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El Voló – La Jonquera
16 km



UNA CARTA TRANSFRONTERERA

Un viatge en l’espai...

El Voló – La Jonquera: 16 km

Un viatge en el temps...

Fa cent anys, a principi del s. XX



Una carta 

transfronterera El temps de la frontera

El temps de 

la Posta / Correus



De la Jonquera al Voló...

El Voló > París 

+800 km

París > Madrid

1200 km



EL TEMPS DE LA 
FRONTERA

La Poste / Correus

Madrid > El Voló
700 km

El Voló > La Jonquera

16 km

La Poste / Correus

2700 km

El Voló > París 800 km

París > Madrid 1200 km

Madrid > La Jonquera 700 km



La frontera

• D’El Voló a la Jonquera: la frontera de correus – la posta

• La frontera de l’espera, avui: el tren com a exemple



El temps, avui: la frontera de l’espera

El tren, per exemple

Girona – Perpinyà

Cervera, la frontera, l’espera



L’espera: distància física i temps

• 80 km: Girona – Perpinyà

• 1 h 50 minuts o 2 h (dies feiners, cap de setmana)

• La frontera: Cervera, l’espera



La  frontera, temps d’espera

“El millor lloc per solucionar problemes filosòfics 

són les estacions de tren” 

(Wittgenstein)

Centre i perifèries

Primer projecte (1855) vs. TGV / AVE, avui



Germà Bel, España, capital París. 
Barcelona: Destino, 2012

Projecte de tren, 1855
Font: Bel (2012, 19)

Mapa actual del TGV / AVE
Font: ADIF



Kymlicka, Will (2006). Fronteras territoriales. 
Madrid: Minima Trotta.

La construcció dels estats-nació, 

unes fronteres que no són naturals

Will Kymlicka (2006) 

• Les fronteres actuals, construïdes sobre injustícies

històriques: guerres, colonialisme, compres de territoris…

• Per què acceptar com a legítimes unes fronteres polítiques

que no tenen una justificació raonable?



Més enllà de la frontera política

• La frontera (històrica) de la llengua i... una ratlla

• Fronteres culturals vs. comunitats transfrontereres

• Quines fronteres (actuals) per a la llengua? 



Més enllà de la frontera política

• La frontera (històrica) de la llengua, i una ratlla

• Fronteres culturals 

• Quines fronteres (actuals) per a la llengua? 



La frontera (històrica) de la llengua catalana

Primer mapa elaborat per un lingüista (1916)



Les fronteres de la llengua catalana

Primer mapa elaborat per un lingüista

Antoni Griera, 1916

FONT: Antoni Griera, "L'estudi de la llengua i l'excursionisme" (Butlletí

del Centre Excursionista de Catalunya, vol. XXVI, núm. 255, maig

1916).



Més enllà de la frontera política

• La frontera (històrica) de la llengua, i una ratlla

• Fronteres culturals

• Quines fronteres (actuals) per a la llengua? 



Fronteres culturals

Una pregunta de Joan-Daniel Bezsonoff

Heu vist films de Jean Gabin o Pierre Fresnay? 

O us sonen aquests noms?

Qui són els catalans del nord?

I els del sud?



Fronteres culturals

“L’educació i el gust”, la veritable frontera 

Josep-Sebastià Pons



Z. Bauman, Identitat,
València, PUV, 2005

Zygmun Bauman

• Comunitats de vida

• Comunitats d’idees



• Catalunya Nord- Catalunya sud, una comunitat de vida: 

intercanvis de tota mena (econòmics, demogràfics...)

• El Pirineu, lloc de pas d’una comunitat de vida durant 

segles

• El Pirineu, frontera política, però lloc de pas



Més enllà de la frontera política

• La frontera (històrica) de la llengua, i una ratlla

• Fronteres culturals vs. comunitats transfrontereres

• Quines fronteres (actuals) per a la llengua? 



Quines fronteres actuals?

La llengua a un costat i l’altre de la frontera

Vitalitat social, presències, absències



Quines fronteres actuals?

El català a Catalunya Nord

• Trencament de la transmissió familiar (general des de 

1945)

• Nivell baix com a llengua d’ús habitual: ca. 5 % 

– 5,7% (2015)

– 4,5% (2004)



Enquesta d’usos lingüístics
DGPL, 2015

Una gran majoria, una majoria...

• 76,1% favorable per un ensenyament bilingüe català-

francès

• 85 % favorable a una TV local en català



Quines fronteres actuals?

Una gran majoria, una majoria...

Desig de llengua



Quines fronteres actuals?

La llengua a un costat de la frontera

• El català, una llengua agonitzant

• El català, una llengua desitjada



Quines fronteres actuals?

El català a Catalunya

• Transmissió familiar de la llengua: manteniment

• Més parlants de català de llengua habitual que no pas 

de llengua inicial



Quines fronteres actuals?

El català a Catalunya

Tendències negatives els darrers 10-15 anys

• Baixada de + 10 punts del català com a llengua habitual

• Baixada de 10 punts del català com a llengua inicial



Quines fronteres actuals?

El català a Catalunya: Tendències positives

En quines llengües li agradaria parlar en el futur?

(Enquesta d’Usos Lingüístics, 2018)

• 40 % català i castellà

• 17% més en català que en castellà

• 12 % només en català



Quines fronteres actuals?

El català a Catalunya: una tendència molt positiva

Desig de llengua

• 68% de la població nascuda a l'estranger, interès a
aprendre català o millorar-ne els coneixements
(Enquesta d’usos lingüístics, 2018)



“El millor lloc per resoldre problemes filosòfics 

són les estacions de tren” 

(Wittgenstein)



Catalunya Nord
5% català llengua habitual

35% quan travessen la frontera 

Els territoris de frontera, com Catalunya,

poden ser un bon lloc per promoure les llengües?

Més relacions transfrontereres?



• Iglésias, Narcís (2018). «Frontières et (in)communications» : le catalan, au

croisement d’une communauté de vie et d’une communauté d’idées», dins Jean-

Michel Eloy (éd), De France et d’au-delà : les langues régionales et

transfrontalières, París, L’Harmattan, Carnets d’Atelier de Sociolinguistique 12,

2018, p. 33-48. ISBN: 978-2-343-14414-6



Moltes gràcies per la vostra atenció!


