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Note : Ce fichier fait le point sur l’organisation territoriale en Andorre, dans le cadre de la vie 
pastorale traditionnelle. Il ne s’agit pas d’une proposition pédagogique directement pour la 
classe, mais d’une documentation destinée aux enseignants et aux personnes qui souhaitent 
connaître la Catalogne Nord. 
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Les propietats i la gestió de cada nivell del territori 

 

A Andorra la propietat comuna, dels quarts o de les parròquies, és predominant ja que 

representa, segons estimacions, el 93% del territori. Segons que ens trobem dins l’un 

dels tres estatges de la vida pastoral, com hem vist, la repartició de les propietats i les 

normes a respectar són molt diferents. 

 

1.- Les valls i els rebaixants.  

Hi domina la propietat privada car tot l’espai útil és aprofitat. Els límits de les parcel·les 

no són sempre materialitzats, llevat d’una fita a una extremitat (una grossa pedra dreta 

ficada a terra) o de marques gravades dins la roca. En absència de cadastre o de 

cartografia oficial, la prova de la propietat es fa per la notorietat de l’ús d’un terreny, 

per una acta notarial privada o, en cas de venda o d’herència, per l’absència d’oposició 

dels veïns o d’eventuals interessats. 

Dins l’espai agrícola, hem vist que la propietat pública era limitada a l’estricte 

necessari, és a dir l’accés a les propietats i les carrerades, aquestes amb una amplària 

i parets de dimensions codificades. Queden públics els espais sense interés : bonys 

rocosos, pendents forts, tarteres. 

Els rebaixants són de propietat pública, però carregats d’usos, tots privats i no 

col·lectius : pastura, llenya, recol·lecció de plantes, etc. En cas d’excessos o per un 

ús específic, els rebaixants es poden posar en vedat. 

 

2.- Les bordes i els boscos veïns 

Bordes i cortals. La regla general és que el conjunt de l’espai d’aquest nivell és 

propietat comuna (el 90 a 95% del territori), doncs sense barreres ni parets. El pas ha 

de ser lliure pels ramats. Les normes d’ús són fixades en comú, com també els límits 

amb les estives i cortons. Quan els quarts existeixen, les bordes fan part de llur 

jurisdicció, com els boscos dels voltants. Més amunt són boscos i pastures del Comú 

que depenen de la parròquia. 

Les landes i boscos del nivell de les bordes són sotmesos a diferents usos, el més 

habitual sent el dret de pastura, “el dret de l'herba”. Permet mantenir uns dies o 

setmanes el bestiar abans de pujar a la muntanya. Encara que, per principi, sigui 

prohibit tallar arbres sense autorització, els boscos són sovint castigats. Fins i tot 

passa sovint, per les bordes més altes i més amenaçades per les allaus, que els 

propietaris mateixos demanin al Comú de posar en defens (és a dir en vedat) els 

boscos del damunt, perdent així els drets d’ús que hi tenien. En tenim exemples a la 

Vall del Riu i a Montaup. 
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L'obligació de tancar. Quan s’obté el dret d’artigar (o d’esboïgar) una parcel·la dins 

un terreny del quart o del comú, atorgada durant la sessió anual de les “demandes de 

comunals”, aquesta ha de ser obligatòriament tancada amb parets de pedra seca, de 

sis pams d’alçada, com per les carrerades, si es vol que sigui “de guàrdia”, es a dir 

que no sigui lliurement pasturada pel bestiar de tothom després de la collita. 

Habitualment hi ha prou pedres dins la parcel·la mateixa o a les tarteres dels voltants 

per edificar les parets, però hi ha testimoniatges de parets construïdes amb pedres 

transportades de més lluny car no n’hi havia prou a proximitat. 

Per tant, a l’estatge de les bordes és l’invers de les valls : és l’espai públic que és obert 

i l’espai privat ha de ser tancat. Els arxius comunals mostren l’extensió progressiva del 

domini privat durant els segles 18 i 19, els de més pressió demogràfica. 

 

L'apropiació progressiva de les millors parcel·les. A l’origen, l’estatge de les 

bordes havia de ser exclusivament pastoral, per les estacions intermediàries. Sembla 

que l’apropiació dels espais conreables i dels replans es va fer progressivament, 

durant segles, per privatització de parcel·les al profit de les cases que ho demanaven. 

En tenim arreu exemples concrets durant tot el segle 19 i fins als anys 1930. Algunes 

de les bordes que semblen per molta gent de temps immemorial van ser construïdes 

fa relativament poc temps, a finals del segle 19 o a l’inici del 20 : és el cas a la Vall del 

Riu, a la Vall d’Incles, a Montaup, a Sorteny o als Solans d’Arinsal. 

El procediment era públic i constava en un registre (veure els exemples a continuació) 

: el control social s’havia de manifestar car eren les més bones pastures que es treien 

de l’ús col·lectiu. El cap de casa feia la petició públicament en sessió del Comú. Si 

s’acordava, que es tracti de demandes de terrenys comunals, de terres de guàrdia, 

d’irrigació, de defens dels boscos, de pedreres, etc., el Comú designava dos delegats, 

ells també caps de casa, per a examinar la qüestió en el lloc mateix i delimitar el terreny 

demanat amb fites, marques o creus (o marcar els arbres quan es tractava de 

fustamenta). Amb la rotació dels càrrecs públics i pel fet que un mateix pugui ser 

demandant o delegat segons el moment, hi havia en permanència un autocontrol i un 

equilibri. Els refusos eren freqüents, car molt sovint repeteixen certes peticions. 
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Document : Les bordes a la Vall del Riu 

 

 
(foto A. Lerouge, 1978) 

Un exemple de progressió de les bordes. Els dipòsits morènics de la Vall del Riu 

són colonitzats per les bordes, entre 1.850 i 1.950m d'altitud. En aquesta 

fotografia en infraroig les roques apareixen en blau, siguin tarteres, siguin llosats 

de les bordes, siguin les parets. L’herba dels prats és en vermell, més rosat quan 

no és tan alta o quan és més seca, més vermella quan és una herba alta o que 

hi ha aigua. El dibuix dels límits dels prats, tots tancats per parets, mostra 

clarament que es tracta d’una conquesta sobre el bosc. Els prats de baix i a 

l’esquerra van ser eixamplats al 1875 i al 1877 (Casa Toni i Casa Ponet). Al 1874 

i al 1879, la Casa Mora eixampla les parcel·les de la borda situada a mig vessant  

(el Prat de la Borda, a la dreta), construeix la borda i recupera l’ample prat situat 

al replà superior (el Prat de la Pedregosa): a 2.060-2.110m d'altitud, és la més 

alta borda d'Andorra. 
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Documents : Exemples de demandes de vedats i de comunals 

Extractes del “Llibre de demandes de fustamenta i comunals”, 1874-1914, 

conservat al Comú de Canillo. Com tots els documents andorrans és totalment 

redactat en català, amb un estil que recorda la llengua parlada, cosa que en fa 

també un interessant document lingüístic. Respectem la grafia del document, prou 

entenedora. 

 

1.- Demandes de vedats per a protegir de les allaus 

“Abuy dia 27 de juny del Any 1879. 

Dia Dia Demane Mora lo bosch de demun de la seba borda de defens que ningu 

pogue tallà dingun abre petit ni gros.” 

“Abuy dia 17 de juriol de 1893 

Dit dia se bede un bosi de Bosch a demunt de la Borda de Som per defens que 

comense desde la saladó del Boscquet fins al collet de montaup y de la saladó fins 

al bosch del què es bedat y queda a la liberació del Hble Comú. 

Amés quede bedat lo Boscquet de la Saladó comensàn al collet de Montaup seguin 

lo fil de la Serra fins al canalet de la Saubata tota la part obaga.” 

 

2.- Demandes de comunals per prats o bordes 

“Abuy dia 23 de maitg de 1874 

demane lo Casalé un bosi de Comunal a la partida de Ransol al Prat de las Canals. 

Demane Mora un bosi de Comunal á la Vall del Riu per afigir al Prat de la 

pedregosa, y altre bosi per afigir al prat de la Borda. 

Demane Mandraga un bosi de Comunal a incles per afigir a la boiga, y altre bosi 

per afigir al prat de la borda. 

Demane Jaumet un tros de Comunal a Enbalira a la Costa del gabatix per afegir à 

una boiga demunt de la boiga de Ragi. 

Demane Andrieta a la partida de mereit un bosi de Comunal a desota de la sua 

Borda fins al règuerot.” 

“Abui dia 25 de Maig del Añy 1877, 

Dit dia demane Bonit del Vila un bosi de comunal per fer una borda ala partida dela 

Ball del Riu, 

Dit dia demane Jaumina per anyadir al prat dela Ball del Riu tot lo que pora ser” 

(14/05/1883) “Call repeteix la demanda de un bosi de comunal à la partida del forn 

al Comellot à sota del cami” 
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3.- Demandes d’aigua o d’extracció de materials 

“Abuiy dia 3 de Juiny del Añy 1880 Magi demane aygua y pas per regà lo llumà de 

la aygua que baixe del riu del deban de la borda de Molne.” 

Abuy dia 8 de Abril del Añy 1878. 

Demane Jaume Font Armañy un bosi de Comunal per aubrir una Guixera à la 

partida de la Creu Blanca tot lo que porà se à la regoneguda de dos comisionats 

que y nombre lo Hble Comu, y de posà lo preu, lo Hble Comu al Guix, se reserbe à 

la su boluntat. 

Comisionats per anar a Indicar son, Falip Bonell, y Bonabentura Font. Y dita guixera 

se li sedeix per tres Añys per son us y finits los tres Añys torne à fabor del Hble 

Comu ne abi fé algun pacte sigue primitiu lo dit Jaume Font.” 

(05/06/1887) “dit dia demane punsernal un rech a la partida del forn per regar lo 

prat del jornal del riu de prats si pot se. 

 

Un sistema general al Pirineu que només va persistir a Andorra. Aquest esquema 

de vida pastoral i d’organització del territori, especialment clar i respectat a  Andorra 

es trobava també a totes les altes valls catalanes del Pirineu, a Catalunya Nord, per 

exemple al Conflent on va ser estudiat, o encara a l’Aragó o a Arieja. Per tant és un 

sistema pirinenc. 

Ara bé, des de la revolució francesa al nord i des de les intervencions de l’estat 

espanyol al sud, el sistema pastoral va conèixer canvis per les valls i comarques fora 

d’Andorra : limitacions, espais sostrets, normes diferents o inadequades imposades 

des de fora, de vegades expressament per fer-lo desaparèixer (per exemple sobre la 

propietat o les herències, la impossibilitat de canviar els usos o fins i tot la negació 

dels usos, etc.). També un èxode rural precoç ja buidava molt les muntanyes dels seus 

habitants durant la segona meitat del segle 19. 

Per tant, la gran originalitat d’Andorra no és tant el sistema com les normes i la societat 

que el fan funcionar. En efecte, Andorra no va conèixer mai aquestes intervencions o 

limitacions i el sistema es va autoregular fins que va desaparèixer per ser substituït 

per una altra economia, durant la segona meitat del segle 20. 

 

3.- Les estives 

La repartició i la gestió col·lectiva de les muntanyes. L’alta muntanya és en totalitat 

propietat comuna i, en prioritat, d’ús col·lectiu. Cada any, una vegada reservades les 

estives necessàries a la cabana de tota la parròquia, les estives no utilitzades, és a dir 

“les herbes sobrants” són llogades a subhasta pública. 

Les dates d’entrada i de canvi d’estiva són decisions col·lectives fixades cada any pel 

Comú, prèvia consulta dels interessats. Hi pot haver decisió de canviar l’ordre de les 
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estives, si per exemple la primera guarda la neu massa tard, o permutar estives i 

cortons, o reservar un cortó per les jònegues i les braves. Per tant hi ha una gestió 

que ha de ser consensuada, per evitar que hi hagi cases “perjudicades”. Les estives 

comunes són sempre prioritàries, i avaluades en relació amb els menesters del conjunt 

del bestiar gros de la parròquia. 

 

Els cortons asseguren la preeminència de les parròquies altes. El nom i el 

concepte de cortó són molt coneguts i utilitzats a Andorra, però no apareixen a cap 

topònim : sobre els mapes els cortons són una comarca (nota : a Andorra comarca no 

significa regió sinó sector, partida) directament designada pel seu nom : Entor, Juclar, 

Cabana Sorda, Ensagents, etc. Però dins les converses es fa sempre la distinció entre 

la comarca i el cortó, per exemple la "Vall del Riu" i el "cortó de la Vall del Riu", amb 

límits que no coïncideixen. Algunes vegades els noms són diferents, per exemple l’alta 

vall de Montaup és el “cortó de les Bases”. 

La primacia de les parròquies altes dins l’ordre protocol·lari és en relació directa amb 

la superfície de les seves estives, muntanyes i cortons, i amb el nivell de les relacions 

exteriors que això implicava. Sent també les que tenien contacte directe amb el Comtat 

de Foix i, després, amb el regne de França, elles tenien més interès a arreglar les 

qüestions de franquícies i de presència a les fires amb les comunitats veïnes i amb els 

serveis dels Coprínceps. Per tant, les seves cases fortes tenien una més gran 

experiència d’aquestes relacions, especialment a l’Edat Mitjana i a l’Època Moderna, i 

podien posar-la al servei del conjunt de les parròquies a través del Consell General 

(dit abans el Consell de la Terra). L’extensió dels cortons procurava també més 

recursos als seus comuns i a les cases arrendatàries. 

En bona lògica l’ordre protocol·lari de les parròquies andorranes segueix la 

importància decreixent dels seus cortons i muntanyes. En primer hi ha Canillo i 

Encamp, les més extenses, amb més cortons llogats a transhumants estrangers. 

Segueix Ordino, amb un territori menys extens però molt equilibrat, que li dona 

autonomia, i alguns petits cortons. Després es situa la Massana, que té prou estives, 

gràcies a la seva recuperació de pastures sobre altres conques hidrogràfiques (Setúria 

en propietat, i usos sobre el Pallars), però que no té cortons. Venen per fi les dues 

parròquies que no tenen prou estives d’alta muntanya, Andorra la Vella, malgrat tot 

prop de l’equilibri, i Sant Julià de Lòria, molt desproveïda. 

 

El paper variat dels boscos 

 

Els boscos de l’estatge de les bordes serveixen de pasturatge, de reserva de llenya i 

fusta, de protecció de les allaus, per tales pel carboneig o l’exportació de troncs. Per 

tant el bosc juga un paper essencial dins l’economia tradicional. La propietat és 

sempre pública. Avui dia els pocs boscos privats d’Andorra corresponen a antigues 

zones de cultius o de bordes recolonitzats pels arbres, gairebé sempre 

espontàniament. 
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Són els boscos dels quarts que suportaven més usos. Les decisions pertanyien al 

Consell de Quart, però les cases són poques, tot sovint una desena o menys, la 

repartició es fa a les bones, per les pastures com per les tales d’arbres per llenya de 

foc. Eren boscos clars, amb els arbres joves contrariats pel pasturatge. El beços i els 

boixos donaven també “llenya de tall”. Els jous i les cledes eren de beç. Les branques 

de boix i d’avellaner eren cremades en un racó de la llar car les cendres servien per 

la bugada. A Ordino i a la Massana, els traginers baixaven les branques i troncs de 

boix de les solanes, en feixos venuts a tant la carga a la gent i als forners d'Andorra la 

Vella, a qui faltava llenya. Arreu d’Andorra i sobretot a Sant Julià les soques de boix 

eren extretes i tallades amb el magall per ser venudes a l’exportació (boles de billar, 

pipes i objectes). La construcció demanava molts troncs i fusta, ja que calia refer els 

terrats de les bordes cada vint o trenta anys. A partir de 1935, i de la possibilitat 

d’exportar els troncs per carretera, els boscos de quart coneixeran tales fortes per a 

finançar carreteres i altres infraestructures. 

Quan els boscos dels vessants mitjans i inferiors són directament propietat del Comú, 

els usos i la gestió són semblants, però amb una repartició dins tota la parròquia, 

encara que es procuri assignar els arbres prop del veïnat del demandant. Els boscos 

de l’estatge subalpí, sempre gestionats pels comuns, no tenien tantes pressions, la 

pastura sent la principal utilització, ja que es trobaven sovint inclosos dins les estives. 

Els límits interns i superiors dels boscos eren doncs determinats per la pràctica 

pastoral, sense que hi hagi voluntat d’eliminar l’arbre. Hi havia una altra visió de l’arbre, 

amb finalitats que no eren la de l’explotació forestal actual. Convenia utilitzar l’arbre i 

el bosc sense remordiments, però calia també conservar-lo car donava molts 

productes i sobretot protecció. Això explica que, quan va baixar la pressió pastoral i 

canviar l’economia, la densificació i la reconquesta del bosc fos tant ràpida i general, 

car hi havia arreu arbres per donar llavors. 

 

Els emprius i els litigis territorials 

 

Els emprius són territoris que van ser en litigi i que tenen drets compartits entre dues 

parròquies o dos quarts : 

- o bé el territori pertany a les dues entitats, és a dir que, malgrat l’ús comú, són sempre 

en litigi, sense decisió sobre el fons ; 

- o bé hi ha un acord que va separar la propietat de l’ús : una de les entitats té la 

propietat, i les dues comparteixen l’ús. 

Els emprius no entren dins la rotació de les estives ni dins la locació de cortons, car el 

seu ús ja està fixat per l’acord entre les dues parts que van ser bel·ligerants. 

Els conflictes territorials entre quarts o entre parròquies van ser nombrosos i 

permanents : un terç dels límits actuals entre parròquies és mal definit, contestat, o ho 

va ser fins fa poc temps. Això sense comptar amb els límits antigament contestats i 

fixats per un empriu. 
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Aquesta situació és normal i la trobem a totes les muntanyes europees. En efecte, és 

inherent a l’economia pastoral i a la necessitat, per una comunitat muntanyenca, 

d’equilibrar les seves estives. Segons la conformació del seu territori natural, pot ser 

portada a desbordar sobre els territoris veïns o d’una altra vall per a trobar les estives 

que li falten. Dins les valls, els conflictes deriven de l’exigüitat dels terrenys agrícoles 

i de la necessitat vital de beneficiar dels recursos complementaris que procuren els 

rebaixants i els boscos. 

Dins aquestes condicions, tenint en compte la primacia de les parròquies sobre el 

Consell General, i per falta d’una autoritat superior que s’hi vulgui ficar, els conflictes 

podien durar molt de temps, fins i tot segles, i només es podien acabar per un 

compromís, l’empriu, o bé, avui dia, per una sentència de la justícia estatal. És el cas 

del Terreny de Concòrdia en litigi entre Canillo i Encamp des de 1452, any de la 

primera sentència amigable, fins a l’any 2000, on una sentència judicial basada sobre 

el nou ordre judicial constitucional va determinar la partició. Durant tot aquest temps, i 

malgrat moltes peripècies i recursos judicials, el territori va ser utilitzat, segons els llocs 

o els usos, en comú o per repartició entre les dues parròquies. 

 

Document : Els límits de les parròquies andorranes 

El mapa localitza els litigis entre parròquies durant els últims segles : en línies 

discontínues els límits contestats, amb trama els territoris reivindicats i els emprius 

entre parròquies. 
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Exemples d'organització territorial de la vida pastoral : Ordino, 

Andorra la Vella-les Escaldes i Canillo 

 

Les diverses parròquies 

Els dos exemples més pedagògics, pel que fa a l’organització del territori, són Ordino 

i la Massana : 

- El primer, Ordino, és molt interessant car el seu territori és equilibrat i complet, 

amb tots els ingredients necessaris i en proporcions suficients. Les adaptacions 

o modificacions eventuals del sistema pastoral vénen de les variacions 

climàtiques anuals o de la pressió pastoral conjuntural, més que de les 

insuficiències de l’alta muntanya. 

- El segon, la Massana, és revelador car l'espai muntanyenc hi és més incòmode 

i desequilibrat. Aquests handicaps van obligar la comunitat a adaptar la rotació 

de les seves estives i a "conquerir" espais suplementaris fora de la parròquia. 

Si els casos de les altres parròquies no són tan pedagògics, encara que s’hi trobin tots 

els elements de la vida pastoral, presenten malgrat tot un interès cabdal per a entendre 

les relacions internes i els equilibris sempre discutits entre comunitats veïnes i en 

competència. Són dues parelles amb relacions constantment delicades i de tant en 

tant en crisi, Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella-les Escaldes d'una part, Canillo i 

Encamp d'una altra part : 

- Les dues primeres parròquies es caracteritzen per la penúria d’estives d’alta 

muntanya i per la lluita que en deriva car, a través de l’ús d’aquestes pastures - 

finalment reduïdes - s’hi jugava la sobrevivència de la ramaderia i de moltes 

cases. Per tant, ens ensenyen sense amagar-se’n les rivalitats per un mateix 

territori (encara avui dia no hi ha límits definits entre aquestes parròquies), i la 

superposició i la partició dels usos, és a dir les solucions concretes per a superar 

unes qüestions de fons insolubles. Apareixen també les evolucions dins el temps, 

com també la considerable durada d’aquestes lluites per la possessió i, sobretot, 

l’ús del territori.  

- Les segones, Canillo i Encamp, es caracteritzen al contrari per l'abundàcia de 

les estives, especialment per a ovins. Hem vist que eren les més interessants, 

car donaven matèria a intercanvis amb l'exterior, a vendes i negoci de bestiar, a 

remuneradores locacions. Entre aquestes parròquies no es tractava doncs de la 

lluita per a sobreviure sinó, en realitat, d’un desig de poder i d’una rivalitat per la 

preeminència. La més dotada era Canillo, a qui corresponia naturalment el primer 

lloc protocolari andorrà, però la més agressiva i conqueridora fou probablement 

sempre Encamp. A un altre nivell, s’hi pot veure un paral·lelisme amb Andorra la 

Vella-les Escaldes, relativament més dotada i menys bel·ligerant, que precedia 

dins l'ordre protocolari Sant Julià de Lòria, sempre més dura i més contestatària 

dins les seves relacions de veïnatge. 
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Presenterem un exemple de cada una d’aquestes tres situacions : la parròquia 

d’Ordino, l’antiga parròquia d’Andorra la Vella-les Escaldes i la parròquia de Canillo. 

 

1.- L'exemple d'Ordino 

 

La repartició del territori i de les estives és simple i equilibrada. Podria servir de model 

teòric sense cap canvi: 

- Al llarg d’un cóm glacial ben dibuixat, sobre una desena de quilòmetres, 

s’esglaonen pobles, veïnats i algunes cases aïllades, reagrupats en sis Quarts. 

- Cada quart posseeix un troç de la vall principal, amb els seus cultius i 

rebaixants, els vessants de cóm corresponents, tot sovint boscosos i posats en 

defens, i algunes bordes sobre els replans o a la sortida de les petites valls 

afluents. 

- Però la major part de les bordes de tots els quarts són al cap de la vall gran, als 

voltants del Serrat, un veïnat d’hàbitat temporari estiuenc, amb capella pròpia, 

que només fou hàbitat permanent a una data recent, amb la irrupció del turisme 

i la construcció d’hotels. 

- Les tres estives comunals, el Castellar, Rialb i Sorteny, es reparteixen dins els 

circs i les altes comes, la confluència de les quals origina la Valira del Nord. 

- De banda i banda de la vall principal, els circs aïllats o les valls penjades 

afluents són cortons o pastures reservades a les jònigues. 

- Un empriu, l’Angonella, resolt antigues rivalitats amb la Massana, que hi podia 

enviar els seus ovins i fins i tot els bovins. 

- Amb l’altra parròquia veïna, Canillo, hi havia un equilibri dels drets i de les 

pressions : Canillo podia fer entrar les seves ovelles al cortó del Casamanya, dret 

compensat per la possibilitat d’entrada dels ramats d’Ordino dins l’empriu de 

Mereig. 

Cada alta vall de la parròquia té ports que foren importants en el passat : passatges 

de la gent i del bestiar, on es lligaven relacions, on es fixaven conflictes pastorals, però 

també passos coneguts del contraban (veure més endavant aquest apartat i el mapa 

de localització), amb Llorts com a punt de referència a Andorra. El Port de Creussans, 

el menys utilitzat, porta a Auzat i a la vall de Vic de Sòç, el Port Vell i el Port de Siguer, 

més importants, porten cap a Siguer i també al Vic de Sòç. A prop d’aquests, el Port 

de Banyell (o Port de les Cabanes) permet d’accedir a Aston, a les Cabanes i a la vall 

de l'Arieja. 
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La parròquia d'Ordino posseïa també estives i drets d'ús sobre les altes valls 

ariegenques, mitjançant un reconeixement formal d’aquests drets cada any : els 

delegats d'Ordino anaven, d’una certa manera, a prestar homenatge als Cònsuls del 

pobles ariegencs concernits. Aquests drets són avui dia en desús. 

Es veu que Ordino presenta tots els elements d’un territori equilibrat tradicional i tots 

els casos de relacions exteriors. És potser per aquest equilibri que s’hi manté encara 

una ramaderia, car és avui dia la única parròquia encara realment pastoral dAndorra. 

 

 
(J. Becat, Andorre. tesi 1993, edició 2019 - Volum 2 : Societat i organització tradicionals) 
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(J. Becat, Andorre. tesi 1993, edició 2019 - Volum 2 : Societat i organització tradicionals) 

 

 

2.- L'exemple d'Andorra la Vella-les Escaldes 

 

L'hàbitat antic es repartia al solà, dins l’eixamplament que forma la vall de la Gran 

Valira amb la confluència de les dues Valira i del Riu Madriu. El nucli inicial de les 

Escaldes és l’únic a l'obac, car s’utilitzaven les aigües termals en benefici d’una petita 

artesania tèxtil. Les bordes del conjunt de la parròquia eren sobre els replans de l'obac, 

en el sector de la Comella i a Engolasters, així com dins la vall mitjana del Riu Madriu. 

Les estives es situaven totes dins l’alta vall del Madriu i dels seus afluents. Els hi 

faltava amplitud i, sobretot, no oferien pastures variades : per tant, els ramaders de la 
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parròquia van ser obligats de posar en plaça un circuit pastoral precís i complex. 

A més a més, aquestes estives van ser objecte de pressions per dos cantons, és a dir 

per part de cada una de les parròquies veïnes, de la més dotada com de la menys : 

- à l'est, Encamp es va apropriar el gran circ de l'Estany de l'Illa, deixant malgrat 

tot un dret d’ús parcial a Andorra-Escaldes ; 

- à l'oest, Sant Julià de Lòria pressionava sobre les comarques de Claror i 

Perafita, que es van transformar en empriu (cosa que obligava Andorra-Escaldes 

a utilitzar aquests circs elevats a començament d’estiu, quan haguessin fet bones 

pastures d’agost). 

Avui encara, Andorra la Vella i la nova parròquia de les Escaldes-Engordany 

(nascudes al 1978 de la segregació dels dos quarts de la parròquia d'origen) són 

objecte de pressions de les mateixes parròquies bel·ligerants i cap límit no es troba 

oficialment acceptat, llevat de sectors entre les Escaldes i Encamp, dins la vall i, com 

hem vist, a muntanya a l’Estany de l’Illa. Tot passa com si hi havia una fatalitat o un 

destí que es determinaria sempre a l’encontre d'Andorra la Vella. Malgrat la seva força 

aparent, pel seu pes polític com per la seva població, en el passat com avui, ha estat 

sempre una parròquia que ha patit la pressió de les seves veïnes i la que més sovint 

va cedir. Per “boutade” es podria dir qu’Andorra la Vella és de sempre una parròquia 

assetjada, amb un territori que es va anar reduint progressivament com una pell de 

xagrí : 

- Fou l'obra d'Encamp, que va estendre el seu territori dins la vall fins a les portes 

de les Escaldes (per exemple la central elèctrica dita de les Escaldes és sobre la 

parròquia d'Encamp), a l'estatge de les bordes fins a Engolasters i, com hem dit, 

a muntanya a l’Illa. 

- Fou probablement el cas de la Massana fa molt de temps, amb l’empriu de 

l’obac del Riu Muntaner, caigut en desús. 

- Recentment fou el cas de les Escaldes-Engordany que, després de la partició 

de 1978, s’emportà la part del lleó amb, dins l’espai no urbà, tota la vall del 

Madriu, Engolasters i part de les Obagues. 

- Fou la preocupació constant de Sant Julià de Lòria, que va portar una lluita 

sense feblesa per traslladar el conjunt dels seus límits més enllà de les seves 

conques hidrogràfiques i vessants propis, sigui per la reivindicació de drets de 

proprietat o sigui per la consecució d’un ús compartit. La solució salomònica 

recent entre les tres parròquies d'Andorra la Vella, les Escaldes-Engordany i Sant 

Julià de Lòria pel futur camp de neu de Claror n’és l’últim episodi. 
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(J. Becat, Andorre. tesi 1993, edició 2019 - Volum 2 : Societat i organització tradicionals) 
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(J. Becat, Andorre. tesi 1993, edició 2019 - Volum 2 : Societat i organització tradicionals) 
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La vida pastoral a Andorra la Vella-les Escaldes, interpretació 

Croquis esquemàtic i interpretatiu de l’utilització del territori  

 

 

 

3.- L'exemple de Canillo 

 

La repartició del territori i de les estives de Canillo presenta una gran analogia amb la 

situació d'Ordino, però amb un territori més dilatat i unes grans muntanyes, més enllà 

del necessari per l’estiueig dels seus ramats comuns. Per tant pot reservar moltes 

estives com a cortons, els més famosos d’Andorra, llogats avantatjosament als 

transhumants estrangers, catalans o ariegencs. 

Si Encamp li disputa Concòrdia i s’havia apropriat del circ dels Pessons, Canillo per la 

seva banda havia també estès les seves proprietats a l’alta vall d’Arieja (comarques 

de la Portella i de la Solana) i, cap al nord, havia obtingut drets d’ús al Gudanès, avui 

caiguts en desús. 

Dins les estives, el Terreny de Concòrdia és un empriu amb ús compartit entre Encamp 

i Canillo, com és habitual en aquests casos, però amb una propietat no definitivament 

atribuïda fins a una sentència de l’any 2000. Més que una concòrdia que tancava un 

diferent, mitjançant una acta del 1452, es pot interpretar aquest acord del segle 15, i 
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els que seguiran als segles 17 i 18, com a compromisos momentanis o armisticis que 

tancaven una fase de combat sense estatuir sobre el fons. 

Entre altres ports molts freqüentats, Canillo controlava dos dels principals passatges 

tradicionals d'Andorra: cap al nord el Port de Fontargent (o Port d'Incles) i cap a l'est 

el Port Dret, ambdos accessibles a partir de Soldeu, aleshores veritable placa giratòria 

per aquestes relacions exteriors. 

 

 
(J. Becat, Andorre. tesi 1993, edició 2019 - Volum 2 : Societat i organització tradicionals) 
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(J. Becat, Andorre. tesi 1993, edició 2019 - Volum 2 : Societat i organització tradicionals) 
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(J. Becat, Andorre. tesi 1993, edició 2019 - Volum 2 : Societat i organització tradicionals) 
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Organització territorial de la vida pastoral : La Massana, Encamp, 

Sant Julià de Lòria 

 

4.- La Massana 

 

 
(J. Becat, Andorre. tesi 1993, edició 2019 - Volum 2 : Societat i organització tradicionals) 
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(J. Becat, Andorre. tesi 1993, edició 2019 - Volum 2 : Societat i organització tradicionals) 
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5.- Encamp 

 

 
(J. Becat, Andorre. tesi 1993, edició 2019 - Volum 2 : Societat i organització tradicionals) 
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(J. Becat, Andorre. tesi 1993, edició 2019 - Volum 2 : Societat i organització tradicionals) 
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6.- Sant Julià de Lòria 

 

 
(J. Becat, Andorre. tesi 1993, edició 2019 - Volum 2 : Societat i organització tradicionals) 
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(J. Becat, Andorre. tesi 1993, edició 2019 - Volum 2 : Societat i organització tradicionals) 

 


