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?Tal dia com avui fa 357 anys
Espanya i França es van repartir
Catalunya
El 7 de novembre de 1659 es va signar el Tractat dels Pirineus

El mapa del nord de Catalunya, després del Tractat dels Pirineus | Museu d'Història de Catalunya

El 7 de novembre de 1659, avui fa 357 anys, es va signar el Tractat dels Pirineus entre França i
Espanya (http://ca.wikipedia.org/wiki/Tractat_dels_Pirineus) , que va posar fi a la Guerra dels
Trenta Anys. Una de les conseqüències d'aquest acord va ser la cessió a França de la Catalunya
Nord, en concret, del comtat del Rosselló i part del de la Cerdanya.
El rei espanyol Felip IV va negociar aquest tractat sense consultar les Corts Catalanes ni els
afectats. De fet, els ho va amagar oficialment fins a les Corts de Barcelona de 1702, tot i que va
ser públic i notori des de 1660, tal com consta al Dietari de la Generalitat. Els territoris afectats
van intentar durant anys tornar a unir-se al Principat, i les autoritats catalanes també es van
resistir a acceptar la partició, que no es va fer efectiva fins al 1720.
El territori català es dividia així en contra de la voluntat de les institucions catalanes, contra el
Jurament per les Illes, pel qual les terres de l'antic Regne de Mallorca no podien separar-se de
les de la Corona d'Aragó, per la voluntat de la monarquia hispànica de cedir els territoris del nord de
Catalunya a canvi de mantenir les possessions a Flandes. A diferència de Gibraltar o Menorca,
cedides a Anglaterra el 1713 pel Tractat d'Utrecht, cap govern espanyol ha demanat la restitució
dels territoris nord-catalans cedits en el Tractat dels Pirineus.
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El passat dissabte, 5 de novembre, una manifestació va recórrer els carrers de Perpinyà
(http://www.naciodigital.cat/noticia/119229/manifestacio/reivindica/unitat/dels/paisos/catalans/perp
inya) , a la Catalunya Nord, sota el lema "Sem Catalunya Nord, sem un país català. Volem decidir".
La marxa va servir per cloure els actes del Correllengua de Perpinyà, i es fa coincidir amb el 7 de
novembre, dia en què es commemora la signatura del Tractat dels Pirineus.

Manifestació «Sem Catalunya Nord, sem un país català. Volem decidir» a Perpinyà el dissabte passat. Foto:
Martí Albesa
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