyies de renom internacional.

El ritme dels timbals
La Batucada Tocate’ls és l’entitat més 
jove de la ciutat. De la no existència de 
grups d’aquesta índole i la constant con-
tractació de grups de fora del país per 
participar en festes populars, el 2016 va 
néixer la iniciativa de la formació musi-
cal de percussió.

Tot i no ser un tipus d’agrupació de mú-
sica tradicional, la Batucada Tocate’ls 
aplega sobretot gent jove de la ciutat 
amb ganes de col·laborar amenitzant 
festes i actes culturals. 

En destaquem les actuacions durant la 
Festa Major, el Carnaval, o la seva col·la-
boració en el muntatge nadalenc de Els 
Pastorets de la temporada 2019-20.

Batucada Tocate’ls, Carnaval 2019
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Artesania i agricultura
Productes agrícoles i Artesans d’Andorra és una marca comercial creada durant l’any 2014 
des del Departament d’Agricultura del Govern d’Andorra per acollir sota una denomina-
ció comuna les diferents iniciatives de microempresa relacionades amb les produccions 
agroalimentàries locals i les produccions 
alimentàries artesanes. És sinònim de ter-
ritori, de muntanya, d’alçada, de treball ri-
gorós, de produccions de petit volum, d’un 
elevat component de treball manual, d’un 
vincle fort amb la natura, de pràctiques 
sostenibles, de tradició, d’emprenedoria i 
de microempresa.

Dels 27 artesans, trobem a Sant Julià de 
Lòria la majoria de cellers de vi d’alçada i 
alguns dels microproductors molt lligats a 
la tradició i la cultura popular.

Els vins d’alçada
Per poder anomenar un vi com a vi d'altura, ha d'elaborar-se amb raïm d'una vinya a una 
altitud molt elevada, normalment a partir de 800 m, fins a altituds on la climatologia ens 
permeti conrear la vinya i madurar el raïm.

El principal benefici, o diferència, és un envejable efecte refrescant (per la seva major 
acidesa). Això es produeix per la gran diferència tèrmica que es dona entre el dia i la nit. 
Tot i que la insolació és més gran a més altura, la maduració dels raïms és més lenta i pro-
gressiva que en cotes baixes. S’alenteix el cicle maduratiu i el vi guanya en complexitat 
i riquesa de matisos. Però això no succeeix a qualsevol “gran altura”, ha de ser aquesta 
altura concreta i en aquesta latitud geogràfica específica.

El vent és un altre gran aliat de les vinyes en alçada, en evitar que fongs i altres malalties hi 
proliferin. A més, la major part d’aquestes vinyes es cobreixen anualment de neu, la qual 
cosa suposa una aportació hídrica, ja que la neu es va fonent lentament i crea una reserva 
al subsol per als moments de sequera. La neu, a més, introdueix nitrogen de l’atmosfera a 
la terra, que beneficia el vigor de la planta.

En els darrers anys, el sector privat i l’administració pública estan incidint en diversificar el 
sector primari, preservar el paisatge i introduir nous cultius. Així, la vinya, desapareguda a 

Segell del Govern de Productes Agrícoles i artesans d’Andorra
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finals del segle XIX a causa de la fil·lo-
xera, ha aparegut de nou al Principat. 
Aquests petits cellers, localitzats ma-
joritàriament al voltant de la ciutat de 
Sant Julià de Lòria i representen un 
atractiu turístic que s’afegeix als ja tra-
dicionals turisme de neu i cultural.

Els cellers més importants de Sant Julià 
de Lòria, Borda Sabaté, Mas Berenguer, 
Casa Beal i Casa Auvinyà, mereixedors 
de premis internacionals pels seus pro-
ductes, recolzen fermament la candida-
tura a la Xarxa de Ciutats Creatives. El 
nomenament suposa pel sector viníco-
la reconèixer el territori en el seu estat 
pur perquè la gent pugui descobrir-lo 
de manera sostenible, així com promo-
cionar i protegir aquells elements es-
sencials i singulars perquè en puguin 
gaudir les generacions futures.

Vinyes del celler Casa Beal (Nagol, Sant Julià de Lòria)

Cim de cel, vi blanc gewürztraminer del celler Casa Beal
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Els artesans
A la nostra ciutat trobem diferents iniciatives en l’artesania agroalimentària. La Ratassia 
de la Carmeta, és un licor d’herbes que recull la a recepta de la Carmeta, nascuda el 1905, i 
que s’ha transmès de generació en generació entre les dones de la família. Les confitures 
i gelees de Casa Gendret amb una acurada presentació i elaborades artesanalment amb 
fruites es cullen al punt òptim de maduració i es treballen manualment en petites quan-
titats el mateix dia de la collita. Casa Folch, envoltada de roures i alzines, i amb més d’un 
centenar d’anys d’experiència en el sector, ofereix mel 100% natural de primera qualitat.

La llana
Però de totes aquestes iniciatives cal destacar-ne 
una: Vital Andorra. El projecte, com a part del Pi-
rineu, vol tenir una identitat i un patrimoni pro-
pis. La seva primera actuació consisteix a aprofitar 
els vellons de les ovelles quan són xollades41 cada 
primavera. Amb aquesta fibra natural, tradicional-
ment, la població de la muntanya s’ha vestit per 
protegir-se del fred i n’ha fet matèria indispensable 
per a un bon jaç. Gràcies a la llana de les nostres 
ovelles i al llegat dels nostres avantpassats, Vital 
porta un trosset de càlida tradició a les llars d’avui.

41 Xollar: L’esquilada, xolla o tosa és el procés de treure el velló de llana d›una ovella. La persona que treu la llana s’anomena esqui-
lador, xollador o tonedor. La xolla és una part essencial de la ramaderia ovina en molts països arreu del món.

Licor d’herbes Ratassia de la Carmeta  •  Confitures et gelees de Casa Gendret  •  Mel de Casa Folch

Esquilat d’ovella
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El projecte neix el 2019 d'una col·la-
boració amb Timoteo Ccarita, Vicenç 
Santamaria i Albert Gomà. El projecte 
s’anomena VITAL (VI de Vicenç + T de 
Timoteo + AL d’Albert). Timoteo Ccari-
ta és mestre teixidor, investigador de 
tints naturals i formador de teixidores 
de Pitumarca, Cusco (Perú). Promou la 
cultura inca mantenint els dissenys i 
tècniques originals en la preparació de 
la llana i el seu teixit posterior. Vicenç 
Santamaria és un artista pirinenc que 
col·labora com assessor artístic. Albert 
Gomà, politòleg, coordina el projecte 
VITAL.

Unes 140 teixidores, de comunitats 
dels Andes, participen en l’elaboració 
del fil de llana d'una manera totalment 
artesanal. També es dediquen al tenyit 
natural i teixeixen en el telar tradicio-
nal de cintura. Diferents associacions 
de teixidores col·laboren en aquest 
projecte: Club de mares a Ccapaccha-
pi, les associacions Munaik Tiklla, Inka 
Pachacutec, Ñaupa Away Karwi, Uchu 
Llukllu, Wasa Pampa i Labraco de Pitu-
marca, l'associació de Santa Bàrbara a 
San Pablo, Chokecancha a Lares i Tres 
alpaquitas a Marca Pata.

A través de l’artesania, Vital introdueix una nova forma de col·laboració entre diferents 
cultures i cerca crear un espai sense fronteres on s’explora allò que ens vincula.

Tapaboques o manta de pastor de Vital
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Formació

Sant Julià de Lòria, el campus Universitari del país
El setembre de l’any 1988, tretze estudiants van començar el primer curs de la diploma-
tura d’Infermeria a l’Escola Universitària d’Infermeria, situada a Andorra la Vella. Al mateix 
temps, s’impartia la primera classe del Diploma Professional Avançat en Informàtica de 
gestió a l’Escola d’Informàtica de Sant Julià de Lòria, amb dotze estudiants. Aquelles pri-
meres classes van ser l’inici de l’ensenyament superior a Andorra, i també de la Universitat 
d’Andorra, que naixeria formalment el 1997 de la integració de les dues escoles universi-
tàries i la creació del Centre d’Estudis Virtuals i d’Extensió Universitària. El curs 2003-2004 
es va inaugurar el campus de Sant Julià de Lòria, que va permetre reunir els tres centres 
en un mateix edifici, i l’any 2010 es va completar l’adaptació de les titulacions a l’Espai 
Europeu d’Ensenyament Superior.

Enguany l’ajuntament de la ciutat fa un 
pas més per assolir el repte de convertir 
la parròquia en un pol de l'ensenyament 
superior, la recerca i el desenvolupament. 
Dues noves universitats privades com-
pleten l’oferta formativa: la Universitat 
Europea i la Universitat Carlemany. Amb 
l'ampliació de l'oferta universitària s'in-
tensifica ara la tasca de la taula de treball 
transversal que el Comú va crear al princi-
pi del mandat per impulsar una residència 
d'estudiants.

A continuació exposem alguns exemples 
de les activitats en matèria d’art i creativi-
tat, que s’emmarquen dins la política cul-
tural de l’UdA i de la seva Càtedra UNES-
CO de la Universitat d’Andorra (UdA): 
“Tecnologies de la informació: Formació i 
desenvolupament solidari. El cas dels pe-
tits estats” i dels ODS.”

Universitat d’Andorra
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El projecte ‘UdArt’ pretén aproximar les belles arts a la comunitat universitària, tot consolidant 
la Universitat d’Andorra com una institució dinamitzadora dins la societat, més enllà de l’activitat 
estrictament acadèmica.

Activitat Data Descripció Institucions  
que hi participen

Primera exposició 
UdArt 

2009 
• 

2011

Exposició amb la participació dels escultors  
Jordi Casamajor, Rafael Contreras i Roger Mas

UdA

Segona exposició 
UdArt 

En aquesta segona exposició els artistes participants van ser 
Nerea Aixàs, Faust Campamà i Judit Gaset. 

UdA

Tercera exposició 
UdArt 

Tercera exposició d’UdArt amb les obres de  
Joan Canal, Àngel Calvente i Mercè Ciaurriz. 

UdA

UdArt Foto
2011 

• 
2012

Després de les anteriors mostres UdArt dedicades respectivament a 
l’escultura i a la poesia, la Universitat d’Andorra va presentar a UdArt Foto, 
una acurada selecció de l’obra de cinquanta-dos fotògrafs. Participaren a 
l’exposició noms provinents tant d’Andorra com de l’Alt Urgell i la Cerdanya.

UdA

UdArt Poesia 2012
Original cicle de dues exposicions que tenia el repte d’apropar  
als estudiants, i al públic en general, una forma d’expressió literària sovint 
poc visible.

Uda
Àgora Cultural 

Exposició:  
Algèria, un país 
també denominat 
Al-Jazair

2009

Exposició itinerant de la Xarxa Vives d'Universitats, coordinada per la 
Comissió UdA Solidària.
Mostra emmarcada en el Programa Algèria Universitats (PAU) de la Xarxa 
Vives, de la que la Universitat d’Andorra n’és membre. 

UdA Solidària
Xarxa Vives
Associació de Residents 
Algerians a Andorra

Premi del públic 
Universitat d’Andorra 
al festival Ull Nu

2012

El curtmetratge de ficció Alba, dirigit per l’actor i realitzador andorrà  
Isak Férriz, va ser guardonat l’any 2012 amb el primer Premi del públic, 
patrocinat per la Universitat d’Andorra, al certamen Ull Nu, el Festival 
Audiovisual de Joves Creadors dels Pirineus.

Uda
Col·lectiu Ull Nu

2013
El curtmetratge d’animació Foamy, dirigit pel català Eduard Puertas,  
va ser guardonat amb el Premi del públic Universitat d’Andorra al segon 
certamen Ull Nu, el Festival Audiovisual de Joves Creadors dels Pirineus.

2015

El curtmetratge de ficció Sequence, dirigit pel català Carles Torrens,  
va ser guardonat amb el Premi del públic, que atorga la Universitat  
d’Andorra, al tercer certamen Ull Nu, el Festival Audiovisual de Joves 
Creadors dels Pirineus.

Exposició  
L’Andorra  
dels paisatges

2013

Aquesta exposició tenia com objectiu sensibilitzar al conjunt de la societat 
envers els valors dels paisatges i la seva riquesa i diversitat a Andorra, 
alhora que volia fer reflexionar sobre els canvis que s’hi originen i sobre 
com contribuir a la seva conservació.

Uda
Centre Andorra  
Sostenible

Òpera oberta
2013 

• 
2014

El programa Òpera oberta es va iniciar a Andorra el curs 2003-2004  
i a partir del 2004-2005 s’oferia com a curs de formació continuada  
fins l’onzena i última edició del curs, de l’any acadèmic 2013-2014.  
En les 11 edicions realitzades, van haver-hi 521 estudiants participants. 

Uda
Teatre del Liceu  
de Barcelona
Fundació Crèdit Andorrà

MAQUETA SJL UNESCO CAT.indd   72 16/6/21   15:09



73

Activitat Data Descripció Institucions  
que hi participen

Exposició itinerant: 
“Fado. Patrimoni  
de la Humanitat”

2015

Exposició sobre la història de l’expressió més popular de la música  
portuguesa. La iniciativa estava emmarcada en el Conveni de col·laboració 
de la UdA amb el Camões – Instituto da Cooperação e da Língua  
del 2013, que preveu la realització d’activitats culturals a l’UdA a través  
de la Coordinació de l’Ensenyament Portuguès a l’Estranger (EPE) d’Andorra 
i del Centro de Língua Portuguesa / Instituto Camões de Barcelona.

Uda 
Institut Camões

Exposició itinerant 
d’homenatge  
a Prudenci i Aurora 
Bertrana

2018

Amb motiu de la doble efemèride dels 150 i 125 anys del naixement 
d’aquests autors, l’UdA i el Comú de Sant Julià de Lòria s’adhereixen  
així a la commemoració de l’Any Bertrana, amb la intenció d’acostar  
a la societat andorrana la vida i obra de dues figures singulars, pare i filla, 
que van marcar la cultura i la literatura en llengua catalana del segle XX. 

Uda
Comú de Sant Julià  
de Lòria
Institució de les Lletres 
Catalanes

Exposició itinerant 
“Portugal e a Grande 
Guerra” 

2018
L’exposició qüestionava i explorava els orígens, l’impacte i les memòries  
de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), analitzant diversos aspectes de 
la participació portuguesa en aquell conflicte global. Museu Fàbrica Reig.

Institut Camões 
Fundació Julià Reig 
Ambaixada de Portugal

Exposició itinerant 
“Tous migrants !” 

2019
Mostra que explicava el complex procés de l’emigració a través de dibuixos 
de premsa publicats per ninotaires de tot el món.

Uda
Organització 
Cartooning for Peace
Ministeri d’Educació i 
Ensenyament Superior

Taller d’expressió 
emocional a través 
de l’art

2019

Acord de col·laboració amb l’objectiu d’organitzar diverses activitats  
capitanejades pels futurs artistes que vagin a la Residència d’Arts,  
Ciències i Humanitats Faber – Andorra. La idea de l’entesa era aprofitar  
tot el potencial de l’excel·lència professional i acadèmica dels residents  
per tal que el màxim nombre d’estudiants d’Andorra se’n pogués beneficiar.

Uda
Ministeri d’educació  
i ensenyament superior
Ministeri de cultura  
i esport
Residència Faber 
Andorra

“Al juny, falles!” 2019
Exposició elaborada amb la col·laboració de la Comissió Nacional  
Andorrana per a la UNESCO, l’autor Albert Roig i les comunitats de fallaires 
d’Andorra.

Uda
Comissió Nacional  
Andorrana per la 
UNESCO

Altres exemples d’activitats al voltant de la cultura desenvolupades per la Universitat amb altres 
entitats del Principat:

l Aula Magna (2004-2021)
El programa forma part de la Càtedra UNESCO de la Universitat d’Andorra que va néixer 
l’any 2004 i ofereix, d’octubre a maig, un seguit d’activitats acadèmiques combinant la part 
teòrica amb la pràctica, com també sortides culturals. Les sessions del curs van adreçades a 
la gent gran del país, que les comparteixen amb estudiants més joves. El seu objectiu és fer 
que la Universitat i el coneixement siguin patrimoni de totes les edats.

l L’hora del conte llegendari (2017)
Els estudiants de ciències de l’educació es converteixen en narradors que ens endinsen pel 
món de les llegendes tradicionals andorranes i les històries que han nascut de l’imaginari 
col·lectiu adaptant l’estil per a ser explicats i posats en escena.
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l Basket Beat (2018)
Projecte que s’emmarca en el programa social ”’Música i creativitat”’ de la Fundació ONCA42. 
Ofereix sessions a als alumnes del bàtxelor en ciències de l’educació de la Universitat d’An-
dorra (UdA).

l #ThyssenEnFamília (2019)
Conveni de col·laboració entre L’UdA i el Museu Carmen Thyssen d’Andorra43. Dins l’assig-
natura de Social Sciences Didactics, l’UDA enfronta als estudiants de tercer curs del Bàtxelor 
en Ciències de l’Educació en una competició per equips per elaborar un joc relacionat amb 
el museu. El museu es compromet a implementar total o parcialment la proposta guanya-
dora.

l L’impacte de la COVID-19 al sector cultural i creatiu d’Andorra (2021) 
Estudi portat a terme pel Grup de recerca interdisciplinari en Educació de l’UdA, amb l’ob-
jectiu d’identificar quines han estat les mesures i les estratègies utilitzades per adaptar-se i 
la disponibilitat de suport per a la recuperació d’un sector clau per a Andorra. Els resultats 
han de permetre analitzar l’impacte que ha tingut la crisi sobre el sector des d’una visió glo-
bal, en quina situació es troba actualment, i com s’han desplegat les polítiques públiques 
per pal·liar els efectes de la crisi. A més, l’estudi vol contribuir a l’impuls de la recuperació ja 
que ajudarà a comprendre millor quines polítiques culturals cal impulsar.

42 https://www.creditandorragroup.com/ca/taxonomy/term/3308/all

43 https://museucarmenthyssenandorra.ad/

Universitat d’Andorra
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PLA DE CANDIDATURA

Que aportarà Sant Julià de Lòria a la Creative 
Cities Network
Sota el lema d’Art en alçada, la ciutat de Sant Julià de Lòria vol esdevenir un referent d’art 
i artesania popular al Pirineu. Aquest objectiu és pretén aconseguir amb la creació de 
l’Institut Macarulla44, pel foment de l’artesania i la cultura popular al Pirineu.

Institut Macarulla
Aquesta entitat neix amb la voluntat de promoure i incentivar l’artesania i l’art popular dels Pi-
rineus, aglutinant diferents espais i entitats de la Parròquia. Els tres pilars bàsics serien:

- Comú de Sant Julià de Lòria

- Universitat d’Andorra

- Fundació Julià Reig

Comú de Sant Julià de Lòria
El Comú aportaria bàsicament suport logístic i econòmic al projecte. 

l Espai Sergi Mas 
L’edifici de Casa Comuna (edifici administratiu antic) és el lloc ideal per establir una expo-
sició permanent de peces de Sergi Mas, donat que les sales de la planta baixa, la Sala del 
Consell , la Sala de la llar de foc i el vestíbul, ja contenen peces elaborades de gran bellesa 
per l’artista amb tècniques tradicionals com el vitrall o els musicats en fusta (estil de talla de 
futa del Principat). També s’hi poden encabir exposicions temporals relacionades amb les 
residències d’artesans, o la cultura popular en general.

44 La paraula macarulla és utilitzada a Andorra i significa pinya de pi.
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l Centre cultural i de congressos lauredià
Ja que el Centre disposa de moltes espais de diferents tipus, és idoni per celebrar-hi confe-
rències, simposis, tallers, fires i fins i tot exposicions.

l Casa Bonet (Aixirivall) 

El Comú ofereix aquesta antiga casa pairal espai per crear una residència artística per ar-
tesans. L’emblemàtic edifici aquest disposa d’un habitatge i d’una era45 que podrien esde-
venir residència i allotjament per més d’un artesà alhora. D’aquesta manera es dona vida a 
la població propera a la ciutat, es revalora un immoble i es posa de manifest la riquesa en 
patrimoni natural del Principat.

45 Construcció propera a la casa pairal per emmagatzemar, assecar o batre cereals, guardar animals, etc.

Casa Comuna

Casa Bonet
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Universitat d’Andorra
La tasca de la Universitat és bàsica alhora de proposar formacions continuades o col·la-
boracions en recerca amb els artesans o estudiosos de cultura popular que inicien un 
projecte amb l’Institut, ja bé sigui emmarcada dins la seva càtedra UNESCO o no.

Fundació Julià Reig
La Fundació pot aportar suport, tant logístic com econòmic, als projectes de recerca i investigació 
en aquest àmbit.

l  Museu Fabrica Reig: el museu es pot adherir al recorregut de la cultura popular donat 
que relata perfectament la manufactura del tabac i el que va suposar aquesta activitat 
comercial a la parròquia.

l  Alguna de les exposicions temporals que ofereix el Museu podria estar dedicada a 
aquesta temàtica.

l  A la sala Carmela (cap de casa) es poden proposar xerrades vinculades a l’Institut.

l  La Fundació pot aportar suport en projectes d’investigació, recerca i nova creació a partir 
de tècniques artesanals o la cultura popular.

Museu Fàbrica Reig, sala de pesat
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Objectius principals de l’Institut Macarulla
l  Realitzar estudis sobre la producció i difusió d’artesania i arts populars, així com el seu 

impacte social, millorant el patrimoni de la ciutat i la forma de vida dels artesans.

l  Emprendre investigacions amb altres ciutats creatives d’artesania i art popular sobre en-
focs contemporanis de la noció d’art popular i sobre la memòria col·lectiva de les ciutats 
post industrials.

l  Implementar una estratègia per revitalitzar l’art, la cultura i el turisme per promoure 
l’aparició d’un mecanisme de participació d’artistes en l’animació del territori i donar 
suport a projectes locals de creació i estructuració artística en el camp de l’artesania i les 
arts populars.

l  Desenvolupar programes de formació per a joves en professions artístiques, sobretot 
mitjançant l’ús de les noves tecnologies.

l  Promoure la cooperació amb les altres ciutats de la Xarxa en un patró de projectes con-
crets i inclusius que promoguin una dinàmica d’apropament dels pobles i la cooperació 
Nord-Sud.

l  Animar els joves a desenvolupar habilitats en els camps de l’artesania i les arts populars, 
la innovació i la creativitat.

l  Organització d’un Fòrum d’Artesania i Arts Populars , una plataforma per a experts locals, 
internacionals, acadèmics i professionals per intercanviar idees sobre la protecció i la 
promoció de les habilitats i pràctiques tradicionals, potser en el marc de activitats de la 
Universitat d’Andorra.

l Incentivar mitjançant fires i activitats de promoció l’artesania i l’art popular local.
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Projectes, actes i esdeveniments lligats  
a l’Institut Macarulla
A través de l’Institut es proposa portar a terme d’altres projectes com:

l Casa de la forja

Creació de l’espai pedagògic sobre la forja a partir 
de la iniciativa privada del Sr. Jaume Moles, artesà 
ferrer. El lloc ja presenta tres forts punt d’interès:

l  Una extensa col·lecció de peces històriques 
d’artesania en forja.

l  Una càrrega artística per la presència de l’obra 
del reconegut pintor i escultor andorrà Àngel 
Calvente, amb una pintura al sostre, un fris ex-
plicatiu de la història de la forja i dos vitralls 
que representen els elements amb què es tre-
balla el ferro: l’aigua, el foc, l’aire i la terra.

l  Un taller demostratiu de l’ofici tradicional de forjador.

l La Posella46 Festival

Certamen d’audiovisuals i curtmetratges sobre artesania, arts populars i patrimoni material 
i immaterial adreçat a totes les ciutats que formen la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNES-
CO. Organitzat conjuntament amb l’Associació d’Igualada per a la UNESCO (Catalunya, Es-
panya) i la ciutat de Terrassa (Ciutat Creativa en cinema 2017).

l Jornades de vi de muntanya

Aprofitar aquesta fira professional i pública ja existent, per estrènyer vincles entre produc-
tors de vi d’alçada però també per reforçar els maridatges i desenvolupar la creativitat en 
la gastronomia local.

l Fires i tallers

Organització de fires i tallers d’artesania aprofitant les existents, com la Fira de Sant Jordi 
(abril), la Vila Medieval (setembre) o la Fira de Santa Llúcia (desembre), com creant-ne de 
noves.

46  Una posella en el vocabulari andorrà és un prestatge o una lleixa utilitzada dins els armaris o en els mobles biblioteca.

Espai de la forja 
Bixessarri - Sant Julià de Lòria
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FORMACIÓ
Universitat d’Andorra 
i Fundació Julià Reig
- Formació
- Monogràfics
- RecercaESPAIS MUSEÍSTICS

• Casa Comuna / Espai Sergi Mas
• Museu Fàbrica Reig

RESIDÈNCIA ARTESANAL
Casa Bonet

Mostra i desenvolupament  
de treballs basats en l’artesania  

i la cultura popular

ESPAIS DIVULGATIUS
• Centre cultural 

i de congressos lauredià 
• Espai pedagògic de la forja

PROJECTES  
I ESDEVENIMENTS
• La Posella Festival :  
Certamen d’audiovisuals  
i curtmetratges sobre  
artesania, arts populars  
i patrimoni material  
i immaterial

• Fires d’artesania

INSTITUT MACARULLA

ESQUEMA EXPLICATIU DE FUNCIONAMENT  
I UTILITZACIÓ D’INFRASTUCTURES  

DE L’INSTITUT MACARULLA
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EQUIP PROMOTOR

La preparació de la candidatura s’organitza en la Taula de treball “Art en alçada”, amb participa-
ció públic privada i continuïtat després de l’obtenció d’aquesta. Aquesta taula està formada per:

l  Comú de Sant Julià de Lòria representat pels cònsols major i menor, Josep Majoral i 
Mireia Codina.

l  Staff del Comú de Sant Julià de Lòria. Consellers i caps de departament de: Àrea de 
Cultura, Centre cultural, Departament de Turisme, Arxiu, Secretaria General i assessors 
culturals. Punt focal de la candidatura.

l  Sergi Mas, figura essencial a la ciutat per la seva tasca de divulgació de l’artesania i la 
cultura popular al llarg de la seva carrera artística.

l  Cristina Yañez, professora dels bàtxelors d’Humanitats i de Ciències de l’Educació, 
investigadora del GRIE i Coordinadora de Rectorat d’Internacionalització i Relacions 
institucionals, a la Universitat d’Andorra. Suport a la candidatura en base a l’assessora-
ment de propostes de formació.

l  Maria Martí, directora i representant de la Fundació Julià Reig en tant que organisme no 
governamental dedicat a la difusió de la cultura i a les accions socials a Sant Julià de Lòria 
i arreu del món. Col•laboració per al compliment dels punts de la missió de la Xarxa de 
Ciutats Creatives.

l  Un representant de les entitats socioculturals de la ciutat dedicades a la cultura popular 
que agrupen seguidors de totes les franges d’edat i condicions.

l  Un representant dels diferents cellers de vi de muntanya que es troben situats al voltant 
de la ciutat.

l  Un representant del col·lectiu Productes agrícoles i artesans d’Andorra, que estan situats 
a Sant Julià de Lòria.

La ciutat també compta amb l’assessorament de la Comissió Nacional Andorrana per la 
UNESCO i l’Associació d’Igualada per la UNESCO. També amb el suport de les següents 
ciutats de la xarxa:

- Terrassa, ciutat creativa en cinema 2017.

- Tetouan, ciutat creativa en artesania i cultura popular 2017

ESQUEMA EXPLICATIU DE FUNCIONAMENT  
I UTILITZACIÓ D’INFRASTUCTURES  

DE L’INSTITUT MACARULLA
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