
 

TRADUCCIÓ DEL 
discurs de l’Ambaixador de França a Andorra (Exc. Sr. Jean Pierre Berçot)  

en ocasió del lliurament de l’insigne de Cavaller de la Legió  d’Honor  
a la Senyora Jacqueline Pérez el dijous 21 d’octubre del 2010 

 
 
Senyora Jacqueline Pérez, 
Senyors Representants dels Coprínceps, 
M.I. Senyor Cap de Govern, 
Hbles. Sres i Srs. Consellers Generals, 
M.I. Sres i Srs. Ministres, 
Excel·lentíssims Senyors Ambaixadors, 
Benvolguts amics, 

 
 
És bastant freqüent, per a un ambaixador, atorgar condecoracions a personalitats 

estrangeres així com a compatriotes amb mèrits eminents. Però avui és un dia especial: 
és molt més infreqüent poder honorar una compatriota que ha tingut un recorregut  tan 
excepcional com el de la Sra. Pérez i de fer extensiu aquest homenatge a tota una 
família, a un grup econòmic, i fins i tot a una dinastia empresarial. 

 
Sra. Jacqueline Pérez Pradère, vostè va néixer a Tolosa, ciutat rosa on va créixer 

en un context familiar ple d’afecció i d’atenció, abans de viure una adolescència 
marcada pel drama de la 2a guerra mundial. Amb el retorn de la pau, un bon dia de 
1949, en ocasió d’una sortida de pesca en companyia del vostre germà a Andorra, on va 
sojornar a l’hotel Pyrénées, propietat de la família Pérez, la vida li va reservar un regal 
meravellós. Vostè va conèixer, i es va enamorar de l’home que seria el vostre futur 
espòs, amb qui tindria 3 fills, i amb qui construíreu el major grup d’empreses d’aquest 
Principat, el Sr. Georges Pérez. 
 

En aquella Andorra dels anys 50, on les condicions eren força difícils, el vostre 
espòs, el seu germà Antoine i vostè mateixa vareu demostrar una inusual intuïció 
dedicant-vos al comerç. Així és amb la perseverança i l’esperit de lluita que us 
descriuen, virtuts que il·lustren tan bé els pioners de l’Andorra d’antany, que vareu 
participar molt activament tots tres en el creixement econòmic del Principat. 

 
Tot va començar de forma molt modesta però molt voluntarista: va ser primer un 

taller destinat a l’automòbil, a sota de la vostra vivenda; tot seguit un segon local contigu 
és habilitat com a comerç de bens d’equipament. Després, el desig de millorar ja us 
impulsa a créixer, i la idea de la implantació dels grans magatzems neix en els vostres 
esperits. 

 
Així, a força d’intel·ligència comercial, reconeguda per tots, en una Andorra en 

ple desenvolupament, molt apreciada i freqüentada pels visitants espanyols i francesos, 
els senyors Georges i Antoine Pérez i vostè mateixa construíeu, dia darrera dia, projecte 
darrera projecte, un autèntic imperi al sí del qual sempre vetllareu col·lectivament per 
potenciar els productes francesos. 

 
- En el 1960, ja amb manca d’espai, senyal de l’èxit de la vostra empresa, vareu 

desplaçar la vostra activitat dels automòbils sobre emplaçaments cada vegada 
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més grans, el que us permet d’un altre costat dedicar-vos amb més intensitat a 
la vostra activitat de gran distribució.  

 
- En el 1963, i espero que em permetrà aquest joc de paraules, gràcies a vostès, 

el “Printemps” (la Primavera) arribà a Andorra.  
 

- En el 1979, ja és la construcció de l’emblemàtic immoble actual del “Grup 
Pyrenees”, i després vindrà naturalment la diversificació de les vostres 
activitats que s’estenen d’ara endavant en camps tant diversos com la 
financera, l’import-export i la gran distribució.  

 
 

Mentrestant, neixen els vostres tres fills, i és quan vostè decideix consagrar-se 
plenament a la seva educació, seguint-los en el camí dels seus estudis a Barcelona i 
després a Paris. Va ser llavors al 1973, després de la desaparició del vostre espòs 
Georges quan va tornar a Andorra. Més tard, desprès de la desaparició del vostre cunyat 
Antoine, vostè va assumir plenament, a partir de 1982 –i amb quin èxit!- l’administració 
del grup Pyrénées.  

 
A hores d’ara, en un entorn ferotge de mundialització, en el que sorgeixen de 

forma inopinada amenaces econòmiques i financeres sobre tots els continents, vostè va 
saber, amb paciència, determinació i seny, transmetre al vostre fill Patrick el relleu, 
mantenint la continuïtat de Georges i desprès d’Antoine Pérez. Magnífic exemple de 
transmissió per a una nissaga familiar amb el respecte del treball fet durant tants 
decennis. 

 
Les vostres qualitats, senyora Pérez, molt més enllà de l’evident èxit empresarial, 

provenen també de l’atenció quasi maternal que vostè sempre ha manifestat envers tots 
els vostres empleats o col·laboradors. Totes aquelles i aquells que, des de les 
responsabilitats més altes fins als treballs més modests, sempre us han demostrat, a vostè 
i a la vostra família, una abnegació i una lleialtat inalterables, us han volgut testimoniar 
el seu reconeixement com a justa compensació d’una actitud atenta i protectora que, al 
llarg de la vostra vida, els hi heu dispensat. 

 
Aquesta demostració de gran humanisme impregna d’ara endavant la Fundació 

Jacqueline Pradère, hereva de la comissió social del grup Pyrénées, recentment creada i 
que vostè va voler consagrar a l’ajuda i a l’atenció al pròxim. 

 
Ara benvolguts amics, no voldria acabar el meu homenatge a la Sra. Jacqueline 

Pérez, sense fer-ho en la vostra bella llengua, que és el català. 
 
Estimada Jacqueline, davant de tota la teva família i amics reunits, vull un cop 

més retre’t homenatge. Encara bé que siguis francesa per la sang, el teu esperit i el teu 
cor són del tot andorrans. Així l’ambaixador de França que soc es pot dir orgullós de 
decorar-te de la creu de Cavaller de la Legió d’Honor perquè sé que decoro una gran 
dama, ciutadana andorrana moderna, perfecte exemple de l’Europa en marxa. 

 


