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HISTÒRIA 3 APAREIXEN NOUS DOCUMENTS AUTÒGRAFS DE L’AUTOPROCLAMAT ‘PRÍNCEP D’ANDORRA’

Un historiador rus confirma la data
de naixement de Borís Skossyreff
EL PERIÒDIC

b Alexander Kaffka ha
investigat en arxius
russos, holandesos i
francesos
A. L.*
ESCALDES-ENGORDANY

orís, suposat comte d’Orange i presumpte baró de
Skossyreff, va néixer a Vílnius, Lituània, el 12 de gener del 1896. Així ho avala un salconduït expedit a nom de Borís pel
consulat francès a Dijon i exhumat
per l’historiador rus Alexander Kaffka. La troballa confirma documentalment l’any de naixement que
acostuma a citar-se en les biografies
oficials de qui es va autoproclamar
príncep sobirà i suprem d’Andorra i defensor de la Fe, va promulgar la primera constitució andorrana i va declarar la guerra al bisbe d’Urgell,
Justí Guitart, en les cèlebres jorna-

B

33 Salconduït expedit a nom de Boris pel consulat francès a Dijon.
des del juliol del 1934. El mateix 12
de gener del 1896 consta en una carta autògrafa conservada per Kaffka i
que forma part del material documental sobre el baró que ha recollit
en recerques efectuades –segons l’in-

vestigador– en arxius russos, holandesos i britànics.
/ Kaffka somia veure aquest material convertit
en objecte d’un museu monogràfic
COMPLEX D’INFERIORITAT

que –diu– pretén impulsar al Principat. L’historiador descriu Borís com
«un dels milers d’emigrats russos
que va generar la Revolució del
1917, que es va dedicar a seduir dames de l’alta societat europea de
l’època per sobreviure i que probablement patia un complex d’inferioritat: somiava recuperar els privilegis i la consideració social que havia
tingut a Rússia com a membre de la
noblesa local que era». Kaffka considera improbables les connexions
amb la família reial holandesa de
què presumia Skossyreff però en
canvi dóna credibilitat a les informacions sobre el seu pas pels serveis secrets britànics. En canvi, no aporta
llum sobre el Borís posterior a la peripècia andorrana. L’última notícia
que ha pogut documentar és el pas
d’Skossyreff per Rieucros i Vernet,
dos dels camps de detenció on van
ser concentrats al 1939 els refugiats
de la Guerra Civil espanyola. H
*aluengo@andorra.elperiodico.com

PATRIMONI 3 ESCALDES I PREMANDSA EDITEN UNA GUIA DE L’ESPAI EN DOTZE FASCICLES

El Comú finança amb 18.000 z
un col.leccionable del Madriu
EL PERIÒDIC
ESCALDES-ENGORDANY

El Comú d’Escaldes ha aportat
18.000 euros a l’edició del col.leccionable La Vall del Madriu-Perafita-Claror que el Diari d’Andorra repartirà
a partir de diumenge que ve. Malgrat les crítiques de l’oposició –Francesc Casals havia lamentat en l’últim ple que es prioritzés una iniciativa privada per davant de la correc-

ta senyalització de la vall–, el cònsol
major, Antoni Martí, va justificar
l’aportació comunal com una «inversió en promoció turística» i com a la
materialització de l’«obligació moral» de la corporació de col.laborar
en la divulgació i coneixement de la
vall del Madriu, «un símbol no
només d’Escaldes sinó de tot el país».
Pel que fa al polèmic pla de gestió
de la vall, Martí va confirmar que li

ha fet arribar a Rosa Ferrer la contraproposta escaldenca: «Deixarem passar un temps raonable i tornarem a
insistir-hi perquè la nostra intenció
és desbloquejar aquest tema, perquè
som els primers interessats que arribi a bon port.» El col.lecionable consta de dotze fascicles que repassen
l’explotació agrícola i industrial de
l’espai, així com la flora, la fauna i
l’element humà. H

33 Presentació de la col.lecció.

el Periòdic d’Andorra

CINECLUB

La distància
que separa
el cel de
l’infern
EL PERIÒDIC
ESCALDES-ENGORDANY

Entre la punta d’Oliveros, a Cadis, i Punta Cires, al Marroc, s’estenen 14,4 quilòmetres d’oceà. És
l’estret de Gibraltar. I una distància física però també metafòrica
que separa Europa d’Àfrica.
D’aquí venen els 14 kilómetros del
títol de la pel.lícula que el cineclub projecta aquesta nit al teatre
comunal de la capital (22 hores).
Un drama dirigit el 2007 pel cordovès Gerardo Olivares i que es va
endur l’espiga d’or a l’última setmana internacional de cine de

‘14 kilómetros’
DIRECTOR Gerardo Olivares
ACTORS Adoum Moussa, Iliassou
Alzouma i Aminata Kanta
PAÍS Espanya (2007)

Valladolid, així com el premi a la
millor pel.lícula iberoamericana
del festival de Guadalajara.
Aquesta és la carta de presentació
d’una ficció que intenta retratar
des de dins les raons que impulsen milers d’africans a jugar-se la
pell per arribar al somni europeu, i les mil-i-una peripècies que
han de superar abans d’embarcar-se en una pastera i encomanar-se a la fortuna. Fidel als seus
orígens en el documental, Olivares peca d’un excessiu preciosisme –atenció als paisatges de Malí,
Níger, Algèria i el Marroc– i d’un
contraproduent simplisme argumental que permet els tres protagonistes anar superant les proves
que se’ls presenten, fins arribar al
final almivarat. H

