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L’historiador Josep Albert Planes, 
autor d’El contraban de frontera al Pi-
rineu Català (Editorial Farell, 2011), 
descriu les causes de l’inici del co-
merç il·legal de tabac des d’Andorra 
i detalla els diferents tràfics que 
s’han produït en aquest territori: 
tabac, mules, dretans, republicans 
i fins i tot jueus francesos.

–¿Quan comença el contraban de 
tabac des d’Andorra?
–Fonts i testimonis escrits el situen 
a principis del segle XVIII.

–¿Per què en aquell moment?
–Per la confluència de diverses cir-
cumstàncies. Al llarg del segle XVII 
hi va haver una successió de guerres 
entre les monarquies de França i Es-
panya, que es disputaven la supre-
macia continental. El que produei-
xen aquests conflictes és que aques-
ta rivalitat entre els dos estats acabi 
per determinar una fixació molt con-
tundent i clara de la frontera dels Pi-
rineus. Fins llavors no existia aques-
ta distinció tan brutal entre un cos-
tat i un altre de la frontera, i no hi 
havia una gran consciència de quins 

intercanvis eren legals i quins no. El 
control més intens va canviar la na-
turalesa dels intercanvis comercials 
i van començar a donar-se els tràfics 
il·legals. A més, en aquella època, 
a Andorra es comença a cultivar el 
tabac.

–¿Per què?
–El cultiu de tabac en aquella època 
era l’última opció, era el cultiu dels 
pobres, de la petita i mitjana page-
sia. En principi, el tabac es va culti-
var a les zones més baixes d’Andorra. 
A Sant Julià i alguns llocs d’Andorra 
la Vella. Eren zones que abans havi-
en estat ocupades per la vinya. Pe-
rò la vinya andorrana produïa un 
vi que no era competitiu, amb un 
gust molt àcid i molt aspre. En can-
vi, la vinya a Catalunya sí que era 
competititva. Per això a Andorra es 
van decidir a apostar pel tabac i a 
Catalunya no es va cultivar.

–¿El comerç de tabac d’Andorra lla-
vors estava perseguit?
–Sí. Tant la Corona francesa com l’es-
panyola perseguien el contraban de 
tabac, ja que el seu comerç llavors 
era monopoli de l’Estat. Els dos paï-
sos havien intensificat molt la regla-

mentació duanera. Fins i tot s’havi-
en dictat penes de mort per fer con-
traban de tabac. A més, al ser il·legal 
i castigat amb penes molt elevades, 
tampoc es podien dedicar grans ex-
tensions de terreny a aquest cultiu, 
que es feia en camps petits i poc vi-
sibles. 

–¿Amb quin altre producte s’ha 
fet tradicionalment contraban des 
d’Andorra?
–Han estat variats, però el més im-
portant era el contraban de mules. 
Especialment durant el segle XIX. Es 
feia sobretot amb mules molt joves, 
i algunes es portaven des de França 
i es feien passar com a mules an-
dorranes. A Catalunya hi havia una 
gran demanda de mules andorra-
nes. De fet, n’hi va haver fins als anys 
60 del segle XX. Durant els segles  
XVIII i XIX les mules eren la colum-
na vertebral de la comunicació, el 
comerç i el transport. Es calculava 
que Catalunya necessitava 15.000 
mules a l’any.

–¿Amb què es feia contraban durant 
la guerra civil?
–El que van fer la guerra civil i la 
postguerra va ser accentuar les ne-

cessitats bàsiques. Era un contraban 
de pura subsistència, només per ali-
mentar la família. No era un contra-
ban lucratiu. Per una altra part, en 
aquella època es van aprofitar les 
rutes del contraban, primer, per fer 
sortir d’Espanya gent de dretes, i 
després, quan les coses van canvi-
ar, per fer-ho amb exiliats republi-
cans. Més tard, els contrabandistes 
van fer sortir per aquí jueus france-
sos que fugien de la França ocupa-
da pels nazis. Eren contrabandistes 
que ocasionalment es van dedicar al 
tràfic de persones i que van fer nego-
ci amb el pas d’aquesta gent.

«El tràfic de tabac 
des d’Andorra 
comença al segle 
XVIII, quan es va 
fixar amb claredat 
la frontera»
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«El contraban a la Seu era 
generalitzat i interclassista»
JOSEP ALBERT PLANES  Historiador

«Durant la guerra 
civil es van usar les 
rutes per fer sortir 
gent de dretes i, 
al canviar les coses, 
republicans»

–Actualment veiem que, amb la cri-
si, el contraban de tabac torna a 
disparar-se. ¿El contraban sempre 
ha anat lligat a èpoques de penúria 
econòmica?
–Les èpoques de crisi o de conflicte 
només han intensificat aquests mo-
viments de contraban, que són una 
pràctica secular a la zona. A mitjans 
del segle XIX, el periodista i polític 
Tomàs Bertran ja assenyalava que 
el contraban era un pilar bàsic de 
l’economia andorrana.

–¿Amb la bonança dels anys anteri-
ors a la crisi, va baixar?
–Sí. A més, Andorra ha variat molt 
la seva economia, l’ha terciarit-
zat, ja que ha convertit el sector 
de l’oci i del turisme cada vegada 
en més important. Anar a comprar 
televisors, transistors o formatges 
ja no té sentit. El contraban de ta-
bac és potser l’únic que en segueix 
tenint.

–¿Com ha modelat socialment el 
contraban una ciutat com la Seu 
d’Urgell?
–La Seu d’Urgell és una ciutat 
molt pròxima a la frontera i al ma-
teix temps ha estat fins fa poc pla-
ça d’armes. El contraban ha afec-
tat tots els estrats socials, des dels 
de més amunt fins als de més avall. 
Hi ha hagut complicitats entre els 
contrabandistes i les autoritats ci-
vils i militars. El contraban ha es-
tat un mitjà de vida molt genera-
litzat, transversal i interclassista. 
Per això hi ha hagut aquesta llei del 
silenci.

–¿Segueix existint aquesta omer-
tà?
–No, ja no existeix. A Sort, per 
exemple, faran una guia de rutes 
de contrabandistes. D’aquest feno-
men fins i tot se’n podrien fer coses 
atractives. H
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