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Catalunya
escapçada
Fa 350 anys del
Tractat dels
Pirineus

Antoni Miró. El pintor alcoià és el
responsable d’una mostra itinerant de
l’IEC dedicada al poeta Martí i Pol.

Nicaragua. Aquest país de
llacs i volcans és prioritari per
a la cooperació catalana.

Morts, no oblidats. Els científics que
exhumen cadàvers de la Guerra Civil es
mouen entre ossos, dol i ideologies.

DOSSIER

Dues senyeres
onegen al vent
amb el poble
d’Eus, al Conflent,
al fons. / LLUÍS
SERRAT
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Fa tres segles i mig que el Tractat dels
Pirineus (1659) va separar els catalans.
Quin n’ha estat el resultat?

Del 28 d’agost al 3 de setembre del 2009 • PRESÈNCIA • 7

DOSSIER 350 ANYS DEL TRACTAT DELS PIRINEUS

JOAN-LLUÍS LLUÍS

s una mena d’experiment
científic in vivo: agafeu un
país i talleu-lo en dues parts desiguals. Manteniu aquestes dues
parts com més separades millor
per tots els mitjans legals possibles i, després de tres-cents cinquanta anys, observeu el resultat. Tres-cents cinquanta anys
són prou anys perquè la història
de la gent que es troba a banda i
banda de la línia de separació hagi conegut tombs i rumbs diferents. I aquest efecte és agreujat
encara més pel fet que la part més
petita del país hagi passat sota
domini francès. La ideologia nacional francesa té pocs competidors al món pel que fa a l’autoconvenciment d’una superioritat intrínseca, tant dels seus ciutadans com dels seus polítics i
dels seus intel·lectuals. La seua
potència assimiladora és enorme
i els resultats d’aquesta potència

É

desfer-se de l’autoritat francesa i,
fins a l’inici del segle XIX, el departament dels Pirineus Orientals
(denominació inventada per la
Revolució Francesa) era a cada
guerra el departament amb el
nombre de desertors més alt de
França. La frontera, de seguida
que ens va ser imposada, va conèixer una utilitat que mai no
s’ha desmentit: permetre catalans de refugiar-se cals altres catalans, del nord al sud i del sud al
nord, segons els casos. L’assimilació al conjunt francès va ser
progressiva i es va aconseguir a
base de promoció social modesta
però real –«Oblideu el català i podreu integrar la funció pública»–
i a base de repressió discreta però
també real –«Oblideu el català o
rebreu un mastegot cada dia»–.
És molt complicat argumentar
contra un estat democràtic que
vetlla per la desaparició de totes
les llengües que no siguin la llen-

«La part de Catalunya passada
sota domini francès el 1659 és,
avui, francesitzada»
«Els del Nord no hem esdevingut
francesos de cor per una
operació voluntària i indolora»
són visibles: la part de Catalunya
passada sota domini francès el
1659 és, avui, gairebé unànimement francesitzada. El miracle,
doncs, potser, és que encara es
pugui dir que és catalana.
Anem a pams. Al contrari del
que molts de vosaltres penseu
–m’adreci aquí als catalans del
Principat–, els catalans dits del
Nord no hem esdevingut francesos de cor, d’esperit i de parla per
una operació instantània, voluntària i indolora. El procés ha
estat, al contrari, llarg, forçat i
dolorós. Va haver-hi resistències, rebel·lions i complots per

gua oficial. I que posa tot el seu
pes ideològic a justificar aquesta
desaparició, promovent l’autoodi per assolir els seus objectius.
Els mestres de l’escola pública
francesa tenien com a missió gairebé sagrada anorrear la llengua
catalana i ho van fer amb un entusiasme i una abjecció que fan
venir basques: se sap que fins als
anys cinquanta alguns mestres
de poble apuntaven el diumenge
el nom dels infants que sentien
parlar català pels carrers, per poder castigar-los el dilluns. La majoria d’aquests mestres eren catalans i catalanoparlants. Però el
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sentit del deure i la fidelitat a l’Estat –democràtic– els proporcionava la justificació necessària
per participar amb alegria en un
autolingüicidi. La metodologia
dels mestres, feta d’injecció de
por i de vergonya, va ser d’una
eficàcia remarcable, al punt que
a partir dels anys seixanta ja no
va ser necessari emprar càstigs i
humiliacions diaris. De fet, tot el
segle XX haurà estat un accelera-

dor de l’assimilació, per la barreja social del servei militar obligatori, pel rentat de cervell nacionalista que representen les guerres, per la massificació de la televisió, per la presència cada cop
més forta de francesos vinguts
del nord, etcètera.
Avui, al segle XXI, què en queda del fet de ser català, aquí? Una
constatació, primer: al segle XX,
el vocabulari estàndard parlava

Una pintada
reivindicativa de la
cultura catalana
serveix de fons a la
senyalització
bilingüe que
marca la fi del
terme municipal
de Perpinyà. /
LLUÍS SERRAT

de «catalans francesos» i de «catalans espanyols», mentre que
avui es tendeix a parlar de «catalans del Nord» i de «catalans del
Sud». Aquest canvi semàntic, encara no generalitzat, i degut a la
influència discreta de l’activisme catalanista, indica un canvi
de percepció de la identitat catalana, separada avui més per una
convenció geogràfica que per
unes evidències nacionals. Pot

semblar paradoxal: la percepció
de la identitat catalana al Nord és
més forta i viva avui que fa mig
segle. Fa mig segle, el català era
molt més parlat, la població era
molt més homogènia, però per a
gairebé tothom ser català era un
simple distintiu regional. I l’orgull de ser català, que va ser objecte de poemes i cançons tot al
llarg del segle XX, era un orgull
de cargolades, barretines i acu-

dits del diumenge. Avui, és clar,
les cargolades i les barretines encara es veuen, però estem vivint
una mena de revolució silenciosa, lenta i, potser, massa tardana:
ser català esdevé altra cosa. És
clar, ser català, per a la gran majoria de la població, no té cap
contraindicació amb el fet de ser
francès i, si calgués escollir entre
les dues identitats, gairebé tothom es decantaria cap a la identi-

tat oficial i obligatòria, per la
qual ja s’han emplenat de cognoms catalans els monuments
als morts. Dit d’una altra manera, no podeu jutjar l’ésser català
del Nord amb la mateixa unitat
de mesura amb la qual jutgeu el
vostre ésser català. Per això dels
tres-cents cinquanta anys de separació. Podeu trobar que la majoria de catalans del Nord traginen molt folklore, moltes senye-
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Unes turistes observen una tanca informativa amb un gran mapa de la Catalunya Nord. / LLUÍS SERRAT

res purament decoratives que
serveixen a indicar parades de
fruites i verdures a la vora de les
carreteres, i molt poques ganes
de reivindicar cap quota d’autogovern o d’oficialitat de la llengua catalana. Però no podeu dir
que no sem catalans. O que la
nostra manera de ser catalans és
insignificant. Perquè, si França
s’hagués endut Figueres, Olot o
la Seu d’Urgell, els ciutadans de
Figueres, Olot i la Seu d’Urgell serien avui tan francesos com els
de Perpinyà, tan folkloritzats,
tan poc catalanoparlants. Alabat
sia Déu d’haver permès que no
tot Catalunya sigui francesa; si
no, Catalunya ja no seria gairebé
res.

«Alabat sia Déu
d’haver permès
que no tot
Catalunya sigui
francesa; si no,
Catalunya ja no
seria res»
«Sem tan
catalans com
vosaltres, però
d’una altra
manera»

Un exili recíproc
La nostra manera de ser catalans
és, simplement –i, per a alguns,
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dolorosament– una altra manera de ser catalans. I, a vegades,
una manera més complexa, també. Un català de Perpinyà que vol
viure com a català, ho té més que
negre (podeu imaginar un color
més fosc que el negre?; doncs seria aquest). I això, dit sense modèstia, té un cert mèrit. I qualsevol català del Nord que s’interessi al que pot significar de debò ser
català sabrà ben aviat moltes coses del Principat, de la seua política, de la seua història separada,
d’alguns trets culturals. Aquests
coneixements són recíprocs?
Qui de vosaltres sap el nom del
batlle de Perpinyà? I el nom del
president del Consell General,
que ha fet votar una moció per
reconèixer oficialment l’ús del
català? Per això, el títol d’aquest
article, parlant de 350 anys d’exili, és un títol exagerat. Perquè

també existim com a tals, i perquè també vosaltres seu lluny de
nosaltres. L’exili és recíproc, però vosaltres no ho sabeu. I si penseu que no és veritat, fem un test.
Responeu sense rumiar a la pregunta següent: Girona es troba
més a prop de Barcelona o de Perpinyà?... Resposta: Girona és
equidistant entre Barcelona i
Perpinyà. Però és probable que
hàgiu pensat que era més a prop
de Barcelona. És l’efecte frontera. Una frontera allunya les ciutats que separa. Converteix la
geografia en una ciència elàstica,
perquè després de tallar una terra, talla els esperits, les memòries, les consciències. I Perpinyà i
Girona s’han allunyat de mica
en mica l’una de l’altra a mesura
que els estats treballaven a enfortir llur força centrípeta. És la deriva dels catalans.

L’illa de ningú
amb un monòlit
envoltat d’herba
A l’illa dels Faisans, sobre el riu Bidasoa, al País Basc, un monòlit
mig amagat entre les herbes assenyala el lloc on es va firmar el
Tractat dels Pirineus, el 7 de novembre del 1659. Precisament
allà on es va decidir que el riu Bidasoa marcaria la frontera entre
els dos estats, sembla que els signataris del tractat no es van voler
atrevir a decidir de quin costat
havia de quedar aquell trosset de
terra. La petita illa, on no hi ha
res més que aquest monument,
té un estatut de sobirania compartida entre els estats francès i
espanyol. A la pràctica, significa
que Hendaia i Irun s’encarreguen
alternativament durant sis mesos

Seguidors de l’USAP en un partit de l’equip de Perpinyà. / PRESÈNCIA

Així doncs, sem tan catalans
com vosaltres, però d’una altra
manera. I és una manera coixa i
insuficient, és clar, perquè és
molt més fàcil de diluir dins el
conjunt estatal. Però si la situació fos simple, la situació seria
aquesta: cada vegada hi ha
menys catalans que cada vegada
parlen menys català. I així podríem dir que estem en fase terminal. Però la situació és complexa, i la complexitat és vida.
Cada vegada es parla menys català però, simultàniament, cada
vegada el prestigi del català és
més fort. Els pares, catalans o no,
són sempre més nombrosos a voler que els seus fills aprenguin el
català a l’escola, a la Bressola o en
línies
públiques
bilingües.
Aquest augment real del prestigi
de la llengua catalana i de retop
de tot el que és català, és directa-

ment proporcional a la visibilitat
de la Catalunya autònoma. Més
Catalunya es diferencia d’Espanya i més el prestigi de ser català
creix a Catalunya Nord. Perquè
els termes del poema del gran Espriu s’han invertit: avui, per a
nosaltres, la gent «neta i noble,
culta, rica, lliure, desvetllada i feliç» es troba al sud. És, si més no,
la percepció que se’n té, real o falsa. Vosaltres teniu unes qualitats
que, segons el nostre imaginari,
nosaltres ja no tenim, perquè ens
les han escapçades: la tossuderia
històrica, el sentit de l’empresa,
la força col·lectiva, etcètera.

Queda el rugbi
És probable doncs que estiguem
condemnats a créixer o a morir
amb vosaltres, com si aquests
tres-cents cinquanta anys de separació no haguessin pogut ta-

llar una mena de lligam biològic
entre sud i nord. Si Catalunya
creix i es fa veure, nosaltres ens
sentim més catalans. I, si no, no.
I per força hem d’acabar parlant de rugbi. L’orgull de ser català passa també per l’USAP i és un
orgull que no té res a veure amb
l’orgull del rugbi dels anys cinquanta, quan la gent anava al
camp parlant català però a ningú
no se li acudia portar una senyera
ni reivindicar una identitat.
Avui, es reivindica una identitat
al voltant del rugbi, encara que
no tots els seguidors de l’USAP siguin catalanistes (tampoc no ho
són, crec, tots els seguidors del
Barça...) I, enguany, molts catalans del Nord ho tenen clar: la
victòria de l’USAP al campionat
de França ha fet que 2009 no sigui l’any del triplet sinó del quadruplet. Ho teniu clar, vosaltres?

El monument a l’illa dels Faisans.

del seu manteniment, però no
sembla pas que la responsabilitat
sigui gaire feixuga. Al departament encarregat d’aquest qüestió a l’Ajuntament d’Hendaia, expliquen que la feina principal durant els sis mesos de torn consisteix essencialment a «vigilar que
l’herba no creixi massa». Si es
pregunta a qui toca ara, hi ha un
moment de dubte, però després
d’uns quants calaixos oberts i
d’una pila de papers regirats salta
la resposta: «De l’1 d’agost al 31
de gener, ens toca a Hendaia.»
Tot controlat./ E. CARRERA
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El rètol que indica l’entrada a Catalunya Nord, des de Maçanet de Cabrenys i Tapis; al fons, Costoja. / E.C.

Vigilant que la frontera no es mogui
Una vegada a l’any els representants de cada municipi fronterer i de les administracions dels
dos estats comproven que les fites frontereres continuen al seu lloc
ESTEVE CARRERA

L

a consolidació de l’espai
europeu –i probablement
també la necessitat d’estalviar–
han fet desaparèixer alguns dels
signes més ostentosos de la
frontera: al coll d’Ares, l’antic
local de la duana s’ha convertit
en un bar restaurant, i entre
Cervera i Portbou la caseta encara s’aguanta al bell mig de la
carretera, però abandonada i
coberta de grafits. En canvi hi
ha aspectes sobre els quals les
administracions estatals no
semblen disposades a renunciar: una vegada a l’any els municipis fronterers han de comprovar in situ que les mugues (fites o bornes) no s’han mogut.
A l’Albera, per exemple, el
municipi de Sureda per la part
nord i els seus veïns del sud, la

Jonquera i Espolla, es troben cada primavera a la carena, al coll
de l’Ollat, amb els representants de la duana i la Policia
francesa d’un costat, i de la
Guàrdia Civil i els Mossos per
l’altre, per fer-ho. «Ens serveix
d’excusa per trobar-nos entre
municipis veïns i fem un bon
esmorzar, però també caminem i veiem les bornes», explica Yves Porteix, batlle de Sureda. L’ambient és distès, però es
comprova cada fita (no fos cas
que les vaques n’hagin fer caure
alguna) i es decideix si cal repintar-ne. Aquest ritual es repeteix
cada any per tots els municipis
de la carena i són motiu d’un informe molt oficial firmat per totes les parts i entregat a la prefectura i autoritats espanyoles
per certificar que la frontera se-
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gueix al seu lloc.
Tot i això a vegades no queda
clar on és exactament la frontera. Al 1981, la inauguració del
monument a Companys al coll
de Manrella entre la Vajol i Morellàs-Les Illes, va estar a punt
de crear un incident diplomàtic. Una vegada el monument
construït, la Prefectura de Perpinyà va alertar que era situat
en territori administratiu francès i va fer obrir una rasa per impedir-ne l’accés «als espanyols»
i per materialitzar la frontera.
Una situació digna de Kafka.
Però al cap d’un temps les bornes frontereres d’aquell sector
van desaparèixer i la rasa va
quedar tapada. Tot plegat era
un problema per als dos estats
però no pas per als dos municipis a cada banda de la carena,

Agullana (Alt Empordà) i Morellàs-Les Illes (Rosselló), entre els
quals no hi ha cap litigi en
aquest sentit. A l’Ajuntament
de Morellàs confessen que ningú no sap encara avui amb precisió de quin costat del monument passa la frontera. El sentit
comú s’ha imposat per considerar que la resposta potser no és
tan important. Alfons Quera,
alcalde d’Agullana, té constància que hi ha alguna comissió
entre els dos estats que encara
segueix aquest dossier, però en
els últims 10 anys no n’ha tingut cap notícia. «A l’hora de
l’Europa del segle XXI i quan la
nostra preocupació és de construir una Europa dels pobles,
des d’Agullana veiem això de
les fites frontereres com una cosa força ridícula», diu l’alcalde.

Un rètol anuncia
l’àrea de servei de
«Le village catalan» a
l’autopista «La
Catalane», prop del
Voló. Al fons, la
muntanya sagrada
del Canigó. / LLUÍS
SERRAT

DOSSIER 350 ANYS DEL TRACTAT DELS PIRINEUS

Tractat dels
Pirineus: dos es
barallen i el tercer...
Catalunya va escapçar-se per un pacte entre
potències en què no va tenir ni veu ni vot
CARLES RIBERA

L

’illa de Konpatzia, o dels Faisans, està situada al riu Bidasoa i la comparteixen els municipis d’Hendaia i Irun, tot i que, en
definitiva, sempre ha estat terra
de ningú. Un petit bocí de menys
d’un quart d’hectàrea que va tenir el seu moment de glòria l’any
1659, quan va acollir la signatura
del Tractat dels Pirineus. Va ser el
dia 7 de novembre. Regnaven Felip IV, a la Corona Hispànica que
s’expandia per Flandes, Itàlia i
ultramar, i Lluís XIV, el Rei Sol,
en una França que maldava per
eixamplar una grandeur aleshores amb més potencial que realitat. La signatura entre ambdues
potències no només tancava els
últims serrells de la complexa
guerra europea dels Trenta Anys
sinó que, com a dany col·lateral,
escapçava Catalunya pel nord
d’una manera irreparable fins
avui dia. Un dany col·lateral per
a Europa, una tragèdia per als catalans.
Segons l’acord de pau, rubricat
per Luis de Haro i el cardenal
Mazzarino com a primeres espases de la negociació, la corona
francesa va obtenir, a la banda
que interessa analitzar des de la
perspectiva catalana, el comtat
del Rosselló (que incloïa el Vallespir, el Conflent i el Capcir) i
trenta-tres pobles de la Cerdanya, uns contorns fronterers
acabats de marcar pel Tractat de
Llívia del 1660. L’argument que
es va imposar per legitimar
aquestes partions va ser el de la
suposada frontera natural històrica que representaven els Pirineus. Una filosofia i un criteri

que van marcar jurisprudència
en la diplomàcia internacional
futura. Fins aleshores les fronteres, en general, eren una amalgama permeable de diversos confins i dominis, diocesans, senyorials, geogràfics i socials. A partir
d’aleshores les ratlles sobre els
mapes es van utilitzar més per dividir i separar que no pas per
identificar els contorns dels diferents territoris, una fita que seria
clau en l’evolució del concepte
d’estat-nació.

Un conflicte enrevessat
El Tractat dels Pirineus representa per a Catalunya, sobre el paper, la resolució d’un conflicte
enrevessat on es barregen qüestions d’abast europeu amb problemes domèstics i disputes de
frontera. No s’ha d’oblidar que la
corona hispànica i la francesa estaven en guerra des del 1635 i
que per anar a la guerra uns i altres havien de passar per Catalunya, camp de batalla tradicional
per ventilar els conflictes entre
aquestes dues monarquies expansionistes. A més, no es pot
menystenir el fet que el 1640 Catalunya va alçar-se en armes contra el rei Felip IV en una contesa
que duraria dotze anys i que devastaria un país que, en realitat,
ja feia dècades que estava força
depauperat. Un Principat que,
en aquest procés d’enfrontament amb el rei, el 1641 s’havia
lliurat sencer a Lluís XIV, proclamant-lo comte de Barcelona.
Restituïda la legalitat hispànica
l’any 1652, es va arrossegar el
conflicte hispanofrancès fins al
1659, una etapa durant la qual
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Detall de la signatura del tractat, entre Lluís XIV (esquerra) i Felip IV,
a l’illa dels Faisans, en un oli de Laumosnier.

Un tractat il·legal per a Catalunya
Catalunya és, tristament, un país on fins avui les lleis pròpies han estat
sovint paper mullat en mans d’instàncies supranacionals, com en
aquest cas les monarquies hispànica i francesa. L’especejament fet per
aquestes dues potències contravenia, en realitat, la voluntat de les institucions catalanes, marcada per l’anomenat Jurament de les Illes, segons el qual els territoris de l’antic Regne de Mallorca no podien separar-se de la Corona d’Aragó. Felip IV i Lluís XIV no tan sols es van saltar
aquest precepte sinó que la negociació es va fer a esquenes de les
Corts Catalanes. És més, el tractat no va ser notificat oficialment a Catalunya fins a les Corts celebrades el 1702, quaranta-tres anys després.
Un tractat basat en un principi geogràfic tan arbitrari com el recollit en
el mateix text aprovat: «Habiéndose convenido en la negociación que los
montes Pirineos, que comunmente han sido siempre tenidos por división
de las Españas i las Galias, sean de aquí en adelante también la división
de los mismos reinos.»

ÒSCAR JANÉ. Historiador
Catalunya no només va patir la
situació derivada de ser escenari
de guerra permanent (cal recordar que la soldadesca s’allotjava
en cases particulars, a càrrec de la
gent del país) sinó que durant tot
aquest temps va ballar damunt la
taula diplomàtica com a moneda de canvi en les successives negociacions. Així, a la conferència
de pau de Münster (1643-1645),
l’observador català Josep Fontanella ja es va ensumar la possibilitat que tot el Principat fos intercanviat pels Països Baixos.
La Guerra dels Trenta Anys
que des del 1618 havia enfrontat
mig Europa per qüestions politicoreligioses, va quedat mal segellada amb la Pau de Westfàlia
(1648), la qual cosa va allargar la
contesa entre els exèrcits hispànics i els francesos durant la dècada següent. El desenllaç, l’exposat abans. La realitat, una mica diferent.

La teoria i la pràctica
El resultat de la partició de Catalunya a banda i banda dels Pirineus
no va significar una descatalanització fulminant de la part caiguda
del costat francès. De fet, el Consell Reial del Rosselló va ser substituït pel Consell Sobirà. En aquesta
institució, el francès va ser una
llengua mínimament utilitzada
fins al 1700, quan va esdevenir
obligatòria i única. En els primers
anys, sobretot, hi va haver diverses
temptatives de lluita armada amb
més o menys suport de l’altra banda de la frontera, com la protagonitzada per Josep de la Trinxeria en
l’anomenada Revolta dels Angelets (1663-1670). Les prèdiques en
català a les esglésies van continuar
i, sobretot a les zones rurals, la penetració de la llengua i cultura
franceses va ser testimonial fins
ben entrat el segle XX, una època
durant la qual les relacions entre
una i altra banda de la ratlla fronterera van sovintejar tant en el pla
econòmic com en el pla familiar.
Un procés d’assimilació al nou estatus que va ser, en definitiva, paral·lel a l’afermament de la monarquia francesa com a estat modern
i, sobretot, radicalment unitari.

«El tracte amb la Catalunya del
Nord cal que sigui polític»
CARLES RIBERA

A

principis d’estiu vèiem el
ministre espanyol Moratinos reivindicant des de Gibraltar la sobirania espanyola.
Quina diferència hi ha entre
reclamar Gibraltar i no fer-ho
amb la Catalunya del Nord?
–«En aquest cas hi ha un pes
geoestratègic que no té Perpinyà actualment. I, a més, és
molt més difícil endinsar-se en
territori d’un altre estat que fixar-te en una punteta aïllada.»
–Per què?
–«Perquè és una visió espanyola. Des de Madrid, qui et
dirà que Perpinyà és Espanya?
Ningú. En canvi Gibraltar entra dins de la lògica espanyola.
És una qüestió de geoestratègia espanyola. A més, Gibraltar i la Catalunya Nord són,
històricament, dos problemes
separats per 40 anys. El primer
amb el Tractat d’Utrecht, on
negocia tot Europa. El Tractat
dels Pirineus és bilateral.»
–En aquella època sí que
Perpinyà tenia un valor
geoestratègic, com a coixí
entre dues potències.
–«Abans del tractat no era
vist com un coixí, sinó com un
trampolí cap a França. És arran
del Tractat dels Pirineus que
des de totes dues bandes es veu
que pot ser una zona de defensa. I pel que fa a la importància
de la pèrdua, no és que es perdi
un tros de Catalunya, és que es
perd la segona ciutat de Catalunya en aquells moments.»
–Una cosa és el Tractat
dels Pirineus i l’altra el
temps que aquesta frontera
tarda a consolidar-se.
–«El que passa realment a partir del 1659 és que, malgrat la
signatura d’un tractat, el que
diu aquest paper no entra en
funcionament fins que no es

Òscar Jané, especialista en la història de les fronteres i estudiós
del cas català, retratat a Barcelona.

posen en marxa altres coses.
Una és l’aspecte militar, que els
francesos desenvolupen molt
bé i que Espanya no desenvolupa fins al segle XVIII. L’altre aspecte és el control de les mentalitats, per aconseguir que la gent
agafi aquest odi d’un costat a
l’altre, i això almenys fins a la
Primera Guerra Mundial, amb
les instruccions de la III República Francesa, no es dóna, estem
parlant de gairebé tres segles
després. I finalment hi ha la
qüestió del comerç. En el moment que prohibeixes les relacions comercials, aquestes no
desapareixen sinó que passen a
ser contraban. Sempre s’ha dit
que la Cerdanya i el Pirineu són
terres de contraban. Sí, perquè
els van il·legalitzar el comerç!»
–En el terreny polític l’assimilació és immediata?
–«En la pràctica, inicialment el tractat no canvia gaire
res. Hi ha una complexitat juridicopolítica enorme, que no
desapareix fins a la Revolució
Francesa. La diòcesi, a la part
de la Cerdanya, fins al 1806
depèn del bisbat d’Urgell. Hi

ha un àmbit de superposició.
És que si no, no s’entendria
com es pot arribar fins al segle
XX amb una certa identitat catalana, una mateixa llengua,
amb uns costums, amb famílies a banda i banda.»
–I el futur?
–«Quan el TGV estigui, Perpinyà es girarà completament
sobre Barcelona. I gent d’aquí
anirà a invertir allà. Potser sona no gaire romàntic o folklòric, però és el futur. La Catalunya del Nord no és la Universitat de Prada, que allà no interessa gens. La recuperació de
les relacions transfrontereres
estaran al marge de la política,
partint més de les relacions de
proximitat. La frontera no és
una ratlla, és un territori, amb
gent que s’interrelaciona.»
–Als estats suposo que no
els interessa gaire aquesta
interrelació.
–«No hi ha un interès estratègic. Per què aquesta frontera
ha estat la més estable d’Europa en 300 anys? Perquè és natural? No: perquè ha estat la
més controlada.»
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