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Introducció  

La configuració social dels pobles de la Catalunya Nord ha estat 
subjecte de profundes transformacions al llarg del segle XX. 
L’existència de la frontera política que separa els territoris 
pertanyents a l’estat espanyol dels que pertanyen a l’estat 
francès, es va fer més palesa a partir del final de la guerra civil 
l’any 1939. Aquesta separació i les dificultats i impediments en 
creuar d’una banda a l’altra dels Pirineus, varen afeblir la 
tradicional xarxa d’interrelació cultural i econòmica que hi havia 
entre ambdós costats de la frontera  que,  ni la signatura del 
Tractat dels Pirineus el 1659, havia pogut interrompre.  Una de les 
localitats més singulars del Rosselló és Cotlliure.  Situada a pocs 
quilòmetres de la frontera, és  una vila d’arrels marineres i 
vinyataires que, malgrat l’afluència de turisme majoritàriament 
francès, encara no ha perdut les seves arrels tradicionals. El seu 
atractiu paisatgístic, va ésser un focus d’atracció d’artistes que, a 
partir dels inicis del segle XX es varen establir de forma provisional 
a Cotlliure, especialment alguns dels integrants dels fauves, com 
Matisse i Derain. També Chagall, Picasso, Dufi, Dalí i altres artistes 
es varen inspirar en el seu paisatge mediterrani i els seus 
monuments. És un bon exemple del que aquí tractarem de 
conceptualitzar com a terra de frontera. 

Objectius 

Trobar una nova conceptualització de l’espai de frontera, més 
enllà de la seva evolució història i del paper polític que va tenir  en 
el procés de construcció dels estats moderns. Desmentir la mística 
de la frontera.  

Dins de l’Europa de les nacions, caracteritzar la frontera 
transpirinenca com un espai permeable, punt de trobada i 
d’interacció comunicativa.  

Observar l’evolució i la situació actual de Cotlliure, com a terra de 
frontera.  

Metodologia 

S’han revisat les fonts d’informació documentals que hi ha sobre 
Cotlliure i les viles rosselloneses (estudis monogràfics, articles 
publicats a diaris regionals i revistes locals). S’ha accedit a les 
principals fonts d’informació de la Catalunya Nord que es troben a 
Internet (webs, blocs,...) que permeten fer un seguiment de la 
seva realitat econòmica, política i cultural.  

Discussió/Debat  

La creixent afluència de turisme provinent de la Catalunya sud, contribueix de forma positiva a la preservació de la cultura catalana? La 
celebració de festes populars a la majoria de poblacions de la Catalunya Nord, es pot interpretar com un desig de pervivència d’una cultura i 
unes tradicions ancestrals, o  bé es tracta simplement d’una exhibició de folklore, subjecte a les lleis del màrqueting turístic? 
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Conclusions 

Pensem que malgrat els canvis que ha suposat el fenomen del turisme a tot el territori de la Catalunya Nord i especialment en el cas de 
Cotlliure, una part de la població continua sent fidel a la celebració de festes i tradicions netament catalanes. Aquest fet es palesa a través de 
l’existència d’associacions culturals i sardanistes que organitzen al llarg de l’any, manifestacions públiques com és la celebració de la festa de 
St. Joan el 24 de juny. Si bé durant moltes dècades l’afluència de visitants era majoritàriament de la part francesa, a la darrera dècada s’ha 
incrementat la presència de visitants provinents de les terres de la Catalunya sud. Aquest interès per conèixer-se és recíproc i pensem que,  en 
el futur amb la posta en marxa dels trens d’alta velocitat  que, connectaran tot el corredor mediterrani, el flux de visitants en ambdues 
direccions tendirà a augmentar. Aquest fet facilitarà l’intercanvi econòmic i cultural entre ambdues parts de Catalunya, sense la mediació de 
llurs estats.   

Abstract  The perception of the borders is changing. The case of the border political between both parts of Catalonia is a good example. We will 

take Cotlliure as a case of village of generator border of exchanges and interactions. In spite of the political separation of more than 250 years, popular 
traditions continue being celebrated. It is necessary to analyze the phenomenon of the tourism like a good fact of the maintenance of the Catalan 
identity, or on the contrary, like a catalyst of its loss? 


