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UNIVERciutats

Del país  
dels Pirineus  
a l’illa del coral
De vegades, val la pena 

fer un tast de les dues 

possibilitats en joc per 

descobrir que, en la 

combinació dels oposats, 

hi ha la veritable font de la 

saviesa. Trobada la tercera 

via, anem a la recerca 

del millor d’ambdues 

propostes: d'Andorra i de 

l’Alguer –muntanya i mar, 

en definitiva–, on les seues 

respectives universitats –la 

Universitat d’Andorra (UdA) 

i la Universitat de Sàsser 

(Università degli Studi di 

Sassari, UNISS)– estan 

esculpint un nou perfil per a 

uns territoris que no obliden la 

seua memòria, mentre viuen 

el present i construeixen un 

futur prometedor.

Andorra i l’Alguer

 www.e-buc.com



 www.e-buc.com

B
U

C
 U

N
IV

E
R

S
IT

A
T
 

 C
U

LT
U

R
A
 

 L
L
IB

R
E
S

—
15

Tot i que l’origen etimològic del nom Andorra 

no és del tot conegut, una de les teories amb 

més força apunta que pot ser un derivat del 

vocable àrab al-Darra, que significa bosc. I és 

que els boscos ocupen les dues cinquenes 

parts de la geografia andorrana, un territori 

principalment muntanyenc d’una extensió de 

468 km2. Pel que fa a la denominació oficial 

del país no és una altra que Principat d’An-

dorra, l’únic estat del món on la llengua oficial 

és el català, per la qual cosa aquest és també 

l’idioma vehicular als estudis de la Universitat 

d’Andorra (UdA), tot i la importància de l’ús 

del castellà i del francès, per la influència dels 

estats veïns.

Si, d’altra banda, pensem què significa la pa-

raula alguer és tan clar com que fa referència a 

un bosc d’algues, és a dir, agrupació o conjunt 

d’una espècie vegetal, una colònia de plantes 

submarines. Amb la qual cosa, el nom de la 

ciutat de l’Alguer està intrínsecament lligat al 

mar i a les seues arrels –i mai millor dit– ma-

rineres. L’Alguer en català, S’Alighèra en sard 

i Alghero en italià son els tres noms amb què 

es coneix la vila costanera de Sardenya on en-

cara es parla una variant dialectal del català 

–l’alguerès–, i que acull un dels campus de 

la Universitat de Sàsser (Università degli Studi 

di Sassari, UNISS). Així doncs, també caldrà 

aprofundir en el descobriment del municipi 

de Sàsser, Thathari i Sassari, en català, sard 

i italià, respectivament, ubicat terra endins de 

l’illa i seu central de l’UNISS, a la qual dóna 

nom.

Enclavaments propicis per a l’intercanvi 
de coneixement
Imaginant quins serien uns indrets propi-

cis per a aprendre i estudiar amb motivació 

constant, és molt possible que el pensa-

ment ens portara a una universitat com 

l’UdA, situada enmig dels Pirineus, lloc de 

pas i d’intercanvi de cultura. I la imagina-

ció se sent igualment atreta per l’UNISS, 

a l’illa de Sardenya, a mig camí entre les 

penínsules Ibèrica i Itàlica, i on el mar as-

segura l’arribada d’idees noves. 

Els inicis de la Universitat de Sàsser es re-

munten al segle XVI, moment en què va 

ser fundada pel cavaller Alessio Fontana, 

un dels nobles il·lustres de la ciutat, l’any 

1558. Aquesta universitat, que inicialment 

va ser dirigida pels jesuïtes, es compon 

avui d’onze facultats amb l’edifici del recto-

rat i el campus central a la ciutat sarda de 

Sàsser. Però disposa de diversos centres 

d’estudis a d’altres localitzacions de l’illa, 

on destaca el campus de l’Alguer, a uns 

vint minuts de Sàsser.

Recordem que l’Alguer, situat geogràfica-

ment a l’illa de Sardenya i políticament a la 

República Italiana, és una ciutat singular 

perquè conserva encara viva una de les 

parles de la llengua catalana, ja que l’illa 

va ser repoblada l’any 1354 per colons 

catalans (de Barcelona, motiu pel qual 

l’Alguer també és conegut com a Barcelo-

neta) i més endavant per valencians i ma-

llorquins. El català va ser la llengua oficial 

de la ciutat fins al segle XVIII, moment en 

què va agafar el testimoni l’italià.

Si girem la vista cap a la muntanya i fem una 

mica de memòria, la Universitat d’Andorra 

va començar la seua tasca l’any 1988, per 

la qual cosa fa temps que ha assolit la majo-

ria d’edat, ja que compta amb 22 anys d’ex-

periència com a centre universitari d’estu-

dis presencials i 13 impartint titulacions en 

l’espai virtual. L’UdA és l'única universitat 

pública estatal del Principat d'Andorra –de 

fet, l’única universitat que ofereix estudis al 

país– i es planteja com a missió fonamental 

respondre a les necessitats de la seua so-

cietat pel que fa a l'ensenyament superior, 

però també quant a recerca i transferència 

de tecnologia i coneixement. 

Aquesta universitat concentra l’oferta for-

mativa al campus ubicat al municipi de 

Sant Julià de Lòria, on compta amb dos 

centres docents: l’Escola d’Infermeria i 

l’Escola d’Informàtica i de Gestió. Cal des-

tacar, però, que bona part de les seues ti-

tulacions s’imparteixen a través del Centre 

d’Estudis Virtuals mitjançant la plataforma 

en línia que constitueix el seu actiu cam-

pus virtual. 

Tot i que és al ciberespai on es desen-

volupa gran part de l’acció formativa de 

l’UdA, aquest centre universitari té vincles 

ben tangibles amb el desenvolupament 

del país. Així ho confirma Miquel Nicolau, 

coordinador del rectorat, quan diu que 

«l’UdA manté una excel·lent relació tant 

amb el teixit econòmic i social de la par-

ròquia [nom de cada una de les divisions 

administratives d’Andorra] de Sant Julià de 

Lòria, com amb el Comú [el govern  local], 

amb qui té un conveni de col·laboració que 

es materialitza en la cessió de l’ús d’espais 

públics». Però els projectes bilaterals no es 

donen tan sols amb el municipi que acull 

el campus universitari, sinó «també amb 

la resta d’Andorra», com assegura Nicolau: 

«per exemple l’UdA organitza el cicle Aula 

Magna (cursos intergeneracionals) amb el 

Comú d’Andorra la Vella, o ha participat 

activament en la Capital de la Cultura Ca-

talana Escaldes-Engordany 2011. Perquè 

en les activitats públiques de l’UdA sempre 

es té en compte la parròquia».

Radiografia breu de dues ciutats

Andorra
• Població total: 85.015 habitants. 
• Aeroports: Aeroport Pirineus-La Seu d’Urgell, a 24,1 km d’Andorra. Encara no operatiu per 

a vols privats.
• Estudiants a l’UdA: 1.142.
• Estudis universitaris superiors presencials i virtuals de l’UdA adaptats a l’EEES: 6. 
• Administració d'Empreses, Ciències de l'Educació, Infermeria, Informàtica, Dret, Humanitats, 

Especialitat en Infermeria Obstetricoginecològica.
• Biblioteques: 11 en total, de les quals 1 universitària.
• Cinemes: 1 (multisala).
• Aliments emblemàtics i altres productes típics: herbacol, formatges, porc, truita de riu, allioli 

de codony, amanida de xicoies, arròs amb bolets, brossat, cargols a la llauna, civet de porc 
fer, coca massegada, melmelada de mores, murgues farcides amb carn de porc, vi calent i 
cremat.  

L’Alguer i Sàsser 
• Població total de l’Alguer: 39.504 habitants.
• Població total de Sàsser: 121.108 habitants.
• Aeroports: Aeroport de l’Alguer, a 12 km del centre de la ciutat.
• Estudiants a l’UNISS: 19.000.
• Estudis universitaris superiors de l’UNISS adaptats a l’EEES: 29. 
• Arqueologia i Antiguitat; Biologia Experimental i Aplicada; Biotecnologia Mediambiental i 

Agrícola; Ciències de la Producció Animal; Comunicacions i Administració Pública; Cultures 
i Comunicació; Dret; Econòmiques; Estudis de Rehabilitació; Estudis Mediambientals 
i Arxivístics; Estudis Professionals de Gestió i Consultoria; Etnoantropologia; Farmàcia; 
Filosofia i Formació Continuada; Idiomes internacionals;  Infermeria i Obstetrícia; Literatura i 
Estudis Multimèdia; Medi Ambient i Ordenació del Territori; Medicina i Cirurgia, Ortodòncia 
i Odontologia protèsica; PCTA: Planificació i Desenvolupament Urbà, Ordenació Territorial i 
Política Ambiental; Polítiques Públiques i Govern; Química; Salut i Biotecnologies Mèdiques 
i Veterinàries; Sistemes Agrícoles; Sistemes Mediambientals i Forestals; Tecnologia Química 
i Farmacèutica; Veterinària; Viticultura i Enologia.

• Biblioteques: 11 en total, de les quals 1 universitària amb 10 especialitats.
• Cinemes: 5 (2 a l’Alguer i 3 a Sàsser). 
• Aliments emblemàtics i altres productes típics: botarga o botàriga, carxofa espinosa de 

Sardenya, fregula sarda, garoina, pecorino sard, peix i marisc; espaguetis, pizzes, vins 
Cannonnau i Mònica de Sardenya i vi Torbat de l’Alguer, tots amb DO.



Precisament des de la institució que repre-

senta la parròquia del campus de l’UdA, és 

a dir, des del Comú de Sant Julià de Lòria, 

el seu màxim responsable, el cònsol major 

Josep Pintat, reivindica la bona relació que 

mantenen Comú i Universitat així com els 

avantatges mutus que n’obtenen: «D’una 

banda l’UdA es beneficia d’estar molt a prop 

de la frontera espanyola [que significa més 

afluència d’estudiants], d’un clima més me-

ridional, de millors accessos... i el Comú es 

veu afavorit de tenir a la parròquia un centre 

que és motor econòmic i una eina de creixe-

ment potencial per a tot el territori».

Una mirada al passat i al present d’amb-
dues regions
La llegenda diu que l’emperador Carlemany 

–o el seu fill, no és del tot cert– va pernoc-

tar a una casa al Pui d’Olivesa, a prop de 

l’antiga palanca d’entrada a Sant Julià de 

Lòria –on avui hi ha el Pont de Fontaneda–, 

quan s’hi va enfrontar als musulmans per 

evitar el seu ascens cap a França. 

Però, fent història, en els orígens del ter-

ritori que avui és Andorra hi havia els an-

dosins –poble autòcton–, que van rebre la 

visita de romans, visigòtics, musulmans i 

carolingis, sota el comandament de Carle-

many, qui va integrar aquesta àrea sota el 

seu imperi. Des d’aleshores fins al 1982, 

quan va entrar en funcionament el primer 

govern andorrà, la seua història va anar 

molt íntimament lligada a França i a les 

terres pirinenques catalanes.

Als nostres dies, Andorra és un principat 

parlamentari, amb un cap de Govern i dos 

caps d’Estat: el bisbe d’Urgell  i el presi-

dent de la República Francesa, que ocu-

pen el títol de coprínceps d’Andorra. 

Sobre els primers pobladors catalans de 

l’Alguer, van arribar-hi al segle XIV amb 

el domini de la Corona d’Aragó a la Medi-

terrània, i van expulsar els sards origina-

ris. D’aquella civilització autòctona encara 

queden com a vestigi necròpolis i cases so-

terrades que daten de l’any 3000 aC, com 

la Necròpoli de Santu Pedru. Més miste-

riosos són els anomenats nurags, agrupa-

cions de restes arqueològiques d’entre el 

1600 i el 1200 aC que podrien equiparar-

se a nuclis urbans compostos per diferents 

construccions tant civils com rituals. El 

complex nuràgic de la Palmavera n’és el 

més ben conservat. 

Romans, genovesos, catalans, valencians 

i mallorquins van deixar l’empremta de les 

seues civilitzacions a l’Alguer. Però la ciu-

tat de Sàsser va ser fundada a l’alta edat 

mitjana pels habitants que, provinents de 

la veïna Porto Torres, fugien de les inva-

sions sarraïnes. Més tard, va passar de 

mans genoveses a catalanoaragoneses i 

castellanes, i d’aquestes a estar sota la tu-

tela piamontesa i austríaca, fins que va ser 

definitivament italiana. 

Avui, tant a Andorra com a l’Alguer i Sàsser, 

l’oferta cultural i d’oci tenen molt a veure 

amb la vida universitària que acullen. I en 

són exemples notoris les diverses mostres 

UdArt d’arts plàstiques i literatura, Òpera 

Oberta i Música a l’Aula, en el cas d’Andor-

ra; o les actuacions del Cor de l’UNISS, els 

cinefòrums, els debats i les convocatòries de 

subvencions per a projectes creatius i socials 

d’estudiants en el cas de l’Alguer i de Sàsser.

En matèria de cultura, el Comú de Sant 

Julià de Lòria i l’UdA van signar, el 2009, 

un conveni de col·laboració que va propi-

ciar la creació de la Biblioteca Comunal 

Universitària. Josep Pintat, cònsol major 

de Sant Julià, n’explica l’objectiu: «L’acord 

contempla que els fons bibliogràfics de les 

dues institucions quedin fusionats en un i 

així l’oferta és molt més àmplia, tant per als 

estudiants universitaris com per al públic 

en general».

En aquest sentit, Miquel Nicolau, del rec-

torat de l’UdA, recorda alguns dels avan-

tatges de viure l’experiència de ser estu-

diant universitari a Andorra, i en destaca 

«la seguretat ciutadana, les instal·lacions 

esportives o d’oci, i la seva plena integració 

a l’espai europeu d’ensenyament superi-

or». Igualment, són «la qualitat de vida del 

nostre país, la seguretat, el ser una soci-

etat molt pacífica i plurilingüe» allò que 

més destaca el cònsol major Pintat de la 

seua parròquia de Sant Julià i d’Andorra, 

en general. El fet que Pintat faça èmfasi 

en què Andorra és «molt pacífica» no és 

casualitat, ja que no disposa d’unes forces 

armades pròpies perquè la seua defensa 

és responsabilitat d’Espanya i de França. 

Malgrat tot, disposa de la figura del some-

tent –reconeguda com a institució oficial a 

Andorra–, que s’encarrega de situacions 

més urgents, ja que es convoca només en 

cas d’emergències o desastres naturals, 

integrat per homes majors d’edat amb na-

cionalitat andorrana. 
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Alguns enllaços d’interès

Andorra-Sant Julià de Lòria
• Comú de Sant Julià de Lòria: http://www.

santjulia.ad/
• Universitat d’Andorra (UdA):  

http://www.uda.ad/
• Joventut d’Andorra: http://www.joventut.ad/
• Per fer turisme: http://www.andorra.ad/ 
• Cultura: http://www.cultura.ad/
• http://www.andorra.com/portal/lleure/lleure.asp

L’Alguer-Sàsser
• Comú de l’Alguer: http://www.ciutatdelal-

guer.it/comune_alghero.htm
• Comú de Sàsser: http://www.comune.

sassari.it/
• Universitat d’Estudis de Sàsser (Università 

degli Studi di Sassari) (UNISS): http://www.
uniss.it

• Per fer turisme: http://www.ciutatdelalguer.
it/alguer_turisme/turisme.htm

• http://www.alghero-turismo.it/
• Cultura: http://www.obracultural.cat/

El bosc de la Rabassa amb una vista 

aèria del camp de tir

Campanar de l'església de Sant Julià i Sant Germà
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Quant al temps lliure i la vida nocturna, 

Sant Julià de Lòria té una oferta de bars i 

clubs concordant amb la seua definició de 

vila universitària, com és el cas de Sàsser 

i l’Alguer. Però en el cas de Sant Julià i de 

l’Alguer té també a veure amb l’afluència 

de turistes, que busquen a les activitats re-

lacionades el mar o la muntanya.

La natura a la porta de l’aula
La ciutat de l’Alguer es troba al bell mig 

de la Costa de Coral, així coneguda per la 

quantitat de colònies de corallum rubricum 

(coral roig) que hi habiten. Aquesta vari-

etat de coral s’acostuma a trobar a coves 

submarines a profunditats d’entre 200 i 

300 metres, però a la Costa de Coral de 

Sardenya ja n’hi ha tan sols a 4 metres. 

De fet, les peces d’artesania treballades en 

coral són un dels productes característics 

de l’Alguer. 

Per tant, estudiar al campus de l’Alguer pot 

resultar quasi un somni per als amants del 

submarinisme, que disposen d’una àmplia oferta esportiva relacionada amb el mar i, 

el que és més important, tot un ecosiste-

ma marí a la porta de l’aula. I per als qui 

preferisquen gaudir-ne des de la superfí-

cie, cal assenyalar que l’Alguer també és el 

centre turístic més característic d’aquestes 

costes plenes de cales solitàries banyades 

per una mar de color verd maragda, petites 

ancorades que amaguen platges de sorra 

suau amb pinedes mediterrànies i frondo-

ses, però també penya-segats on bufa el 

vent i trenca la mar.

A 1.996 metres d’alçada sobre el nivell del 

mar s’ubica la Universitat d’Andorra. Els pa-

ratges naturals andorrans són d’unes carac-

terístiques ben diferents als algueresos i de 

Sàsser, però igualment colpidors. Enclavat 

al bell mig dels Pirineus, aquest és un país, 

doncs, eminentment vinculat a la muntanya, 

ja que té 65 cims de més de 2.500 metres 

d’altitud, dels quals el més alt, el Comape-

drosa, arriba fins als 2.942. Així, a l’hivern el 

país rep una gran afluència de practicants 

dels esports de neu ja que té quatre grans 

estacions d’esquí, i la resta de l’any, els qui 

gaudeixen de totes les activitats relacionades 

amb la muntanya: senderisme, barranquis-

me i escalada, entre moltes d’altres.

Natura i estudi, cultura i esports a l’aire 

lliure, memòria i innovació, tot plegat es 

conjuga a les terres d’Andorra i de l’Alguer 

de la mà d’unes institucions universitàries 

públiques que promouen «l’aprenentat-

ge al llarg de la vida, tant d’actituds com 

d’aptituds», com diu Nicolau des de l’UdA, 

per poder fonamentar el desenvolupament 

sostenible de les seues regions. 
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Set claus per obrir un armari
D’un país petit com Andorra encara ens queda molta història per conèixer. Però sobretot, 

molta de la petita història que és aquella en què realment es fonamenta la identitat d’un 

poble. L’Armari de les Set Claus és un d’aquells símbols fundacionals que roman vigent 

al llarg del temps i que explica bona part del caràcter i tarannà dels andorrans. I és que 

és ben bé això, un moble, bell i alhora precís, per al qual calen set claus per obrir-lo 

o tancar-lo: el seu mecanisme assegura que és impossible d’obrir sense que els set 

cònsols de les set parròquies en què es divideix administrativament el territori andorrà 

introduïsquen les seues set claus. 

La data de creació d’aquest armari –que està ubicat físicament a la Casa de la Vall– se 

situa possiblement al segle XV, però actualment del moble original només se’n conserven 

les portes. Més enllà de l’encant de l’anècdota, la rellevància de l’Armari de les Set Portes 

rau en el fet que va ser l’origen del fons documental històric del país: l’Arxiu del Consell 

General d’Andorra. La història del país dels Pirineus és, doncs, custodiada en un armari 

que només els seus representants poden alliberar.

El déu Neptú menja melmelada 
de cireres
El déu del mar té una de les seues estances d’estiu a les anomenades Grutes de Neptú, 

ben a prop del nucli urbà de l’Alguer, al Cap de Caccia. I el senyor que regna al fons sub-

marí té la delicadesa d’obrir les portes d’aquestes boniques coves naturals a tot aquell 

que vulga descobrir-ne les seues meravelles ocultes entre estalactites i estalagmites. 

Però com que tota bona recompensa reclama un esforç, per descobrir-les cal baixar els 

685 esglaons de l’Escala de Cabirol que condueixen a la seua entrada, això si és que no 

s’opta per arribar-hi en vaixell, és clar.

Una vegada hàgem assimilat l’enlluernament provocat per la bellesa dels clarobscurs de 

les Grutes de Neptú, res millor que recuperar forces. I passar de l’element líquid –que és 

el mar–  a nodrir el cos amb els productes de la terra pot ser la gran alternativa: el roig de 

la fruita front el blau marí. La melmelada de cireres saciarà amb la seua brillant dolçor 

la buidor amb la qual el nostre estómac arribarà a port. Unes cireres de terra endins, 

elaborades amb afecte, i que trobarem a la vila de Sàsser de ben segur.

El port de l'Alguer La catedral vista des  

de la muralla fortificada

Per Judith Belmonte  
Periodista 

Fotografies: Ajuntament de Sant Julià de Lòria




