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…I què són les fronteres?

Les fronteres són aquelles que ens indiquen els llibres de text o bé les institucions interna-
cionals que reconeixen un estat o un altre, o bé fins i tot, aquelles demarcacions adminis-
tratives que indiquen una diferència territorial. També són aquelles barreres interiors que,
durant molt de temps o no, separen físicament, socialment o psicològicament uns individus
o uns col·lectius. Per tant no només es pot o s’ha de parlar de fronteres com a objecte d’es-
tudi territorial. Evidentment, les formes i les fórmules són múltiples, però en la seva cons-
trucció total rau l’origen del que són les fronteres. En la combinació de diferents disciplines
trobaríem les millors definicions, la qual cosa no sempre es fa (geografia, història, política,
economia…)
Ara bé, des dels ensenyaments de primària, les fronteres tenen un rerefons de lògica natu-
ral, i ho continuen tenint si entenem fronteres com a espais lògics:

- Naturals, però, significa sense fronteres humanes.
- La lògica de la natura s’enfronta en aquest sentit a les dificultats plantejades pels
interessos humans, uns espais fets.

La delimitació de l’espai és la que permet parlar d’iguals i diferents, o més ben dit, de col·lec-
tius o espais similars o altres. La delimitació té doncs una relació propera al que al seu dia
Marshall D. Sahlins definia com a concentrisme per a les tribus i que, més tard, Peter Sah-
lins va definir com a sociocentrisme per al cas de la Cerdanya i altres societats de munta-
nya i de frontera en general. En aquest sentit, l’home necessita posar límits al seu espai. És
una necessitat de visualització de l’entorn, de control de l’espai on es mou; un control que
pot ser senzillament individual, col·lectiu, de seguretat psicològica com de poder. L’espai de
la frontera personal i/o col·lectiva, doncs, humana és concèntrica, del més íntim al més
ampli: cambres a casa a camp a poble a vall a comarca, etc. Cadascuna d’aquestes
etapes representa el més personal respecte al pas següent, un espai de tranquil·litat, de
domini –que no forçosament, de dominació. 

La fronterització progressiva

En els darrers anys les diferents investigacions com també les aproximacions teòriques
menys polítiques o subjectives aposten per aconseguir eliminar d’una vegada aquelles
arrels de fronteres predeterminades o naturals. Així, sembla més pertinent parlar de fronte-
rització progressiva. Això no obstant, cal distingir entre aquelles interpretacions fetes des
de l’anàlisi i la recerca i aquelles viscudes per les poblacions mateixes. L’arrelament d’idees
preconcebudes ha estat un dels instruments més importants per crear aquestes fronteres.
Això s’ha fet a partir de l’exacerbació de les diferències, allà on n’hi havia o creant-ne de
noves, del caràcter que fossin. El sentit emprat ha estat el següent: delimitació de la identi-
tat; joc i manipulació vertical –des dels àmbits de poder–; i l’aprofitament de les estructures
micro, és a dir, de totes aquelles petites diferències preexistents a escala local. Els princi-
pals elements desenvolupats han estat els de la similitud i la diferència.
Des d’un origen remot, el concepte frontera ens remet a un significat militar. Aquesta seria
l’opinió de Michel Foucher, per a qui els territoris de frontera no eren espais annexats sinó
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simples feus que es podien deslligar d’una corona per passar-los a una altra. El mot guarda
certament un vell sentit militar, és a dir, de límit. La cartografia va establir límits visuals i
oportunitats polítiques que, fins llavors, només eren especulacions abstractes. Segons
aquest mateix autor, el tractat dels Pirineus no va ser un acord de límits, sinó de repartició
de terres i, sobretot, de separació dita natural. Emprant les proves evidents de Llívia, Andor-
ra, la Cerdanya i la Val d’Aran, afirma que el tractat va ser redactat aprofitant els interessos
propis de les comunitats, més que amb una primerenca imposició vertical des dels centres
de poder, posant en lloc així una frontière froide pendant des siècles”.1

Les anomalies frontereres d’Andorra o de la Val d’Aran són un bon exemple per a una com-
prensió de la irracionalitat limítrofa; un fet que els darrers anys ja ha estat analitzat per a
aquests casos i altres adjacents.2 L’Aran va seguir vinculat a la diòcesi de Comenges des-
prés de 1659, de la mateixa manera que l’alta Cerdanya ho va fer amb el bisbat d’Urgell fins
al 1806.
Tot i ser noves terres de frontera –entre elles, ja que ja ho eren amb el País de Foix o Andor-
ra–, la Cerdanya i la zona del Vallespir fins al Ripollès restaren molt permeables. Al voltant
de 1659, les anades i vingudes de tropes o petits grups armats (per cometre atacs militars,
controlar el comerç o restringir els problemes dels soldats a la muntanya) van esvair qual-
sevol dubte sobre la necessitat de controlar la frontera militar. Ara bé, els efectes a mitjà i
llarg termini sobre la població autòctona formen part d’aquesta construcció de la frontera.
En el cas del contraban, per exemple, va créixer arran de la frontera. Es tracta d’una acli-
matació a la frontera. Aquesta, tot i ser vulnerable i culturalment artificial de moment, existí
sobre el paper i es mantingué més enllà del simple període d’una guerra, com solia passar
amb la resta de fronteres que es creaven al llarg de les campanyes, que podien mantenir-
se tres o quatre anys, però que en acabar-se la guerra, desapareixien. Un escrit de 1650 ja
descrivia la relativitat de la frontera i de l’existència dels peuples de la frontière, aquells que
senzillament separen les tropes espanyoles i franceses (tant se val si era a Lleida, a la Cer-
danya o la plana de Vic). La idea d’una frontera fluctuant era ben viva durant la guerra dels
Segadors, i encara ho serà més enllà.3 De fet, el concepte francès de frontera evolucionà
en funció d’interessos territorials, ben segur de la mà de Pèire de Marca i d’altres personat-
ges com el bisbe d’Orange, però van ser capaços de fer un gruix d’arguments, fins i tot amb
textos catalans.4

Difícilment podien pensar els cerdans així com altres pobles afectats que aquesta frontera
es mantindria molt més temps. En aquest sentit, no es pot entendre el tractat dels Pirineus
de 1659 com un punt d’inflexió magnificat. I és que van ser les mesures polítiques poste-
riors (comercials i militars, sobretot) les que van promoure una altra realitat. En contraparti-
da, a falta de mitjans militars per lluitar-hi en contra, l’adaptació per la subsistència i la resis-
tència passiva van ser les úniques mostres d’una afirmació col·lectiva. Si més no, l’evolució
de la presència francesa a la zona, el seu assentament militar i el testimoniatge de primera
fila sobre la pèrdua de privilegis comercials així com les transformacions institucionals de
les terres catalanes sota domini francès, exacerbaren el sociocentrisme: s’incrementà la
francofòbia i la monarquia hispànica semblava més adient.
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L’espai, el territori i la comunitat es van identificar mútuament i es va desenvolupar una
consciència col·lectiva molt més primerenca que a qualsevol altre indret del país.5

En la pràctica, què és el tractat dels Pirineus?

El tractat dels Pirineus se signa el 7 de novembre de 1659 a l’illa dels Faisans, com a resul-
tat final d’un procés de 24 anys de negociació,6 i amb conseqüències diverses a escala
europea. Fent un breu resum, el tractat:

- Posa fi a la guerra entre França i Espanya, que dura des de 1635, que estava
emmarcada dins el conflicte europeu de la guerra dels Trenta Anys.
- Posa fi al conflicte de la guerra dels Segadors, iniciada el 1640.
- Posa fi a la política iniciada a Catalunya arran de la Revolució Catalana de 1640.
- Estableix un nou ordre europeu: diplomàtic, militar, polític…
- Estableix noves fronteres (com en altres tractats anteriors), amb la novetat que la
frontera entre les monarquies de França i Espanya es mou per primer cop oficial-
ment des del tractat de Corbeil (1258). S’oficialitza per primera vegada la frontera
estatal entre les dues monarquies, ja que, fins aleshores, només indicava el límit
entre França i la corona d’Aragó.
- Ja anteriorment hi havia hagut alguna modificació provisional del control reial (que
no pas de frontera): és el cas de l’ocupació francesa del Rosselló i altres comarques
a causa de la cessió personal del rei Joan II a Lluís XI (v. 1462-1493).

L’indret de la negociació final, l’illa dels Faisans, és l’escenificació victoriosa de les diplo-
màcies europees, la recuperació del poder per part dels monarques i la posada en marxa
de maquinàries de guerra per la via de la negociació.

Biblioteca Nacional de França (BNF), Fonds Français 4240, Dessin de l’Ile
des Faisans, 1659.
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Aquest és el dibuix que escenificava l’encontre on, per una banda i altra, les representa-
cions reials es donaven cita fins a l’illa i, a l’extrem d’aquesta, es trobaven els dos ministres
de cada monarquia. En realitat l’illa dels Faisans és això…

… un illot que, des del segle XIX, té un monòlit per
certificar l’acord dels dos estats, espanyol i francès:

Una proposta d’esquema del procés del tractat dels Pirineus seria la següent:
1635 Guerra oberta entre França i Espanya enmig de la guerra dels Tren-

ta Anys. Tal com suggereix l’historiador Daniel Séré, és precisament
en el moment en què s’inicia la guerra que s’inicia el procés de pau.
Un procés diplomàtic de negociació que té punts àlgids.

1640-1641 Aliança francocatalana.
1648 Tractats de Westfàlia (a Münster no es clou el tema francoespanyol).
1652 Derrota francocatalana a Barcelona.
1656 Negociacions i tractat de Madrid.

Gener-juny 1659: negociacions i tractat de París.
7 novembre 1659: tractat dels Pirineus, on entre altres coses, el
pacte se segella amb el casament entre la infanta Maria Teresa i el
rei de França, Lluís XIV.

1660 Conferències de Ceret i tractat de Llívia (12 de novembre).
1660-1666 Conferències de Figueres (sobre litigis i propietats).
1667-1668 Guerra de Devolució, durant la qual s’observa que no es respecten

la majoria dels articles del tractat dels Pirineus, essencialment
aquells que toquen les represàlies i confiscacions… Aquesta serà la
tònica durant la resta de conflictes fins a la guerra de Successió.

1806 La part de la Cerdanya annexada a França deixa de dependre de la
diòcesi d’Urgell.

1856-1862-1866 Tractats de Baiona i fixació de la frontera amb fites (1868). Punt cul-
minant del Segon Centenari del tractat dels Pirineus.

A final del segle XIX, arran dels acords dits de Baiona i l’establiment d’una comissió dels Piri-
neus que hauria de verificar els conflictes locals-estatals, es creen les fites sobre el terreny;
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un fet que és motiu d’enfrontament continu al País Basc, però que a la part de Catalunya-
França-Andorra acaba establint-se davant la vigilància administrativa i militar, i evidentment
jurídica.

El tractat dels Pirineus afectà només els Pirineus?

Núria Sales ja va evocar en un article molt adient els dubtes sobre el fons del tractat dels
Pirineus.7 El tractat dels Pirineus és eminentment europeu, i cal fer-ne una doble lectura: a
escala europea i a escala catalana (pel que ens interessa). Hi intervenen entre altres: Cata-
lunya, Luxemburg, Flandes, l’Artois, el Franc-Comtat, alguns territoris italians, etc. Indubta-
blement, el tractat dels Pirineus és un procés més que no pas un pacte tancat el 1659.
Només una lectura teleològica o en la longue durée permeten afirmar que el tractat no va
ser en cap cas un punt d’inflexió, sinó un fonament més de tot un procés en què la formació
i redistribució de les fronteres dels principals estats europeus arrelen. Els casos excepcio-
nals, com l’andorrà, són fruit d’argumentaris jurídics, però també de la necessitat casual
dels moments fonamentals de les múltiples negociacions seculars pels traçats fronterers.
Les conseqüències més directes de la fi de la guerra dels Segadors és la fugida o exili de
gran part de la classe política catalana que havia estat governant o influint directament en
les decisions del Principat des de feia més de tres dècades. La majoria marxen a Perpinyà
i s’hi instal·len, tot rebent com a premi els béns o patrimonis d’altres catalans contraris a
França que, al Rosselló, era la majoria de la classe notable. Estem parlant de més de 1.500
persones que marxen de Barcelona a Perpinyà. L’altre resultat del tractat va ser territorial i
polític: l’annexió a França de territoris com el Rosselló, el Vallespir, el Capcir, el Conflent i
una part de la Cerdanya (sense Llívia). Per tant, el territori més afectat serà el septentrional
i pirinenc. Cal tenir present que, en aquella època, Perpinyà, tot i no ser oficialment ciutat,
era la segona localitat amb més habitants després de Barcelona i, alhora, tenia més d’un
20% de representants en l’àmbit territorial català. Per tant, la pèrdua no era menor.
En les darreres negociacions camí de la pau cal trobar el perquè d’aquestes cessions i les
seves afectacions. La redacció del text del tractat dels Pirineus es va fer entre el 13 d’agost
i el 7 de novembre de 1659, al llarg de 24 sessions. Aquestes trobades van tenir lloc entre
representants d’una banda i l’altra que es trobaven en una tenda de luxe, decorada per
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artistes de renom. Es van realitzar còpies en francès i en castellà. El tractat va ser signat i
segellat pels seus plenipotenciaris: per França, el cardenal Mazzarino, i per Espanya, Don
Luis Méndez de Haro.
Va haver-hi altres documents i tractats bilaterals que es van signar en aquell moment. Un
era la còpia que demostrava els poders que els reis havien acordat als seus representants
(del 21 de juny i del 5 de juliol). També s’hi van signar acords secrets del tractat, alguns dels
quals deixaven la porta oberta a d’altres conferències. El desembre d’aquell any, ambdós
reis van signar i segellar la ratificació del tractat.
Tant Mazzarino com Haro van rebre plens poders de negociació i se’ls va anomenar pleni-
potenciaris. Van anar acompanyats d’un sèquit de funcionaris i especialistes. Per part espa-
nyola destaca Pedro Coloma i, per l’altra part, el ministre d’Afers Exteriors, Hugues de Lion-
ne. Tot i que els representants del rei d’Espanya van negociar amb la intenció de no cedir
en l’annexió del Rosselló i part de la Cerdanya a França, l’experiència dels francesos i el
millor assessorament de què disposaven va fer que els espanyols se centressin en la defen-
sa de les terres del nord d’Europa. Així doncs, cal evocar el paper dels consellers durant les
negociacions, entre els quals van tenir un paper destacat alguns catalans.
Tot i que la frontera encara no es va fixar en aquell moment, França ja va aconseguir una vic-
tòria sobre Felip IV en annexionar-se el Rosselló i altres terres. Alhora, va demostrar un conei-
xement millor del territori pirinenc i català. Això va ser així gràcies a l’assessorament que va
rebre directament Mazzarino de Pèire de Marca i d’algun català. Quan feia poc més d’un mes
que s’havien obert les negociacions al Bidasoa, Marca va enviar un curt memorial a Mazzari-
no sobre el Rosselló, on expressava que el cas de la Cerdanya no estava gens clar:

(...) il y a des reflexions à faire; soit que l’on retienne la Cerdagne, ou que l’on la rende. Il faut pre-
supposer que la Cerdagne est une vallée enclavée dans les hautes montagnes qui avoisinent la
ville d’Urgell, nommée La Seu d’Urgell, sous le nom de Comté, où est la ville de Puigcerdan (...)
Le Comté & celuy de Roussillon composent un seul Gouvernement séparé de la Catalogne; & un
seul siège de justice & de police, qui est [e]stably en la ville de Perpignan.

Alhora, Marca reconeixia a aquelles alçades que els límits per la banda del Mediterrani
també eren difícils de definir i, per tant, d’argumentar en favor seu:

Il y a aussi une petite difficulté pour les confins du Roussillon du costé de Colioure, où les monts
aboutissent à la mer: d’autant qu’il y a Bagnuls & deux ou trois villages, qui son déça les monts,
où il y a des tours pour deffendre les passages; lesquels, quoy qu’ils soient originairement du
Roussillon, & soient du diocèze d’Elne, on les a attribué depuis quelques années à l’Empourdan
pour la commodité du Comté de Castillon d’Empurias, possédé par le Duc de Cardonne. 

BNF, Baluze, 119, Mémoire de Marca à Mazarin, ff.242r-244v, agost de 1659.

El 16 de setembre, Mazzarino escriu a Le Tellier i li comunica les possibilitats d’adquirir el
Conflent, sobretot gràcies a l’assessorament del català Ramon Trobat:

(...) afin que Sa Majesté prenne plus de plaisir à cette acquisition, il est bon qu’elle sçache que le
Docteur Trobat qui est icy, Et qui me donne des mémoires des affaires des quartiers là, m’a enco-
re asseuré que toute la Sardaigne [sic] est de nostre costé qu’elle consiste en un fort beau et fer-
tile pays, Et qu’il y a plus de 30 villages de manière que ce comté joint au Conflant et au Roussi-
llon composeront une province fort jolie, Et de plus grande estandüe que le Lyonnois avec trois
places de la considération que sont Perpignan, Salces et Colioure, sans que nous reste plus
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aucun sujet d’appréhender que les Espagnols comme autreffois entreprennent rien sur le Lan-
guedoc qui est une des plus grandes et des plus importantes du Royaume, Et qui estoit fort expo-
sé auparavant qu’il fut couvert par une teste comme celle là.

BNF, Fonds Français, 4308, Carta de Mazzarino a Le Tellier,
Saint Jean de Luz el 16/09/1659, f.145r

Haro parla de la divisió genèrica esmentada el 1656…
(...) sobre si el Condado de Conflent ha de quedar /o/ no al Rey xtmo [Cristianísimo] en que dice
que haviendo reconocido las Consultas y papeles que ha embiado el Conse(jo) de Aragón cuyo
asumpto viene sacado en el papel que remite, y de haverse tratado y disputado varias vezes este
punto se ha conocido que franceses venian muy prevenidos de lo que necesitavan para fundar
su pretensión para cuyo effecto han traido muchos papeles y citaciones de discursos auctores
como son, Çurita, algunos Catalanes, y varios extranjeros que por la mayor parte no son France-
ses y que alegan de la misma suerte es dependiente aquel Condado del de Rosellón fundándolo
en que en entrambos corre la misma moneda que se labra en Perpiñán, que van allí las apela-
ciones de ambos, que en junta de Cortes o estados del Condado de Rosellón que se hacen en
Perpiñán han concurrido los naturales de Conflen[t] sin ser llamado éste Condado a parte, y que
quando estuvo empeñado el de Rosellón a la Corona de Francia siempre fue incluido con aquel
condado el de Conflen[t].

Archivo General de Simancas (AGS), Estado Francia, K1623, n.70,
Carta de Luis de Haro al Rey, Fuenterrabía 01/09/1659.

Un clar exemple el trobem en la manera de treballar del mateix Mazzarino, que s’havia per-
mès el luxe de no estar gaire capficat en el tema fins aleshores:

Et parce que sur le rapport que Mr. de Lyonne m’avoit fait là dessus je fis venir le docteur Trobat le
matin avant que d’aller à la Conference, Et j’examinoy sur les Cartes de la Catalogne la scittuation
du Comté de Conflant, Et la partie de Sardaigne [sic] que nous pretendons qui nous doie demeurer.

Mazzarino es desperta i visualitza gairebé per primera vegada el posicionament geoestra-
tègic del Conflent, com un annex important del Rosselló, i evoca llavors la rellevància d’una
línia de separació pirinenca:

Je trouvay que l’asseiph de ces montagnes là est si embrouillée qu’y en ayant mesme qui com-
mencent… Et d’autres entre le Roussillon et la France, Et entre le Conflant et le Roussillon qui ne
sont pas de la hauteur des trayes des Pyrénées que selon tous les anciens biographes séparent
les Vallées d’avec l’Espagne.

BNF, Fonds Français, 4308, Carta de Mazzarino a Le Tellier,
Saint Jean de Luz el 16/09/1659, f.161r

De manera breu direm que la base de les negociacions fou l’article XLII del tractat dels Piri-
neus, on cada part oferia la seva pròpia versió:8

- els francesos afirmaven que els Pirineus eren “l’ancienne division entre les Gau-
les et les Espagnes”, mentre que els espanyols pensaven que es tractava d’una
“frontera comunmente admitida”.
- La posició geoestratègica de la Cerdanya se situarà al centre del debat.
- Finalment, l’acord assolit a final de 1660 divideix la Cerdanya en dos: la monar-
quia d’Espanya conserva la seva sobirania sobre el conjunt sud de la Cerdanya,
excepte per 33 viles que seran anomenades per França com “País adjacent de la
Cerdanya”.
- Llívia esdevé l’enclavament fictici i real alhora de la frontera feta sobre paper. És
un clar exemple de reminiscència medieval.
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De la seva banda, el 18 de juny de 1659, la Diputació del General emetia el següent escrit,
en què mostrava tímidament la seva preocupació per les negociacions que s’estaven duent
a terme:

Lo consistori ha tingut notícia del tractat de la pau entre sa magestat, Déu lo guarde, y lo christia-
níssim rey de França, y se ha dir que lo comtat de Rosselló se separaria del present Principat,
restant baix obediència de França, lo que seria grandíssim dany y prejudici de aquest Principat.

Aquestes paraules pronunciades pel diputat eclesiàstic, amb el suport dels altres diputats i
oïdors, indiquen la sospita que corria feia temps, però esgrimien encara un bri de confiança
vers el rei:

Y no obstant que nos prometen de sa magestat nos farà mercè en no permètrer esta separació
per sa gran clemència, y desijar tots nosaltres y los del comtat de Rosselló restar baixa sa obe-
diència y ser sos vassals, ab tot, conciderant lo interès tant gran que lo Principat bé, havem
repensat si per la obligació del nostre càrrech devia fer lo consistori alguna diligència represen-
tant a sa magestat son real servey y lo interès del Principat.

Dietaris de la Generalitat de Catalunya, pp.84-85 (ff.220r-v), 18 de juny de 1659.

La participació en els pactes i en el mateix Rosselló de catalans refugiats de Barcelona era
un argument de pes, al qual hi sumava el perill de mantenir-se viu el sentiment anties pan yol
i la promoció d’aquest des de la banda nord:

(...) que entrando los franceses ya desta parte de los Pirineos es cada día más fácil la disensión
en los confines, y se suele mover por qualquier leve accidente la guerra que es contrario al fin de
la paz que con estos tratados se pretende, y el primer movimiento es ya dentro de la circumfe-
rencia de España.
Que los descontentos de Cathaluña en quien ha hechado raízes el cariño a Francia, tienen estan-
do los Franceses dentro de sus límites, camino para conservar su mal afecto y ir fomentando la
inquietud.
Que en toda Cathaluña y aun en los otros Reynos de la corona de Aragón, se ha de tener por dis-
favor que VM desestime el amor destos vasallos haziéndolos súbditos del Rey de Francia, pues
lo que ha hecho la violencia de la Guerra se atribuie [sic] a desdicha y siempre se espera la recu-
peración: Pero el día que se enagena por tratados, se cierra la puerta a esta esperanza, y es des-
consuelo de no buena consequencia.

AGS, Estado Francia, K1622, n.62, Memorial para el Rey de Cristóbal Crespi de Valdaura,
22 de setembre de 1659.

Algunes de les conseqüències del tractat van tocar directament la normalitat de la Cerda-
nya. Allò que era comerç, ara era contraban. Allò que eren relacions tradicionals entre un
poble i altre, ara són relacions sospitoses. Els casaments entre habitants d’una i altra banda
són justificats, tot i que continuen. El comerç és supervisat pel poder administrativomilitar
més poderós del moment, i això afecta tots els territoris de la frontera, ja sigui la Cerdanya
com la mateixa Andorra. En el cas de la Cerdanya, s’esdevé el següent: una partició del ter-
ritori; un joc clientelar i d’interessos de les famílies –elits locals–; una militarització del país;
la presència contínua de guerres; un increment dels referents identitaris (tant locals com
estatals, amb moments de clímax). En el seu cas, és fonamental la construcció de Mont-
lluís (1679-1683) i les transformacions socials i econòmiques (comerç) de la zona, que
afecten clarament els pobles de la frontera i el seu funcionament. Aquest es modificarà i
s’adaptarà segons l’ús i l’interès francès promogut a partir d’aquest observatori militar de
control.9
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Els interessos sobre Andorra

El període del tractat dels Pirineus representa un
moment molt important en la història d’Andorra, ja
que tot i no participar directament en la negociació
d’aquesta, evidentment se’n parla. El que anome-
nem procés del tractat, que s’allarga fins al segle
XIX, representa la consolidació del seu territori. El
segle XVII va ser així un moment delicat per a l’e-
xistència d’Andorra pels equilibris de poder entre
França i Espanya. El seu manteniment fins als pro-

cessos de negociació del segle XIX ofereix a Andorra la importància de la definició de fron-
tera, com a element característic i diferenciador. Però quin va ser l’interès de França per
Andorra, per exemple, des d’un punt de vista geoestratègic?
A partir de l’aliança francocatalana de 1640-1641, el cas d’Andorra s’insereix juntament als
casos d’Aran i de la Cerdanya en un gros de negociacions i interessos que van de l’àmbit
juridicohistòric fins al politicomilitar. Les campanyes pirinenques van ser la demostració de
força pels francesos. Un bon exemple el trobem a la Val d’Aran, ja que, tot i tenir un estatus
similar a Andorra, es tractava d’un cas particular dins la monarquia hispànica (a diferència
d’Andorra que només hi estava lligada pel bisbe d’Urgell i, ben evidentment, per la seva
influència religiosa, política i militar) i, a la vegada, es va convertir en un camp important de
batalla: gaudia d’exempcions fiscals i era regit pel Conselh Generau dera Val d’Aran. Aques-
ta institució havia de satisfer les necessitats d’una vall que, segons els moments, aparenta-
va interessar-se més per una monarquia o per l’altra i on el contraban era important. Els pri-
vilegis eren atorgats pel rei d’Espanya, però, en canvi, el comerç funcionava amb moneda
francesa.10 No obstant això, els castellans van aconseguir recuperar el territori militarment i
políticament, sobretot gràcies a noves cessions polítiques a la vall i a causa dels maltractes
dels soldats francesos.11

Però, què va succeir a les valls veïnes? El Pirineu tenia una llarga tradició de valls semiau-
tònomes i fins i tot algunes independents. Va ser la Val d’Aran l’únic indret estratègic cobdi-
ciat? El Principat d´Andorra era un dels passos preeminents al bell mig d’aquest Pirineu
català, tot i que, com és sabut, la comunicació amb el nord –amb França– era molt compli-
cat al llarg de diversos mesos de l’any i es feia per camins complicats durant la resta. L’o-
bertura natural era –és– cap al sud. Andorra era un territori semiindependent, ja que depe-
nia dels seus coprínceps, del seu equilibri, del seu respecte. Això des d’un punt de vista
oficial, mentre que militarment... En tot cas, l’interès que els francesos hi podien tenir ens ve
donat per un escrit del mateix Lluís XIV:

[Andorra] pays affreus et sauvage sittué dans les lieux les plus inaccessibles des monts Pirénées
que les neiges rendent presque inhabitables à tel point stérile qui ne leur produit aucune sorte
d’aliments ny ayant d’autres moyens de subsister que le seul négoce de nourriture de bestiaux
quilz sont obligés de fournir pendant huict mois de lannée dans le dit Pays de Catalogne ou ils
payent contribution pour cet effect.12
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Així doncs, durant la guerra dels Segadors, Andorra no sembla un espai primordial. Però ho
serà en anys posteriors, sobretot en el moment en què els francesos s’establiran al Pirineu
i necessitaran matèria primera i recursos per al manteniment de les seves tropes. I, per
extensió, en el moment en què França necessitarà demostrar i plasmar el seu poder –i con-
trol– a la zona. El control geoestratègic pirinenc de França inclou Andorra, que queda dins
el radi d’influència de Montlluís.
Andorra gaudia de privilegis i de prerrogatives que feien jurar als coprínceps.13 Parlar d’An-
dorra significa evocar la simbiosi de l’evolució històrica de les valls pirinenques, els seus
drets i l’equilibri monarquicosenyorial. El Principat pirinenc gaudia mentre patia de la seva
situació política a cavall entre França i Espanya. D’alguna manera, però, la llunyania del
copríncep francès, arran de l’assimilació del títol al de rei de França –des d’Enric IV, a final
del segle XVI–, provocà que la influència del bisbe de la Seu d’Urgell sobre les valls andor-
ranes fos predominant. Això significava un influx eclesiàstic, però ben segur polític des del
món hispànic. A més, cal tenir en compte les tradicions i la llengua de les valls, així com les
vies de comunicació, certament girades cap al sud.14 En aparença, Andorra semblava al
servei de la potència més forta o amb més presència a la zona, com a mínim fins a finals del
segle XVIII, però gaudint d’una posició privilegiada des d’un punt de vista comercial, entre
Catalunya i el Llenguadoc.15 Els mateixos dirigents havien de negociar contínuament aques-
ta independència amb els poders externs més presents.
El conflicte secular entre França i Espanya no havia servit perquè Andorra obtingués bene-
ficis des d’un punt de vista polític. Comas d’Argemir i Pujadas comenten sobre això que des
de “la segona meitat del segle XVII i al segle XVIII es troben els primers indicis de deca-
dència dels pariatges, tant a França com a Espanya, ja que els habitants de valls en con-
flictes comencen a refugiar-se en el sistema judicial dels respectius regnes per assolir les
seves reclamacions i desistint, per tant, de l’autonomia que els atorguen els acords subs -
crits”.16 Així, amb la construcció de Montlluís, ja als anys 1680, els francesos van arribar a
controlar tota la Cerdanya, però també van posar un peu més a Andorra. En aquest sentit,
per exemple, la simple mort d’una vaca del batlle d’Enveig donava lloc a una investigació
que portaria l’intendent del Rosselló, aquell conseller de Mazzarino durant les negociacions
del tractat dels Pirineus, Ramon Trobat, a qüestionar les autoritats andorranes. L’enquesta
portada a terme mostra el control francès sobre les valls d’Andorra.
Tanmateix, es descobreix un altre tipus de relació a la zona: els estira-i-arronsa amb el
governador de Montlluís, Durban, que sembla que voldria esdevenir un petit rei sobre el ter-
ritori, la qual cosa té lloc per la seva força militar. Els malentesos amb Durban s’anaren
repetint, sobretot arran de la guerra. El síndic de les Valls d’Andorra, Bartomeu Calvó,
demanà ajut per desallotjar unes tropes del baró de Preus del país, a la qual cosa el gover-
nador Noailles i Trobat semblava que responien afirmativament, però Durban desautoritzà
aquesta possible acció subtilment, ja que “no era pas a ells de prometre tal cosa”. Una
vegada més, ens podem imaginar la força del governador de Montlluís des de les portes del
Conflent fins a Andorra mateix. Això no feia sinó confirmar la renovada autoritat dels fran-
cesos a la comarca. D’aquesta manera, com solia succeir en altres indrets, les autoritats
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franceses, un cop més per la veu de Trobat, demanaven als andorrans l’aportació diària de
queviures per al manteniment de les tropes franceses durant la campanya bèl·lica. Si no hi
consentien, l’intendent del Rosselló deixava ben clares les represàlies: “à faute par eux d’y
satisfaire, ils seront traictés comme ennemis de sa magesté et privés de tous les privilèges
et honneurs jusqu’à présent à eux accordés”.17 Andorra feia malabarismes amb els seus
privilegis. Cedia econòmicament davant la pressió francesa, com ho podia fer davant les
autoritats hispàniques o del bisbe d’Urgell, per sobreviure. Com ja vam indicar fa un temps,
l’exemple andorrà pot servir per a entendre les nexofronteres estructurals.18

El centre geoestratègic de la política francesa al sud d’Europa es va anar traslladant a poc
a poc a tocar de la península Ibèrica, i més concretament al Pirineu. Des d’allà França
podia dominar les accions ofensives i evitar les ràtzies cròniques que el seu territori havia
patit antigament sobre el Llenguadoc i la Provença. L’assentament al Pirineu tenia com a
objectiu modificar els antics límits entre Espanya i França. Es van fer servir dos tipus de pla-
taformes estables: les elits locals i centres militars sociooperatius, com Montlluís.

Algunes conseqüències per a Andorra

Com hem vist, l’enfortiment de la presència militar francesa al Pirineu i l’interès més gran de
França per establir-s’hi a partir de final del segle XVII, té conseqüències directes sobre la
Cerdanya i, evidentment, sobre Andorra. Andorra queda subordinada als desitjos i les
necessitats de les autoritats franceses, i per la figura del copríncep més poderós de moment,
el rei de França. França hi incrementa els impostos, les demandes de recursos i també hi fa
una demostració de la força davant la població amb la proclamació de Te Deums després
de les victòries de les seves tropes o els naixements importants durant el seu regne: era el
símbol més important de la sobirania de França sobre els seus territoris. En tenim un exem-
ple en el Te Deum dictat per Lluís XIV que, el 1692, Ramon Trobat feia arribar a totes les
poblacions ocupades per França al Principat i, fins i tot, a Andorra perquè fos dit a les esglé-
sies del país –la raó en aquella ocasió fou la victòria de l’exèrcit francès a la vila de Mont-
mélian.19

Era probable que la frontera fos ignorada els primers anys de la seva instauració, però
també és cert que les guerres i els assentaments militars en feren una existència més que
simbòlica. D’aquesta manera, es pot dir que tot i l’omissió de la frontera, aquesta va desen-
volupar actituds i costums comercials anormals fins aleshores en un mateix territori com
era la Cerdanya, un fet que era més evident des de feia anys al Llenguadoc o Andorra. El
més important era, però, el control psicològic i pràctic de la frontera. Les fortificacions, la
guerra o el control del comerç demostren que la frontera –d’Andorra fins a la Cerdanya o el
Ripollès– va tenir un clar dominador: França, que tanmateix no evita permanències cultu-
rals davant les transformacions progressives.
En aquest sentit, com evoluciona el comerç d’Andorra? Com afectaria el tractat dels Piri-
neus aquesta economia? Com exerceixen els seus privilegis Andorra o bé l’Aran, per exem-
ple? Un estudi recent de Patrici Pojada (Patrice Poujade) destria els moments forts del
comerç pirinenc, amb les continuïtats i les transformacions d’aquest en funció de la nova
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frontera. És un treball que analitza els intercanvis en un cert llarg termini, la qual cosa per-
met veure que, malgrat l’increment del contraban, els fluxos no només van continuar sinó
que en alguns casos es van accelerar.20 Hi va haver transformacions, però la tradició comer-
cial va tenir un pes important, des del Llenguadoc fins a Catalunya, passant per Andorra o
la Cerdanya. Pojada evoca la situació privilegiada d’Andorra i l’Aran des de segles enrere,
gràcies als privilegis i les lligues i patzeries.
El tractat més important va ser el de Plan d’Arrem (1513). Aquestes i altres valls pirinen-
ques pertanyien a la zona d’acord de les lligues i patzeries, autèntics tractats de pau entre
veïns per raons agràries o ramaderes. Aquests acords unien valls de dues monarquies i
vessants diferents, per garantir la pau tot delimitant clarament qui i on utilitzava els prats,
els boscos, els ramats, etc. Per extensió, com diu Pojada, les convencions havien de facili-
tar el comerç i els intercanvis, fins i tot en temps de guerra. El tractat dels Pirineus no va
modificar en un primer moment aquests acords, els quals, de fet, es van mantenir fins a
final del segle XIX, quan els dos estats, França i Espanya, van decidir ocupar-se directa-
ment del que van considerar conflictes locals, perquè els assumptes locals de frontera fos-
sin decidits des del centre de l’Estat.
Pel que fa als privilegis, van ser aprofitats en els moments més complicats, sobretot res-
pecte a les accions comercials. També van existir diversos tractats i acords comercials
entre el País de Foix, valls del Pirineu català i Andorra. Alguns dels quals eren privilegis
d’intercanvis particulars. Com per al cas de la Val d’Aran, Andorra gaudia d’uns privilegis
que s’anaven renovant, per raons geopolítiques segons Pojada. Això és recollit uns anys
més tard en l’Índex dels privilegis d’Andorra dins el Manual Digest: “Gosan del privilegi de
poder comerciar dins de Fransa, encara que sia en temps de guerras contra de la España.
[Gaudeixen] del privilegi de poder extràurer en qualsevol temps, encara q[ue] sia de guer-
ras contra de España, del Regne de Fransa los gèneros comestibles, com és blat, pa, lle-
gums, y altres grans, vi, oli, bous, vacas, obelles, moltons, y tot gènero de carn, y mercade-
ries, per lo pro ús, de las Valls (...) [Gaudeixen] del privilegi de poder extràurer, qualsevol
gènero de mercaderias de Fransa per manutenció de las Valls, sens pagar dret algun”.
Aquests privilegis, explica Pojada, només s’aplicaren “a les mercaderies que els andorrans
feien entrar pel seu propi consum, significaven l’exempció dels drets de duana, reconegu-
da pels reis d’Aragó com pels comtes de Foix, després pels reis de França”.21

La guerra francoespanyola iniciada el 1635 i la posterior guerra dels Segadors (1640-1659)
van tenir un efecte més o menys directe sobre aquest espai pirinenc. I és que resulta evi-
dent que, tot i que un cert comerç es mantingués oficialment, el contraban de guerra o les
dificultats comercials van veure la llum al Pirineu. Era clàssic que, en temps de guerra, s’a-
nunciessin prohibicions de comerç a escala local o general amb la monarquia contrària.
Així, Felip IV el va prohibir amb França. En aquest sentit, tot i que no va afectar alguns pri-
vilegis pirinencs, Catalunya va suspendre els d’Andorra el 1637, i va prohibir així el seu
comerç amb França i Espanya.22 Aquesta decisió sembla que tindria a veure amb qüestions
estratègiques militars, d’una banda, i amb raons de control del comerç d’una altra. Andorra
va patir així un període complicat des d’un punt de vista comercial i, per extensió, en la seva
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producció, per exemple, de ferro o en els moviments de ramats cap a valls veïnes de sobi-
rania hispànica.23

Per al cas específicament andorrà, Olivier Codina s’ha ocupat d’estudiar el comerç durant
la primera meitat del segle XVII i explica bé els intercanvis amb els territoris meridionals
d’Andorra. A través de l’anàlisi del fons privat de la principal companyia comercial andorra-
na, la de Guillem Areny, fa emergir una revitalització de l’eix nord-sud l’any 1635-1636 i hi
veu justament una conseqüència de la guerra. Segons aquest autor, l’augment dels inter-
canvis va créixer fins a 1643. Després, es va tornar als nivells anteriors a 1636. Seguint
sempre l’activitat de la casa d’Areny, reprèn de nou a partir de 1651, coincidint amb el con-
flicte intern de França (les Frondes) i la represa militar hispànica, prop de reprendre Barce-
lona. Durant els vint anys posteriors al tractat de 1659, el volum dels intercanvis se situa
novament al nivell d’abans de la guerra. D’alguna manera es podria entendre que la guerra
també va afavorir el comerç entre Catalunya i Andorra. Els interessos comercials (les
necessitats col·laterals de la guerra) van, però, anar en contra de la llibertat jurídica i políti-
ca d’Andorra, és a dir, els seus interessos, ja que va ser realment prima durant aquells
anys.24

La frontera com a “marcador” de les delimitacions 

La posada en pràctica de la frontera és molt més que un dibuix sobre paper, és una pràcti-
ca quotidiana, un control sociopolític, una demostració de diferències i similituds, com
havíem dit. En el cas d’Andorra, el fet diferencial com a clixé contemporani traça una iden-
tificació dels espais i el lloc. La visió d’Andorra un segle després n’indica alguna resposta
sobre la construcció, ara sí, de les seves fronteres com a marcador dels privilegis, de la
independència política.
En l’exercici d’aquesta delimitació, la frontera arriba no tan sols a distingir dos territoris de
sengles estats, sinó a partir pobles. La consciència d’aquesta separació es fa palesa ben
prop de l’àrea que evoquem almenys des del segle XVIII. Antoni Puig, per exemple, resu-
meix el costumari singular del país pirinenc (Fiter, 1748) en el Politar Andorrà de 1763.
Natural d’Escaldes, i per tant aliè a les dues monarquies, mossèn Puig considera que
“[Andorra és] per sa Naturalesa, en lo Idioma, ó Llengua, en lo vestir, en los Usos, ÿ Cos-
tums Verdadera Catalunÿa.” Potser per òbvia, en aquest passatge mossèn Puig no insis-
teix particularment en la religió, que tantes altres vegades ha servit per delimitar i fixar fron-
teres. En tot cas, com ha assenyalat repetidament Kymlicka, rarament les fronteres estatals
i culturals coinci deixen.25 I les tensions que això provoca poden subsistir llargament malgrat
els esforços d’homogeneïtzació que promouen els mateixos estats per mitjà dels recursos
destinats a la construcció nacional o Nation-building.
La consolidació dels estats al segle XIX va afavorir la consolidació d’Andorra. El tractat dels
Pirineus va ser un tractat més entre d’altres a l’època moderna, però va afectar i fer tronto-
llar més del que podria semblar la fràgil, llavors, autonomia andorrana. Avui dia, Andorra és
molt més i ha de fer sentir el seu pes a escala pirinenca i europea, en àmbits com la recer-
ca, l’oficialització de la llengua catalana a Europa o bé la demostració que els estats o
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regions històriques són possibles sense la militarització ni el control estricte de les fronte-
res. Les imatges de contraban, d’estats aïllats i tancats per raons de subsistència són for-
mes del passat, i les fronteres, ara al segle XXI, s’estan reinventant, adaptant-se a les
noves realitats.
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