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Les cròniques d’Andorra dels 
anys seixanta dels diaris fran-
cesos Midi Libre i la Dépêche du 
Midi són una magnífica font 
d’informació del que passava a 
Andorra.

El 1964 el grup El Roure visi-
ta les nostres valls per delitar la 
nombrosa assistència andorra-
na. Aquesta cèlebre coral esta-
va a� liada als cors de Josep An-
selm Clavé, polític, compositor 
i poeta que va ser el fundador 
del moviment coral a Catalu-
nya i que compta amb milers de 
seguidors a Catalunya. La cin-
quantena d’homes que compo-
sen l’il·lustre coral va començar 
per un concert als nous estudis 
de la Ràdio de les Valls abans de 
fer-ho a la missa del migdia de 
diumenge de Pentecosta a l’es-
glésia Sant Esteve d’Andorra la 
Vella. Acte seguit van fer una 
visita a Casa de la Vall amb un 
guia d’excepció, el conseller de 
turisme Lluís Molné. Com no 
pot ser d’una altra manera, en 
� nalitzar la visita els obsequi-
aren amb un aperitiu a l’Hotel 
Mirador. El president de la co-
ral va apro� tar per remetre al 
senyor Molné una placa de pla-
ta com a record de la visita de 
la Coral, una iniciativa, segons 
ens conten, promoguda pel 
mestre Josep Fontbernat. 

Aquells dies, el Sindicat 
d’Iniciativa estava ben enfeinat 
preparant la seva participació a 
la Fira de Perpinyà que tindria 
lloc al juny. Els recursos que 
tenien no permetien assistir a 
dues � res i van descartar fer-
ho a la de Barcelona. L’estand 
andorrà preveia presentar una 
talla de l’església de Santa Co-
loma a escala reduïda. Tot i així 

la torre rodona del campanar 
tindria nou metres d’altura 
que els visitants podrien apre-
ciar amb escreix. A l’interior 
de l’estand es preveia també 
que hi hagués una tradicional 
casa pairal andorrana amb les 
eines tradicionals del país per 
treballar la terra, productes au-
tòctons i boniques fotogra� es 
dels nostres formosos paisat-
ges penjats a les parets. Sense 
dubte, els visitants deurien 
gaudir amb la visita d’aquest 
estand tan original. Estaria bé 
cercar fotogra� es, si existeixen, 
d’aquesta participació a la Fira 
de Perpinyà.

Per als amants dels actes es-
portius, quatre dies més tard, a 
les 22.30 hores, tindria lloc la 
trobada entre l’equip de futbol 
de Ponteland (Newcastle) i el 
d’Andorra. Segons ens explica 
el diari francès, era la primera 
vegada que un equip de futbol 
anglès de tercera divisió posava 
els peus a Andorra. 

Qui no gaudeixi amb aquest 
esports o altres activitats pot 
anar a la bolera Bowling que 
està prop de la plaça Monu-
mental. Si no, La Rotonda els 
acollirà amb gran plaer tots els 
dies. Els visitants de tan reco-
negut establiment podran fruir 
de set magní� ques atraccions 
Sospirs d’Espanya,  amb el con-
junt musical Dixie Combo i la 
cantant Silvia Gary. Al Cinema 
Cristall, a les 22 hores, emeten 
la pel·lícula L’enemic públic, amb 
Mickey Rooney, per a majors de 
setze anys. També es podran 
veure documentals i actuali-
tats franceses. Per als qui volen 
anar a dormir tard, el Night-
Club tanca a les dos del matí.
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