
 

Març 2021. Núm. 44 

La creu armènia d’Andorra la Vella 

En aquest ‘Document’ us volem parlar del Khachkar, un element escultòric que es troba 

instal·lat a la parròquia i que té una història peculiar. És una creu de pedra armènia 

de més de 2 metres d’alçada i 400 quilos de pes que està esculpida amb pedra 

volcànica. Però com i quan va arribar a Andorra la Vella?  

Les creus formen part del nostre context com a element i símbol de la tradició cultural 

cristiana. En el vessant artístic ha evolucionat de diverses formes i al nostre territori 

tenim diversos exemples de creus monumentals que es trobaven als camins o places, 

així com també les creus de terme que delimitaven propietats o territoris. Algunes s’han 

traslladat del seu lloc originari i altres les podem trobar en esglésies, campanars o 

cementiris. 1  

La Creu Grossa d’Andorra la Vella. (Al fons la vall central). Any 1921 
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1 Podeu consultar el Document del mes núm 30: Les creus monumentals a Andorra la Vella 
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Aquestes formes de devoció, sentiment o tradició es poden desenvolupar en territoris 

allunyats però amb nexes culturals i religiosos comuns. En el cas d’Armènia va ser el 

primer país que va adoptar el cristianisme com a religió d’Estat l’any 301. Aquest fet com 

a element identificador de la comunitat o grup va afavorir que juntament amb l’alfabet 

armeni es fomentés el culte a la creu i apareguessin les creus de pedra anomenades 

Khachkars. Aquestes creus també estan integrades com a element d’identitat nacional i 

manté vives les arrels amb les comunitats armènies de la diàspora. 

 

Són monuments commemoratius i relíquies que s’instal·len a l’aire lliure com a element 

de mediació entre el secular i el diví. Són esteles esculpides en pedra per artesans 

d’Armènia a les canteres locals. Fan uns 1,50 metres d’alçada i habitualment és una 

triple estructura amb una creu a l’eix central que s’acompanya amb elements vegetals 

humans o sants i creus dins els seus relleus. Són peces úniques, no n’hi ha dues d’iguals. 

Els Khatchkars van inscriure’s a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial 

de la humanitat per la UNESCO des del 2010.2 

 
2 https://ich.unesco.org/es/RL/el-arte-de-las-cruces-de-piedra-armenias-simbolismo-y-tecnica-de-
esculpido-de-las-khachkars-00434 



La parròquia d’Andorra la Vella compta amb una creu armènia arran d’un obsequi de la 

República d’Armènia a través del seu Cònsol Honorari a Andorra, Ara Bagdasaryan, que 

la va oferir a Andorra la Vella amb motiu del 15è aniversari de les relacions 

diplomàtiques entre el Principat d’Andorra i la República d’Armènia establertes el 18 de 

novembre de 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La creu armènia instal·lada a Andorra la Vella. Foto: Joan Lluís Ayala 



El Comú d’Andorra la Vella va acollir l’oferiment i va instal·lar-lo a escassos metres de la 

cruïlla de la Comella, a tocar de l’antic camí ral de l’Obac, l’estiu de 2018. L’exemplar 

d’Andorra és de pedra volcànica excavada a Armènia. Fa 2 metres d’alçada i 1 d’amplada 

i pesa uns 400 quilos. 

 

 

 

 

 

 

Ubicació de la creu assenyalada amb una fletxa   Google Maps 

Podeu enviar les vostres propostes, suggeriments o consultes a: 

arxiu@comuandorra.ad 
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