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La nostra anada a Andorra va ser 
gairebé per casualitat. Poc temps 
després d’acabar la carrera, en Joan 
treballava d’ajudant de veterinari a 
Castelló d’Empúries i, tot i que va 
treure les oposicions, era molt difícil 
d’obtenir una plaça de veterinari 
titular en aquella Espanya de la post-
guerra. A Castelló li van comentar 
que el veterinari d’Andorra gairebé 
no podia treballar perquè era molt 
vellet i que, si s’espavilava, podria 
aconseguir aquella plaça. En Joan 
era de Casavells, jo de Verges, i 
mai no ens havia passat pel cap 
anar-nos-en tan lluny d’aquí, però 
l’oportunitat semblava bona i des-
prés de fer tractes amb els síndics 
i la Casa de la Vall, ens hi vam instal-
lar immediatament.

Sabem que Andorra és un estat 
molt especial i que aconseguir la 
ciutadania del país, fins fa pocs 
anys, era gairebé una quimera. 
Demanem a la Maria com va anar 
la seva integració en aquelles 
terres...
La gent andorrana no ens ha consi-
derat mai immigrants. De fet, quan 
vam arribar a Andorra, ens vam 
trobar amb un país absolutament 
agrícola, poc poblat –unes deu o 
dotze mil persones per les més 
de vuitanta mil que té ara– i amb 
pocs atractius. Durant aquests 
anys, però, hem vist i hem viscut 
la transformació del Principat, des 
del país que estranyament al mig 
dels Pirineus produïa tabac i on la 
gent feia de pagès, fins a la ciutat 
comercial i cosmopolita que tenim 

Maria Ferrer 
i Bombardó

Sovint veiem la Maria per Verges, tot passejant amb la Marga-
rita, la seva germana, i la gent que la conegui poc de ben segur 
que no sospitaria que s’ha passat la major part de la vida en un 
altre estat: Andorra. Ella va néixer a Verges l’any 1928 i, quan 
tenia vint-i-cinc anys, va anar a instal·lar-se, amb el seu marit, 
Joan Alay, al principat dels Pirineus. En Joan hi havia trobat 
feina de veterinari i des de llavors fins ara ha fixat la residència 
familiar a Andorra la Vella. Malgrat tot, la Maria no ha estat mai 
una persona desconeguda per als vergelitans, perquè la seva 
família, per motius de feina, va tenir cotxe molt aviat i no era 
gens estrany de veure «els d’Andorra» per la nostra vila diverses 
vegades l’any: per la Processó, a l’estiu, per Nadal, etc.
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avui. El comerç i els sector turístic 
han substituït els ramats i les plan-
tacions, i els fills dels pagesos de 
quan nosaltres hi vam arribar, molts, 
han passat per la universitat.
Per a aquesta integració ha estat 
important la passió que el meu 
marit tenia per la feina, cosa que 
feia que la gent d’allí se l’estimés 
gairebé amb devoció. Com que ell 
sabia la importància de les vaques, 
les ovelles o els gossos de tura per 
a l’economia familiar, no tenia mai 
un no per a ningú, i, si calia anar als 
masos en ple hivern i amb els ca-
mins nevats per a ajudar a parir una 
vaca en plena nit, hi anava. Aquest 
esperit, a part de donar-li patiments, 
també el va ajudar a millorar i a 
formar-se. Recordo que em va fer 
anar a buscar un llibre a casa per a 
fer una operació de cesària a una 
gossa que no podia cadellar. Ell no 
havia fet mai cap operació d’aquest 
tipus, però sabia que per a aquella 
gent una bona gossa de tura era 
molt valuosa i que, si no hi feia res, 
la perdrien; així, doncs, a sobre 
d’una taula i amb un llibre per guia, 
vam poder salvar-la.
En Joan era el veterinari, però mol-
tes vegades anàvem junts a fer les 
visites, perquè sovint hi havia feina 
per a tots dos. Eren temps en què 
els ramats d’ovelles feien trans-
humància entre França i Andorra, 
i les autoritats franceses exigien 
controls sanitaris individualitzats, 
ovella per ovella, amb tota la feina i 
paperassa que això comportava; a 
més, en Joan era l’únic veterinari 
del país i, per tant, tota la feina havia 

de passar per les nostres mans. 
Sort que els pagesos, agraïts, ens 
obrien les portes del mas i es con-
vidaven a compartir amb ells taula 
i bon menjar!

La Maria és una bona conver-
sadora i s’apassiona amb els 
records d’aquells primers temps. 
Ens explica anècdotes d’un país 
que per a ella era diferent, amb 
lleis i costums estranys que de 
vegades li feien mitja por. Ens 
diu que poc abans d’arribar allà 
hi va haver un crim espantós i 
que l’assassí va assistir, encara 
viu, al seu propi enterrament. 
Tothom, en processó i amb el taüt 
buit, va anar al cementiri. Allí els 
sis policies que alhesores tenia 
el Principat havien d’executar el 
reu. El capellà li va preguntar si 
tenia cap darrera voluntat, i el 
condemnat, amb tota la sang 
freda, li va contestar que acabes-
sin ràpidament, que ell no havia 
tingut pas tantes contemplacions 
a l’hora de matar la seva germana 
enverinant-la amb tora, una her-
ba molt tòxica que es fa prop de 
les fonts i dels rierols que són tan 
abundants a Andorra. 
Des de llavors, quan els pagesos 
ens oferien els enciams de font 
o bé carreroles, encara que eren 
deliciosos, jo me’ls mirava amb una 
certa repugnància per si hi havia 
alguna herba tora barrejada que ens 
pogués intoxicar. 
I vam anar progressant: primer els 
sous eren molt baixos, però amb el 
temps la situació va anar millorant 
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i vam passar de tenir un cotxe des-
gavellat de segona mà a poder-ne 
comprar un de nou. Encara recordo 
quan en Joan em va venir a ense-
nyar aquest primer cotxe de què 
parlo. Em va trucar des del carrer 
i jo vaig sortir al balcó per veure’l. 
M’esperava tot el cerimonial d’en-
gegar-lo amb la maneta, com havia 
vist tantes vegades que feia en 
«Paco veterinari», a Verges; però, 
en comptes d’això, puja a dins, 
engega el motor i se’n va. Després 
n’hem tingut uns quants, de cotxes, 
perquè a en Joan li agradava canviar-
los sovint i, en part, calia tenir-los en 
bon estat perquè la feina ho exigia 
i al cap de l’any s’hi feien molts 
quilòmetres.

Poc després d’aquests primers 
temps que ens relata la Maria, 
van venir els fills, en Vicenç i en 
Francesc. Podríem dir que va ser 
l’època de consolidació en aquest 
país nou per a ells. 
Els nois ja són andorrans, ens diu; 
encara que tots dos porten Verges al 
cor i, si poden, vénen tot sovint per 
aquí, sobretot a la Processó. Mireu si 
se l’estimen, que alguna vegada han 
vingut expressament des d’Andorra 
només per portar la creu dels lladres 
i l’endemà mateix se’n han tornat a 
casa seva. 
Com que sempre hem mantingut el 
contacte amb la família de Verges i 
sempre han tingut bona relació amb 
els seus cosins i altres amics, per a 
ells Verges és casa seva i s’hi troben 
molt a gust, encara que s’hagin 
establert a Andorra. De fet, s’hi han 
establert després d’haver estudiat 
a Barcelona i a Saragossa, química 
en Vicenç i veterinària en Francesc. 
Ara el gran és conseller d’Andorra 
–l’equivalent a un diputat aquí–; es 
va presentar a les eleccions en les 
llistes del Partit Socialdemòcrata An-
dorrà i va ser escollit a les urnes. Això 
l’obliga a viatjar sovint per qüestions 
del càrrec, però sempre que pot fa 
una escapadeta cap a l’Empordà. En 
Francesc és veterinari titular i treballa 
per al govern andorrà. No el veieu tan 
sovint perquè ha de repartir-se més 
les visites amb el poble de la seva 

dona, que és bastant lluny d’aquí, 
però també té ben fondes les arrels 
vergelitanes.
 
Tot parlant dels fills i dels seus 
estudis, encetem un camí que, si 
més no, ha estat sorprenent i que 
la Maria ha viscut de primera mà. 
La fundació del Club de Bàsquet 
d’Andorra, que en pocs anys va 
passar de ser un petit club gai-
rebé escolar a jugar en l’elit del 
bàsquet, competint amb equips 
com el Barça o el Madrid durant 
unes quantes temporades.
En Vicenç va haver de seguir els 
seus estudis de secundària a la Seu 
d’Urgell, i allà es va apuntar al club 
de bàsquet. De retorn a casa, amb 
en Francesc i altres companys, van 
decidir que havien de fer un equip a 
Andorra, i juntament amb uns quants 
pares i altres afeccionats van fun-
dar el Bàsquet 
Club Andorra. El 
meu marit, un 
gran afeccionat 
a l’esport, pri-
mer va fer de 
copresident del 
club a l’ombra, 
ja que no ho po-
dia ser-ne oficial-
ment perquè no 
tenia la naciona-
litat andorrana, 
més endavant 

va ser-ne vicepresident i  president 
honorari. 
Vam passar uns anys memorables. 
El club va anar creixent i en una final 
a Logronyo vam aconseguir pujar a 
la primera divisió espanyola. Durant 
quatre temporades, de la 92-93 a la 
95-96, l’Andorra va jugar la lliga ACB i 
van passar pel pavelló andorrà figures 
d’aquest esport com Epi, Solozábal, 
Margall i d’altres. Tot havia començat 
com qui no vol la cosa, amb uns nens 
i uns pares que s’ho volien passar bé, 
i vam arribar a aconseguir els objec-
tius més impensables. Al cap de vint 
anys, el meu marit va retirar-se de la 
junta i li van fer un gran homenatge. 
Ara, ja traspassat i per recordar-lo, el 
nou pavelló d’esports d’Andorra la 
Vella porta el seu nom. 
I no es limitava tan sols a l’esport, 
la nostra vida ciutadana; en Joan va 
ser president nacional de Càritas i 
membre fundador de l’Associació 
Protectora d’Animals d’Andorra i de 
l’Escola Especialitzada de Meritxell 
per a persones discapacitades, entre 
altres coses.

La conversa ens porta cap a la 
política d’aquest petit país. Parlem 
dels refugiats de la guerra civil, un 
fet poc conegut que fa poc temps 
ens ensenyava la televisió de 
Catalunya, i de la proximitat amb 
què viuen els andorrans les seves 
institucions.
Sobre els refugiats, els qui arribàrem 
a Andorra als anys 50, en sabíem ben 
poca cosa. A més, eren temes de 
mal parlar, pel veïnatge a l’Espanya 
de Franco, per la Segona Guerra 
Mundial... 
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Andorra és un estat peculiar, perquè 
un dels coprínceps, el bisbe de la 
Seu, tot i ser la màxima autoritat 
d’un estat, és ben conegut per tot-
hom i xerra tranquil·lament amb els 
andorrans pel carrer com si ell fos un 
més. L’altre copríncep, ara Nicolas 
Sarkozy, ja és més car de veure; amb 
tot, s’han passejat pel carrer de casa 
personatges com De Gaulle, Giscard 
i Mitterrand. 

I ja per anar acabant li preguntem 
per un altre vergelità ben conegut 
que ha fet bona part de la seva vida 
a Andorra, en Tonet Riera.
Ric perquè ara penso que ens 
vam assabentar que en Tonet era a 
Andorra per la policia. Un agent veí 
nostre, ens va dir un dia que al Pas de 
la Casa hi vivia un senyor de Verges 
que es deia Antoni Riera. La veritat 
és que pel nom, de moment, no el 
vam conèixer. Al cap d’una estona 
de rumiar i rumiar i de passar llista a 
totes les famílies de Verges, ja hi vam 
caure. Encara que érem amics, amb 

en Tonet ens vèiem molt poc. Nosal-
tres, al Pas, gairebé no hi anàvem, 
perquè no hi havia ramats, i si algú 
havia de menester veterinari per a un 
gos o un gat, ells mateixos portaven 
l’animal fins a casa. Alguna vegada 
bé que ens trobàvem, i fins i tot 
recordo que un dia, anant a Lurdes, 
ens va venir a veure a l’autocar quan 
passàvem pel Pas de la Casa; però 
segur que el vèieu més vegades 
vosaltres aquí a Verges que no pas 
nosaltres a Andorra.

La nostra darrera qües-
tió és sobre la seva vida 
actual, ja que la veiem 
molt sovint per la vila, 
i li preguntem si és que 
pensa quedar-se entre 
nosaltres.
No em faria res. Jo, a 
Verges, m’hi sento bé i 
m’avinc amb la gent i la 
vida d’aquí. A Andorra, 
però, hi tinc els meus 
fills i néts; així, doncs, 

m’ho parteixo. Visc a Andorra però 
m’agrada de venir sovint, i mentre 
la salut m’ho permeti i continuï va-
lent-me per mi mateixa, procuraré 
anar-ho fent.

I nosaltres estarem encantats de 
poder-la anar saludant i de fer petar 
la xerrada amb ella, perquè sempre 
en té alguna per a explicar.
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