
La frontera 
deis Pirineus 
JOSEP CLARA 

La ser ra lada deis Pir i
neus constitueix el gran 
bloc m u n t a n y ó s que 
s ' i n l e r p o s a en t re les 

p lanes d 'Aqui tán ia i el L lenguadoc. 
d'una banda, i la conca de l'Ebre. de 
l'altra. Es tracta d'una barrera física, de 
mes de 450 km. de l ong i tud i 
d'amplada variable, que pot suggerir la 
línia ideal de frontera natural. Pero una 
cosa és la imatge virtual i l'altra la real. 
perqué la fiistória, el fet lingüístic cátala 
i base, els pasturatges a un costal i a 
l 'a l t re de is v e s s a n t s . la sob i ran ia 
d 'Andor ra i la v i n c u l a d o de la valí 
d'Aran ais Pa'ísos Catalans ja d'abans 
que es fixés en documents oficiáis el 
nom de Catalunya parlen prou bé d'una 
realitat tiumana que contradiu la idea 
de frontera natural. 

Elisée Reclus he tenia ben ciar a la 
primeria de segle: '"lots els limits assen-
yalats entre les nacions son obres de 

rhome, I res no impedeix que siguin 
desplagats o destruTts (...) les línies de 
participació política tragades sobre els 
cims alpins i sobre les crestes deis 
Pirineus no son menys arbitránes i no 
respecten mes les afinitats naturals". 
Perqué una muntanya forma un tot en 
els dos vessants. 

Per a Ca ta lunya , ce r tament . els 
Pirineus no van significar, a l'edat mitja-
na. els limits de la seva expansió, sino 
el bressol o el capgal vertebrador deis 
territoris situáis al nord i al sud de la 
serralada. Pierre Vilar apunta molt en-
certadament que l'antiga frontera de les 
Corberes, que durant quatre segles 
(1258-1659) va separar dos reialmes. 
dues senyories, corresponia a una molt 
vella geografía de grup. També és cert, 
pero, que Franga intenta diverses ve-
gades d'emparar-se de les comarques 
ca ta l anes i que el Rosse l ló i la 
Cerdanya foren cedits per Joan II a 
Lluís XI de Franga l'any 1462. a canvi 
del seu suport en la guerra civil del 
segle XV, territoris que foren recuperáis 
l'any 1493. 
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Hom ha assenyaiat una vintena d'in-
tents d'ocupació, que en el cas de la 
Valí d 'Aran han estat remarcáis per 
Joan Regla i Josep Lladonosa, ja que 
fou una vella aspiració francesa empa-
rar-se de les ierres catalanes del nord. 
La regió aranesa, per la seva situació 
geográfica a Taita conca de la Carona, 
aíllada i difícilment comunicada amb la 
resta del Principat, fou un deis territoris 
mes perjudicats per les invasions. 

Els primers intents d'integració fran
cesa reculen al segle XII, quan el papa 
fvlartí IV excomunicá Pere el Gran, per 
l'empresa de Sicilia, i atorgá la posses-
sió deis seus regnes a Felip l'Ardit de 
Franga. En aquella ocasió. els exércits 
f ranceses van envair la Valí d 'Aran 
(1283) i e n t r a r e n t a m b é a G i rona 
(1285). Per bé que la croada fracassá, 
la recuperado de la Valí d'Aran suposá 
una laboriosa pugna diplomática que 
dura fins el 1313, ja que si fot primer va 
restar en poder de Franga, el 1298 fou 
donada al rei de Mal lo rca , al iat del 
francés, en segresl. 

Les temptatives, per una o una altra 
excusa, es repeliren segle rere segle. 
La desmembració definitiva de les to
rres catalanes del nord va arribar com 
una de les conseqüéncies de la pau o 
tractat deis Pirineus. signat a Tilla deis 
Faisans el 7 de novembre de 1659, 
entre els representants de Felip IV de 
Castalia i els de Lluís XIV de Franga. 
acord que -entre altres concessions-

establia la cessió a Franga de diverses 
places de Flandes, de THainaut i el 
comtatdel Rosselló. 

La "frontera natural" 
com a pretext 

La delimitació fronterera és contem
plada ais anieles 42. 43, 48, 116 i 118 i 
5é deis secrets del tractat de pau del 7 
de novembre de 1659. 

Al 42 s 'apunta que ''ios montes 
Pirineos, que comúnmente han sido 
siempre tenidos por división de las 
Españas y de las Galias sean de aqui 
adelante también la división de los mis
mos reynos'\ i per aixó "ha sido conve
nido y acordado que el Sr. Rey 
Chrístianisimo (Lluis XIV) quedará pos-
seyendo y gozará efectivamente de 
todo el condado y veguería del 
Rosellón. y del condado y veguería de 
Conflent. payses. villas, plazas y casti
llos, brugos. aldeas y lugares de que 
se componen dichos condados y ve
guerías de Rosellón y Conflent. y al Sr. 
Rey Católico (Felip IV) ha de quedar el 
condado de Cerdania y todo el princi
pado de Catalunya, con las veguerías, 
villas, placas, castillos, burgos, aldeas, 
lugares y payses de que se componen 
dichos condados de Cerdania y princi
pado de Cataluña: bien entendido que 
si se hallasen algunos lugares del 
dicho condado y veguería de Conflent 
solamente y no del Rosellón. que estén 
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dentro de dichos montes Pirineos, de la 
parte de España, quedarán a su 
Magostad Católica: como también si se 
hallasen algunos lugares del dicho con
dado y veguería de Cerdania solamen
te, y no de Catalunya, que estén dentro 
de dichos montes, de la parte de 
Francia, quedarán a Su Magostad 
Chrisíianissima". 

El 43 insisteíx que els comtats i ve-
gueries de Rosselló i Confien! "queda
rán irrevocablemente y para siempre 
incorporados a la Corona de Francia" i 
que Felip IV hi renuncia per ell i els 
seus successors. malgrat el que po-
guessin indicar les const i tucions del 
Principal de Catalunya. Els articies 48, 
116 i 118. així com el 5é, deis secrets, 
fan referencia a la resíitució de les pla
ces o c u p a d e s pe ls f r a n c e s e s a 
Catalunya. 

Els termes imprecisos de l'article 42 
provocaren molts problemes i fortes 
discussions a l'hora de fixar la delimita-
ció fronterera. La versió espanyola del 
tractat de 1659 parlava deis Pirineus, 
"que comúnmente han sido siempre te
nidos por división de las Españas y de 
las Galias'\ pero la francesa es referia 
a "les monts Pyrenées. qui avoient an-
ciennement divisé les Gaules des 
Espagnes". La diferencia entre "común
mente" i "anciennement" serví perqué 
les dues parts presentessin solucions 
diferents, estratégiques. 

Entre els dies 22 de marp i 13 d'abril 
de 1660 va teñir lloc a Ceret la trobada 
deis comissaris encarregats de fixar la 
línia que delimites els dos regnes. Els 
bisbes Péire de Marca i Jacinl Serroni 
hi representaren els interessos france-
sos, mentre que la defensa deis espan-
yols va correspondre a dos catalans: 
Miguel Salva de Vallgornera i Josep 
Romeu de Ferrer. Els pr imers -amb 
l'erudició de Péire de Marca- argumen
taren no solament que Llangá. la Selva 
i el monestir de Sant Pere de Rodes 
havien de ser incorporats a la corona 
de Franga, s ino també que la Seu 
d'UrgelI no pertanyia a Catalunya, ans 
bé a Septimánia. 

Les negociacions van ser suspeses 
sense haver arriba! a cap acord, i amb 
un gran disgust per a ambdues coro
nes, ja que no podia celebrar-se el ca-
sament de Lluis XIV amb la fi l ia de 
Felip IV fins que s'arribés a l'enlesa. 
Represes novament les converses, el 

representan! de Mazzarino i Lluis de 
Haro, i no sense noves discussions en-
verinades, el 31 de maig de 1660 se 
signa una declaració sobre Tarticle 42. 
en virtut de la qual, a mes del Rosselló 
i el Conflent. Franga incorporaha la valí 
del Querol i 33 pobles de la Cerdanya. 

La tria d'aquestes poblacions fou 
c o n f i a d a a M ique l Sa lva i Jac i n l 
Serroni, que es reuniren a Llivia a la fi 
de juliol del mateix any. Sense gaires 
discussions n'elegiren 28, esteses a 
rinterior d'un are compres entre el coll 
de Pimorent i el massis del Puigmal. 
Serroni va proposar de tragar la corda 
de l'arc. cosa que suposava deixar 
Llivia en poder de Franga. pero la de
fensa aferrissada del delegat espanyol, 
que va saber argumentar que Llivia era 
una víla i no un poblé, va donar per re-
sultat que Mazzarino ordenes a Serroni 
de cedir, Així, el 12 de novembre de 
1660, fou signat el pacte que deíallava 
els 33 pobles que s ' incorporar ien a 
Franga i que reconeixia Llivia com a un 
enciau espanyol. el qual en virlut de la 
servitud internacional no podría ser mai 
fortifjcat. 

Noves invasions 

Si la Pau deis Pirineus i el I r ada ! 
complemen!an de Llivia posaren fi a la 
guerra eníre les corones de Cas!ella i 
de Franga iniciada el 1635, i tragaren la 
fron!era degana d'Europa. les hoslilüats 
en!re ambdues corones rebrollaren ben 
avia! i repercuüren a les regíons prope
res a la frontera, les quals hagueren de 

P 

O 
3 

El ["iii RcLJr. líinil 
tiivisori ;i hi C\'rcl;invLi 

42H. — PUICCERDA. — Punnc- iiUctnncionnl >• rio Rnut 

na íi i ' lu alUa isrra com \a Lurdmii/n. 

Revista de Girona / Num. 140 maig ¡uny 1990 59 [275] 



0̂  

O 
T5 

conéixer diverses invasions. El 1675 i 
el 1684 els francesos arribaren fins a 
assetjar Girona, pero Tocupació mes 
perllongada de TEmpordá, el Girones, 
la Selva, gran part de la Garrotxa i fins i 
tot el Maresme. s'enregistrá els anys 
1694-1698. 

El 1711. com a conseqüéncia de la 
guerra de Success ió , els f rancesos 
ocuparen la valí d 'Aran, la qual sofrí 
una altra ocupació no redemptor ista 
arran de la guerra entre el Regent i 
Fel ipVé l'any 1719. 

Molts anys després, la Guerra Gran 
o del Rosselló {1793-1795) va teñir una 
primera etapa ofensiva, amb l'entrada 
del general Ricardos al Rosselló, i una 
segona d'invasió francesa, que s'apo-
de rá de ter r i to r is c o m p r e s o s ent re 

Problemes no resolts 

El tractat de 1659 i els supletohs im-
mediats fixaren els limits entre les dues 
corones , pero la precis ió en mol tes 
valls i indrets fou dificil. ja que les co-
munitats frontereres no renunciaren ais 
privilegis seculars que els permetien 
l'accés ais recursos i a la propietat de 
muntanyes, pastures i aigües. Durant 
molt de temps, aquest fet comporta no 
poques disputes i incidents entre les 
poblacions d'una banda i l'altra de la 
ratlla. i també entre les autoritats i els 
funcionans que transgredien el territori 
de rEstat vei per perseguir el contra
ban i incautar-se de generes o animáis. 
El test imoniatge de Narcis Heras de 
Puig ho explicita clarament. arran d"un 

Els muíais tl'Espinahcll 
apnil'ilL'n els drcls tic 

pasiuriugc a l'allre ves-
synt de la ctircna 

l'Empordá i la valí d'Aran. En temps de 
Mapoleó, encara, es produí la Guerra 
de la Independenc ia o del Francés 
{1808-1814). en qué el Principal fou to-
talment ocupat i, un cop segrega! del 
reialme espanyol de Josep Bonaparte, 
annexat a l'imperi francés. 

En totes les paus que (oren signa-
des per posar fi ais diferents conflictes, 
pero, la frontera deis Pirineus no va 
canviar el tragat del segle XVII . Per 
aixó -a mes de la degana de l'Europa 
moderna- tía estat també la mes esta
ble de les que delimiten les Ierres franceses. 

recorregut per la Cerdanya a mltjan 
segle XIX: 

"La actual linea divisoria entre 
Francia y España en la Cerdaña no 
está formada ni indicada por la natura
leza: en ciertas partes la forman una 
línea de sauces, y en otras atraviesa 
por medio de un campo cultivado, sin 
que esté designada siquiera por un 
surco de arado: y aun en algunas par
tes hay territorios que no sabe a punto 
fijo si son franceses o españoles: tal es 
el trecho que media entre el camino de 
Puigcerdá a Dorria. y la cresta de las 
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montañas situadas a la izquierda, pues 
pretenden los vecinos de los pueblos 
franceses de Paiau y de Ossege que 
los terrenos comunales pertenecientes 
a sus pueblos respectivos tienen por lí
mite el camino expresado, mientras los 
vecinos de Dorria y pueblos limítrofes 
sostienen que aquéllos sólo llegan a la 
cresta de los montes en cuya falda me
ridional está el expresado camino. De 
esta incertidumbre surgen disputas no 
sólo entre los pueblos, sino también 
entre las autoridades de las dos nacio
nes, porque haciendo el resguardo es
pañol a veces aprensiones de géneros 
o ganados en el territorio disputado, se 
promueven cuestiones sobre su legiti
midad entre las autoridades de ambos 
países. Todo esto viene a confimar la 
necesidad de ¡a in
dicada rectificación 
de limites, tanto 
más cuanto que las 
mismas dudas y 
disputas ocurren en 
el valle de Bastan, 
provincia de 

Navarra, y otros 
puntos de la fronte
ra". 

L ' e m p o r d a n é s 
Narc ís Fages de 
Roma, en un paper 
de la ma te i xa 
época, parla de "las 
escandalosas usur
paciones que hacen 
de las aguas que 
vivifican algunos 
pueblos de la 
Cerdaña francesa. 
que roto el freno que les impusiera el 
buen orden establecido por la 
Monarquía, han aprovechado las turbu
lencias de su país para lanzarse a di
chas usurpaciones a pesar de lo esti
pulado en los tratados", i apunta que ha 
estat nomenada una comissió perqué 
proposi el mitjá per conciliar les qües-
tions i eviti els abusos "a que se presta 
la mala demarcación de los límites". 

Els tractats de Baíona 

Per tal de superar aquests proble
mas que no consolidaven l'ordre ni les 
bones relacions, els anys 1856, 1862 i 
1866 (oren signats a Baíona tres trac

tats de limíts. refehts a cada un deis 
tres Irams en qué es dividí la frontera 
des del Bidasoa a la Mediterránia. L'ob-
jecte básic era; la fixació definitiva de la 
frontera comuna i alhora el reconeixe-
ment deis drets. usos i privilegis invo-
cats per les comunitals trontereres. 

El tractat que ara ens interessa mes 
és el darrer, signat el 26 de maig de 
1866. ja que afecta els limits comuns al 
depa r tamen t f rancés deis P i r ineus 
Orientáis i a la provincia de Girona. 
Consta de trenta-tres articles i una acta 
addicional amb vint-i-dos articles mes. 

Els anieles 1 a 16 estableíxen la 
linia divisoria internacional. El 17 indica 
que, tan aviat com era possible, hom 
procedirá a demarcar-la amb ''mugas 
duraderas" i se n'aixecará una acta. El 

18 i 19 es refereixen 
ais ramats de Guils i 
la Tor de Querol i ais 
drets de pastura co
muna. El 20 al canal 
de les a igües de 
l'Aravó. que és con-
siderat una propieíat 
de Pu igce rdá . Del 
21 al 27 fan relació a 
qüestions de Llívia. 
El 28 re lac iona els 
camins írancs. men-
tre que la resta de 
rarticulat declara vi-
gents els contractes 
existents que no si-
guin contradictoris al 
tractat. recorden el 
r eg lamen t de la 
p resa de ramats 
annex ais tractats de 

Baiona de 1856 i 1862, l 'entrada en 
vigencia del document i l'intercanvi de 
la ratificació, Els articles de Tacta addi
cional tracten de la conservació de les 
fites internacionals. deis ramats i les 
pastures, de les propietats dividides per 
la linia fronterera. del régim i l'aprofita-
ment de les aigües d ú s comú i de la 
rectificació de l'article 15 del tractat de 
1862. 

Unes altres disposic ions addicio-
nals. s ignados el dia 11 de juliol de 
1868, també a Baiona. reporten l'acta 
d'amollonament de la frontera, efectuat 
amb pedrés prismátiques de 80 centi-
metres d"algada, en les quals hi eren 
gravadas unes creus i un número ordi
nal compres ent re el 427 (por te l la 
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Blanca d 'Ando r ra ) i el 602 (Cova 
Foradada, arran del Mediterrani). i a 
mes a mes la del terme de Llívia, as-
senyalat amb quaranta-cinc fites mes, 
de 60 centímetres d'aigada. Com a do-
cuments annexos es modifiquen els ar-
ticles 18 i 19 del tractat de 1866, s'am-
plien els camins de pas franc. es reco-
neixen els usos entre pobles veíns, 
s 'estable ixen unes normes per a la 
presa deis ramats introduíts il.licitament 
en el territori alié i es reglamenta l'ús 
comú de les aigües del Reür, font del 
Bovedor . Riutor, Tartarés, canal de 
P u i g c e r d á . V e r n e d a i cana l 
d'Angostrina i Llívia. 

Consideracions linals 

L'actual frontera deis Pirlneus va co-
mengar a delimitar-se el 1659, i entre 
aquella data i el 1868 va ser fixada i as-
senyalada definitivament. Tot i així en
cara a hores d'ara hi ha discrepáncies 
en els mapes oficiáis impresos a cada 
banda. El famós pie de l'lnfern, fita deis 
excurs ion is tes que es mouen entre 
Ulldeter i Nuria, és situat dins el territori 
francés (segons l'lnstitut Géographique 
Nat ional ) .mentre que corist i tueix un 
element de la carena divisoria {segons 
els mapes de l ' lns l i tuto Geográ f i co 
Nacional). I aixó perqué l'acta d'amollo-
nament del 1868 no ho aclareix: "511. 
Después de haber pasado por el pri
mer pico de la Vaca, el Cali deis Uacs 
de Carenza o de las Arenas, el segun
do pico de la Vaca, el del Infierr^o o del 
Gours, el coll de la Coma del Irifierno. 
el pico del Gigante o deis Bastiments y 
el pico de la Dona, está la portella de 
Murens o Mantel, donde se plantó un 
mojón al Este del sendero". 

En identificar el pie de l'lnfern amb 
el deis Gorgs. quan de fet son dues 
cotes diferenciades. no es pot dir quins 
mapes teñen la rao. 

No és una frontera natural, sino un 
producte de la tiistórla, d'uns tractats 
politics que no van teñir en compte per 
res la voluntat del poblé cátala i que 
mu t i l a ren el te r r i to r i secu la r de 
Catalunya. La mateixa linia deis cims, 
invocada per fixar els nous limits, no 
s o l a m e n t no és r e s p e c t a d a a la 
Cerdanya -repart ida capr ic iosament 
entre els dos Estats-, sino tampoc a 
Costoja ni a les Salines, on respeetiva-
ment Franga envaeix les conques del 
Segre i de la Muga, i Espanya, la riera 
de les liles. 

Malgrat la separado polít ica deis 
dos vessants deis Pirineus, les rela-
cions locáis no van quedar tallades per 
l'existéncia de propietats mes enllá de 
la frontera, per les pastures comunes, 
els tractes familiars, els comerciáis i el 
contraban. No oblidem tampoc que fins 
el 1802 el bisbat d'Urgell no va renun
ciar al domini espiritual de la Cerdanya 
"francesa". La gent de Llangá i Banyuls, 
la de Maganet de Cabrenys i Costoja. 
la de Beget i la Menera. la de Setcases 
i Mentet, la de Puigcerdá i la Guingueta 
d'lx, per posar uns exemples, va saber 
superar la ratlla artificial per fer negocis 
i celebrar testes o matr imonis. Pero 
unes relacions momentánies mai no 
poden justificar les limitacions i els as-
pectes negatius de la mutilado territo
rial, concessió d'una Espanya decadent 
que cedí a Franga l ' f iegemonia dins 
Europa. 

Tanmateix res no és etern i les fron-
teres encara menys. Si la frase "No hi 
ha Pirineus" va teñir, un dia, un caire 
fortament annexionista i egoísta, en 
rhoritzó del 1993 ha de significar la su-
peració. si mes no, de les barreros mes 
burocrát iques.*^ 

Josep Clara és historiador. 
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