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Des de l'bpoca comtal, la ciutat de Girona ha aconseguit vertebrar un ampli territo- 
ri amb una demarcació forqa estable al llarg dels segles. Només la delimitació provincial 
de 1833 va significar una certa ruptura de la seva configuració tradicional, principal- 
ment arran de la incorporació del Ripollbs i part de la Cerdanya. -Per contra, la Regió I1 
decretada pel govern de la Generalitat el 1936 va suposar, en bona mesura, un retorn a 
la concepció tradicional de l'espai gironí. 

Aquest estudi fa referbncia al procés pel qual Girona va aconseguir reafirmar el seu 
tradicional paper dirigent en el conjunt regional mitjanqant la consecució d'una de les 
quatre capitalitats provincials establertes al comenqament del segle passat. Igualment 
s'analitzen les oscil.lacions dels confins d'aquesta regió per treure, finalment, algunes 
conseqübncies respecte la inconclusa divisió territorial catalana. 

Fins al 1957, el bisbat de Girona servi estrictament els seus límits medievals1, co- 
rresponents a la reunió dels primitius comtats de Besalú, Empúries-Peralada i Girona. 
Com es pot observar en el mapa, la dibcesi gironina comprenia la vall de Camprodon 
(sense les parrbquies vigatanes de Cavallera i Sant Pau de Seguries), tota l'actual Garrotxa 
(llevat de Falgars d'en Bas, a I'altipli de Collsacabra), excloi'a la part de les Guilleries 
actualment inclosa a la comarca de la Selva (municipis de Susqueda, Osor i Sant Hilari 
Sacalm, juntament amb les parrbquies de Joanet i Cerdans), deixava per al bisbat barce- 
loni Riells i Viabrea i abraqava 17Alt Maresme fins Arenys. Cal observar que aquest hm- 
bit territorial es recolza en uns accidents orogrifics f o r ~ a  destacats: el Pirineu fins in- 
cloure les capqaleres del Ter i de la riera de Bianya, el Puigsacalm, l'altipli de 
Collsacabra, les Guilleries, el massís del Montseny i la serra de Montnegre. 

A la baixa edat mitjana, el territori eclesilstic de Girona era sensiblement el mateix 
que regia en l'administració civil, per tal com la sots-vegueria de Besalú (reunió dels an- 
tics comtats de Besalú i d'EmpÚries-Peralada) depenia del veguer de Girona. Tanmateix, 
també Camprodon va obtenir una vegueria prdpia, que si bé inicialrnent comprenia no- 
més la seva vall, posteriorment va incloure també el sector nord-occidental de la Garrot- 

1 Segons la cartografia histbrica elaborada per Jordi Bolos i Víctor Hurtado, la demarcació epis- 
copal gironina per la banda nord-occidental apareix clarament definida ja al segle VIII. El 1957 
la vall de Camprodon va ser incorporada al bisbat de Vic i Riells a Girona. 



xa fins a Olot (amb Beget, la vall de Bianya i Ridaura). D'aquesta manera es van afeblir 
els lligams polítics (no pas els eclesiistics) d'aquest sector amb la ciutat de Girona. Tan- 
mateix, Camprodon va disputar a Vic la titularitat de les sots-vegueries ve'ines de la Ral 
i de Ripoll, de manera que, si més no des del segle XVII, la vegueria camprodonina in- 
cloi'a també tot l'actual Ripollbs, llevat de la sots-vegueria de la Vall de Ribes i de la 
vall de Toses (inclosa aquesta, com Palmerola, a la sots-vegueria de Berga)z. El límit 
meridional de la vegueria de Camprodon comprenia Comii (posteriorment municipi de 
Borredi) i Alpens, i excloi'a la vall de Besora. 

L'expansió administrativa de Camprodon vers l'oest en bpoca moderna, hmplia- 
ment divulgada en la cartografia, va esdevenir un precedent cabdal en la posterior evo- 
lució territorial de la demarcació gironina. No obstant, cal remarcar que l'existbncia de 
vincles entre el Ripollbs i la Garrotxa no era en absolut un fet nou; al segle XI el Ri- 
pollks havia estat un pagus del comtat de Besalú, i tanmateix no es pot oblidar el paper 
que els monestirs de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses van tenir en la colonització 
d'ambdues comarques, fet que encara a la fi del segle XVIII s'evidenciava en la geogra- 
fia jurisdiccional de la zona (per exemple, Olot era domini senyorial de l'abat de Ri- 
poll). 

A banda del sector de Camprodon, els límits del bisbat de Girona coincidien prhcti- 
cament amb els veguerials; només hi havia quatre discrepincies entre la divisió civil i 
I'eclesi8stica. Cerdans (Arbúcies) i Falgars d'en Bas eren dues parrbquies del bisbat de 
Vic que pertanyien a la vegueria de Girona i a la sots-vegueria de Besalú, respectiva- 
ment. Per la banda del Baix Montseny, cal destacar l'asimbtrica situació de Riells i Via- 
brea, que pertanyien a la vegueria gironina per6 al bisbat de Barcelona, just a l'inrevés 
de Breda, parrbquia gironina que, no obstant, formava part de la sots-vegueria del 
Vallbs. Aquesta anbmala adscripció va ser regularitzada amb la Nova Planta, en inter- 
canviar-se la ubicació corregimental d'ambdós municipis. 

Els canvis més importants de la reforma territorial borbbnica a terres gironines 
van consistir en l'agregació de la sots-vegueria de Besalú al corregiment de Girona, i 
en la unió de la vegueria de Camprodon al corregiment de Vic (amb la qual cosa s'ac- 
centuava la desvinculació política del sector pirinenc respecte de Girona). No obstant, 
ambdues poblacions van mantenir sengles alcaldies majors amb jurisdicció sobre el 
mateix hmbit territorial vegueria13. De fet, no és fins al tombant dels segles XVIII a 
XIX que comencen a produir-se canvis importants en la jerarquia urbana político-ad- 
ministrativa de les terres gironines. El 1802 Figueres assoli la creació d'un nou corregi- 
ment, desplasant de manera definitiva Besalú de la xarxa de ciutats amb atribucions 
política-judicials (Figueres comptava amb uns 7.200 habitants i Besalú no arribava al 
milep). La demarcació corregimental també resultava rupturista en relació a la tradi- 
cional de la sots-vegueria besaluenca ja que -tot seguint criteris naturalistes- va adop- 
tar-se el curs del Fluvii com a límit meridional. Tanmateix, el 1805 Olot aconseguí el 
trasllat a la seva ciutat de I'alcaldia major de Camprodon, sense que aixb comportés, 
perb, cap canvi en la demarcació de l'antiga vegueria. En aquell moment Olot era, amb 
els seus 11.845 habitants, la sisena població de Catalunya, mentre que Camprodon 
comptava només amb 1.332. 

2 La complexa evolució del mapa vegueria1 ha estat estudiada per l'historiador Flocel Sabaté en la 
seva tesi doctoral, dissortadament encara ingdita. 

3 En un article anterior ens hem referit amb més extensió a l'evolució de les divisions territorials 
de les comarques del Ripollks, Cerdanya i Garrotxa, i a les diverses propostes respecte a la seva 
inserció regional: Burgueiio (1991-92). 

4 Prenem les dades de població de l'obra de J.B. Galobardes (1831): Cataluña en la mano. 



ELS DEPARTAMENTS DE GIRONA 

Al llarg de l'ocupació francesa se succeken a Catalunya tres divisions quadriparti- 
tes; en totes Girona esdevenia capital departamental. Un altre aspecte comú als tres as- 
saigs era la intenció inicial d'anomenar Ter al departament de Girona, tot seguint el mo- 
del de la divisió de Franqa. 

La primera d'aquestes divisions va ser dissenyada per l'afrancesat figuerenc 
Tomis Puig i Puig (tal i com ha posat de manifest Lluís M. de Puig, 1976) i va ser 
parcialment duta a la prictica pel mariscal Augerau durant els primers mesos de 1810. 
El nou departament o "corregiment" de Girona estava bisicament delimitat per rius: 
d'una banda la Tordera des del mar fins aigües amunt d'Hostalric, d'altra banda, el 
curs del Freser-Ter; només al sector del Montseny i Guilleries s'unien ambdós trams 
fluvials tot resseguint els confins tradicionals del territori de Girona. D'aquesta mane- 
ra, Tomis Puig queia -segons expressió de Joan Mercader, (1949)- en la "seducción 
geometrizante del gran recodo del Ter". Aquesta era la primera ocasió en qub es feia 
dependre de Girona bona part de la Plana de Vic i del Ripollbs; tanmateix, també era 
la primera vegada que 1'Alt Maresme era adscrit a terres de Barcelona (departament 
de Montserrat, segons el pla original de Tomis Puig). Cal assenyalar que Olot i Fi- 
gueres esdevenien caps de "sub-corregiment", rang equivalent al de les sots-prefectu- 
res franceses. 

Poc després, en part com a resposta a les pretensions annexionistes de Napoleó, 
el govern del seu germi, Josep I, decretava una divisió de la Península en 38 prefec- 
tures. El pla aprovat el 17 d'abril de 1810 havia estat preparat pel matemitic d'as- 
cendbncia basca José de Lanz. La nova demarcació ampliava encara més el territori 
gironí respecte del que havia establert Tomis Puig, ja que s'incorporava a la prefec- 
tura del Ter pricticament tot l'actual Ripollks i Osona (llevat de part del Lluqanbs) i 
també els pobles del Montseny, atbs que la totalitat del curs de la Tordera servia 
com a línia termenera meridional amb la prefectura del Llobregat. Algunes de les 
poblacions extremes pertanyents a Girona eren: la Pobla de Lillet, Alpens, Sant Boi 
de Lluqanbs, Sant Bartomeu del Grau, Centelles i Tagamanent. Vic i Camprodon 
van ser designades caps de sots-prefectura. L'elecció de Camprodon en comptes 
d'Olot o Figueres, i la mateixa delimitació del departament, evidencien que l'autor 
del pla desconeixia completament la geografia catalana i la realitat de la seva xarxa 
de ciutats. 

Finalment va ser el mateix Napoleó qui, el 26 de gener de 1812, va signar un de- 
cret de divisió departamental, tot reiterant la seva voluntat d'annexionar Catalunya a 
1'Imperi. Aquest cop la delimitació del departament del Ter era molt simple, ja que re- 
sultava de la suma dels corregiments de Girona, Figueres i Vic, juntament amb la Vall 
de Ribes. En aquesta ocasió les dues capitals corregimentals (Vic i Figueres) van ser 
confirmades com a caps de sots-prefectura. Es desconeix la vertadera autoria d'aquest 
pla, per6 pot entendre's com una versió simplificada (i per tant més ficil de dur a la 
prictica) del mateix model preparat per Tomas Puig. 

Cap d'aquestes divisions no va tenir gaire vigbncia real (de fet, la de Lanz no 
en va tenir gens). La seva importincia rau, doncs, en el caricter pioner, en el fet 
d'haver marcat una pauta d'actuació al govern constitucional, tot advertint les ciu- 
tats catalanes del molt que estava en joc en el procés de reordenament territorial tot 
just encetat. I és que, paral.lelament, les Corts reunides a Cadis havien aprovat la in- 
clusió a la Constitució d'un article que preveia l'elaboració d'una nova divisió territo- 
rial. 



L'elaboració de la primera divisió provincial d'Espanya va ser molt complexa. Els 
episodis d'aquest procés, pel que fa a Catalunya, poden resumir-se de la manera se- 
a e n t :  

-projecte de Bauzi el 1813 (amb les governacions subalternes de Barcelona, Ta- 
rragona i la Seu d7Urgell), 

-projecte de Bauzi i Larramendi el marq de 1821 (amb les províncies de Barcelo- 
na, Girona, Tarragona i la Seu d'urgell), 

-reforma en profunditat arran de la intervenció dels diputats catalans a Corts el 
juny de 1821 (províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona), 

-revisió dels límits en funció de la proposta de la Diputació de Catalunya i final- 
ment promulgació el gener de 1822. 

El 1813, la Regbncia encomani al marí mallorquí Felip Bauzi el disseny d'un nou 
mapa de províncies que donés compliment al precepte constitucional d'establir una no- 
va divisió territorial. El resultat fou un projecte d'organització en 44 governacions. En 
aquell primitiu assaig, la totalitat dels corregiments de Figueres, Girona i Vic (per tant, 
amb l'antiga vegueria de Camprodon) restaven inclosos dins la governació de Barcelo- 
na, la qual cosa resultava sorprenent si tenim present quins eren els antecedents de les 
divisions afrancesades. Aquest projecte tripartit no va arribar a ser estudiat per les Corts, 
a conseqübncia del retorn de Ferran VI1 i de la involució absolutista. 

Restablerta la Constitució el 1820, el govern va comissionar novament Felip Bauzi 
per l'elaboració d'una nova proposta de divisió provincial. Ara, perb, no va treballar sol, 
sinó juntament amb l'enginyer de camins i canals d'origen basc, José Agustín de Larra- 
mendi. El nombre de províncies s'augmentava a 48, i la principal novetat pel que fa a 
Catalunya era justament la creació de la província de Girona. 

Cal pensar que la decisió de crear la província gironina no va precisar d'una espe- 
cial pressió per part de les autoritats d'aquesta ciutat. D'una banda la província de Bar- 
celona hauria resultat excessivament dilatada cas d'incorporar també la Catalunya orien- 
tal i, d'altra banda, la ciutat de Girona no tenia una veritable competidora dins la seva 
demarcació. El major volum de població d'Olot i Figueres era un fet molt recent, en tant 
que la decadbncia demogrifica de Girona (6.383 habitants) era en gran mesura conjun- 
tural i consequbncia de les guerres; a mitjan segle Girona tornaria a ser la ciutat més 
poblada de la província. La tradicional capitalitat gironina, la posició central i la con- 
flubncia de camins en aquesta ciutat eren factors que permetien una ficil integració de 
les diverses comarques de la regió. 

No obstant, 1'Ajuntament de Girona, conscient de la transcendbncia del moment, 
va trametre a les Corts un escrit (reprodui't a l'annex) en qub reclamava la capitalitat 
d'una de les futures subdivisions de Catalunya. En aquest retbric memorial, 1'Ajunta- 
ment feia especial bmfasi en els mbrits de guerra de la ciutat. D'aquesta manera, la 
qüestió de la capitalitat es presentava com una mena de recompensa per la resistbncia 
gironina en els setges patits a la guerra del Francbs i, efectivament, aquest també va ser 
un aspecte destacat per la comissió parlamentiria de divisió territorial en la seva justifi- 
cació del projecte, en afirmar que: 

"La heroica Gerona merece dar nombre y presidir como capital a la provincia que ocupa 
la parte NE. de Cataluiia." 

En conbixer pel diputat Genís Quintana la uninime aprovació a Corts de la creació 
de la província de Girona, el consistori va manifestar que la notícia l'havia: 



"llenado de contento, pues conoce desde luego 10s resultados ventajosos y felices que 
han de seguirse a todos 10s habitantes de esta ciudad luego que ejerza las funciones que 
le pertenecen por el rango a que se la ha elevadov5. 

Efectivament, amb la capitalitat administrativa Girona s'assegurava un instrument 
de progrés que podria compensar el seu endarreriment industrial i trencar el relatiu es- 
tancament econbmic de la ciutat. 

Tenint a la vista la cartografia emprada pels autors del projecte -el  mapa de 
Catalunya de Tomás Upez- hom pot interpretar els confins gironins proposats per 
Bauzh i Larramendi de la manera següent. Bona part de 1'Alt Maresme s'agregava 
novament a la província de Barcelona, retenint-se només els pobles immediats a la 
Tordera (Fogars, Tordera, Palafolls, Malgrat i Santa Susanna). A partir d'aquí es 
mantenien els límits corregimentals fins a l'oest dyArbÚcies; a les Guilleries es pro- 
pugnava un sensible increment del territori gironí, que arribava, si més no, fins al 
traqat actual de la línea divisbria Selva-Osona. El Ter servia altre cop de línia ter- 
menera des de Vilanova de Sau fins a Ripoll. La major part de la capGalera del Ter 
restaria amb Girona, tot i algunes absurdes excepcions, com ara la dels pobles de 
Setcases o Vilallonga de Ter, incorporats a la província pirinenca que tenia per ca- 
pital a la Seu d'urgell. 

El pla de Bauzh i Larramendi va passar seguidament a una comissió parlamenth- 
ria presidida per l'historiador murcii Diego Clemencín. Entre els seus membres cal 
esmentar la predncia d'un diputat catalh, l'enginyer militar Francesc Serrallach i Ri- 
b a ~ .  L'esmentada comissió va demanar el parer als diputats de cadascuna de les pro- 
víncies, per la qual cosa cal atribuir als representants catalans la iniciativa de reformar 
en profunditat la proposta governamental, tot reemplaqant la província pirinenca per 
la de Lleida. 

Pel que fa a la reformulació dels límits provincials, els diputats catalans van partir 
d'allb que s'havia establert en la divisió en partits judicials vigent des d'octubre de 
1820. La província de Girona havia de ser el resultat de l'agrupament dels cinc partits 
d'Olot, Figueres, Girona, la Bisbal d'Empordh i Santa Coloma de Farners. Aquest dis- 
seny no era, de fet, una novetat, ja que coincidia fil per randa amb un dels sis districtes 
subalterns la creació dels quals havia reclamat la Diputació de Catalunya pocs mesos 
enrera, igual que la seva predecessora el 1813 6. 

Atbs que la demarcació provincial proposada per la comissió parlamentaria partia 
del mapa judicial aprovat per les Corts a l'octubre de 1820, caldrh fer un incís per donar 
alguna referhcia d'aquella divisió judicial que vingué a substituir, per primer cop, el 
mapa corregimental i, per extensió, les traces de l'estructura veguerial. El primitiu pro- 
jecte de partits judicials va ser preparat el 1813 per l'arquitecte Tomh Soler i Ferrer i 
pel funcionari d'hisenda militar Jaume Pons i Mornau, comissionats respectivament per 
la Diputació i 1'Audibncia. Aquest pla no va arribar a ser aprovat en la primera etapa 
constitucional i, el 1820, fou modificat per part de les noves institucions. Pel que aquí ens 
interessa, cal destacar el fet que el partit de Ripoll previst inicialment va ser reempla- 
Gat pel de Berga, la qual cosa va portar a ampliar el partit d'Olot fins a la línia del Fre- 

5 Vegeu el text sencer de la comunicació de Genis Quintana i de les reaccions de 1'Aiuntament en 
l'asicle de Lluís Batlle (1955). 

6 Vegeu el nostre article sobre els assaigs de regionalització a Catalunya: 1813 i 1820 (Burgueño, 
1991). 



ser-Ter. La causa d'aquesta incompatibilitat entre Berga i Ripoll era el baix llindar mí- 
nim de població requerit per la llei per formar un partit judicial (5.000 velns, és a dir, 
uns 22.500 habitants). 

D'aquesta manera, els límits provincials defensats per la comissió de Corts venien 
a coincidir amb el traqat de les línies divisbries entre, per part gironina, els partits de 
Santa Coloma de Farners i Olot, i per part barcelonina, els de Mataró, Granollers, Vic i 
Berga. Com diem, el partit d'Olot comprenia l'antiga sots-vegueria de la Vall de Ribes i 
la resta del Ripollbs fins el curs del Freser i Ter, abraqant també Sant Quirze de Besora i 
Vidri. Al partit de Santa Coloma de Farners s'havien incorporat nombroses poblacions 
dels corregiments de Vic (Susqueda, Sant Hilari Sacalm, Sant Andreu de Bancells, Es- 
pinelves i Viladrau) i de Mataró (Riells i Montnegre). Per contra, la major part de 1'Alt 
Maresme va ser agregat al partit de Mataró; només restaren amb Santa Coloma els po- 
bles de Palafolls, Tordera i Vallmanya. 

Cal destacar que l'elecció de Santa Coloma de Farners com a capital de partit es re- 
colzava en motius d'ordre funcional, perqui: els autors del projecte de 1813 afirmaven 
que era: 

"una villa a donde acuden 10s pueblos comarcanos para sus negocios y necesidades, y 
reúne mucho concurso, principalmente por razbn de las ferias y mercados semanales". 

Cal parar esment que, d'aquesta manera, en només divuit anys la vella xarxa urba- 
na administrativa de les terres de Girona havia estat profundament alterada, accedint a la 
capitalitat les ciutats de Figueres (1802), Olot (1805), Santa Coloma de Farners i la Bis- 
bal dYEmpordi (1820). 

Tornant a reprendre el fil del pla de divisió provincial, trobem que la Diputació de 
Catalunya, en conbixer el projecte de les Corts, va estimar pertinent reclamar algunes 
modificacions, tot ignorant la intervenció dels diputats catalans en el disseny del pla. A 
tal efecte va comissionar el visitador de forests en els corregiments de Manresa i Vic, Jo- 
an Baptista Galobardes, per tal que, tot recorrent la línia divishria prevista entre les qua- 
tre províncies, proposés les esmenes pertinents segons les instruccions marcades per la 
prbpia Diputació. El resultat fou un projecte on es respectaven més escrupolosament les 
divisbries d'aigiies, prescindint en nombrosos indrets de la coincidbncia amb els partits 
judicials. 

Galobardes i la Diputació proposaven que la província de Girona recobrés la ma- 
jor part de ]'Alt Maresme, llevat d'Arenys de Mar i Arenys de Munt. Al Baix Mont- 
seny també s'ampliava la demarcació gironina amb pobles com Olzinelles i Gualba. 
Per contra, algunes poblacions de les Guilleries i Collsacabra incloses als partits de 
Santa Coloma o Olot passaven a la província barcelonina (concretament ~i ladrau,  Es- 
pinelves, Sant Andreu de Bancells, Castanyedell, Querós, Susqueda, Sant Martí Sa- 
calm i Falgars d'en Bas). Pel que fa a Viladrau, Galobardes remarcarva que era conve- 
nient la seva inclusió en Barcelona en raó a la seva proximitat a Vic, "donde tiene 
trafico y buen camino" i "a cuya ciudad concurren y llevan a vender sus frutos todos 
10s días". Finalment es deixava el Ripoll6s estricte i la Vall de Ribes dins la província 
de Barcelona, en tant que la vall de Camprodon (amb Sant Pau de Seguries i Cavallera) 
s'incloi'a a les terres gironines. 

Aquesta proposta va ser acollida amb malfianqa pels diputats catalans a Corts. Els 
aspectes més polbmics eren les solucions proposades per 1 ' k t  Maresme i la Cerdanya. 
La Diputació unia la vall pirinenca a Lleida en funció de la seva conca fluvial i en con- 
tra del criteri funcional dels parlamentaris, partidaris de la incorporació de la Cerdanya a 



Barcelona, i tal i com va reclamar també 1'Ajuntament de Puigcerdi7. Pel que fa al Ma- 
resme, els diputats catalans afirmaven contundentment que la rectificació que es propo- 
sava "s610 tiene en su apoyo la mejor visualidad en del mapa" i defensaven la unitat na- 
tural de la comarca, que s'entenia como "un todo aislado" per: 

"la cordillera de cerros que aquel territori0 tiene al Norte, junto al mencionado rio [la 
Tordera] al Este y el pequeño promontorio de Montgat al Oeste". 

Per6 més importincia concedien encara als motius d'ordre sbcio-econbmic i a les 
"mutuas relaciones de sus habitantes, las quales son muy grandes y muy activas con 
Barcelona y ningunas con Gerona". Remarcaven, concretament, la importincia dels vin- 
cles comercials de Canet i Calella amb Barcelona, port on carregaven "sus efectos para 
las Américas y para 10 interior del Reino", i amb Mataró "por su industria en 10s tres 
renglones de blondas y encaxes, lonas para velamen de barcos y medias de algodón". 
Finalment s'afirmava que "Gerona ni es comerciante ni manufacturera, ni la razón de 
ser sede episcopal de 10s referidos pueblos es bastante para la alteración que propone la 
Diputación"; en aquest sentit els diputats recordaven que probablement les dibcesis 
s'adaptarien posteriorment als límits provincials8. 

Finalment es va arribar a una formulació conciliatbria, aprovant-se la proposta de 
la Diputació pel que feia a la línia al nord del Montseny, en tant que en el traqat meri- 
dional va subsistir la demarcació judicial de 1820 (vegi's el mapa adjunt). La nova pro- 
víncia va tenir vigbncia només des de gener de 1822 fins l'entrada dels Cent mil fills de 
sant Lluís l'abril de 1823. L'expedient de rectificació de límits que s'havia previst ela- 
borar no va dur-se a terme a causa de la sublevació absolutista9; l'únic que sabem 
d'aquestes operacions relacionat amb les terres de Girona és l'acceptació expressa de la 
inclusió en el partit barceloni de Mataró per part de Canet de Mar i Santa Susanna, i el 
suggeriment de l'alcalde de Vic per tal que Falgars de Bas fos novament incorporat a 
Girona "según de palabra manifiestan sus vecinos"lO. 

La demarcació provincial de 1822 (vegeu el Mapa I) ens sembla una intel.ligent 
adaptació de la demarcació regional tradicional a les noves realitats dels fluxos humans 
i de l'estructura funcional derivada de la diversa capacitat d'atracció de les ciutats del 
país. Dissortadament, aquest assenyat disseny provincial va ser suprimit com tota l'obra 
constitucional. Durant uns pocs anys més Catalunya va recuperar la seva unitat política, 
funcionant com una sola província organitzada en corregiments. 

7 Diario de las Sesiones de Cortes, 11 de setembre de 1821. 
8 Entre els diputats signants d'aquesta resposta cal destacar, per la seva vinculació amb Girona o 

amb les terres objecte de debat, la pres8ncia del científic Esteve Desprat, hisendat de la vall d'en 
Bas, de l'escriptor mataroní Antoni Puigblanch i de Genís Quintana, qui havia comunicat a 
1'Ajuntament de Girona la concessió de la capitalitat provincial. La resta de signants eren Joa- 
quim Rey, Guillem Oliver, Agustí de Torres i Fblix Janer. La documentació a qu8 ens referim es 
troba a l'Arxiu de la Diputació de Barcelona (llig.20, n.3), i Arxiu del Congrés de Diputats 
(llig.78, n.74). 

9 Arxiu de la Diputació de Girona: Actes de la Diputació, 11 de setembre, fo1.54, 10 d'octubre, 
fo1.116 i 14 d'octubre de 1822, fo1.123. 

10 Arxiu de la Diputació de Barcelona: llig.40, exp.5. 



MAPA I .  Mapa manuscrit de la província de Girona establerta el 1822, signat per M.R. Garcia, que es con- 
serva al Servicio Histórico del Ejército (Ms. 2467; 0011503). Aquest és l'únic mapa que coneixem on es re- 
presenta allladament una província de la divisió del Trienni. 

A finals de 1825, per tant sota govern absolutista, es va formar a Madrid una co- 
missió encarregada de l'estudi d'una nova divisió territorial del país. Cal observar que 
aquest objectiu renovador era compartit per un espectre ideolbgic forqa ampli, al capda- 
vall hereu del racionalisme il.lustrat. Larramendi va tornar a formar part d'aquella co- 
missió, i a la seva m i  cal atribuir el traqat de les noves línies divisbries. El projecte 
mantenia les quatre províncies catalanes de 1822, perb introduia diverses modificacions 
de detall en els seus confins. Possiblement amb l'objectiu d'equilibrar la superfície de 
les quatre províncies, es va voler ampliar les de Girona i Lleida pel Pirineu. Larramendi 
mantenia, si fa no fa, els límits de Girona aprovats el 1822 fins al Collsacabra, perb en 
el Ripollbs es tornava a la idea d'afegir la Vall de Ribes i els pobles de l'esquerra del 
Ter a Girona. A més, també Vidri s'incorporava a la demarcació gironina, perb no així 
la vall de Besora. D'altra part, tota la Cerdanya s'agregava a Lleida. 



El marq de 1829 el projecte va ser tramés a 1'Audibncia de Catalunya per tal que aques- 
ta proposés les modificacions pertinents i elaborés també un nou pla de divisió en partits ju- 
dicials. Alhora, 1'Audibncia va traslladar l'encirrec als arquitectes Pere Serra i Bosch i -no- 
vament- Tomis Soler i Ferrer. L'única vinculació que coneixem d'aquests tkcnics amb les 
terres gironines és la participació de Tomis Soler en el projecte de canalització del curs baix 
del Ter". Ignorem exactament els criteris emprats pels comissionats i si els hem d7atribuir 
tots els aspectes de la divisió finalment aprovada o si, per contra, la seva proposta va ser mo- 
dificada en instincies posteriors, bé per magistrats de 17Audibncia, bé per la comissió central 
de Madrid (amb Larramendi i el magistrat Xosé Lamas Pardo). El que bbviament sí conei- 
xem és el resultat final: d'una banda el decret de 30 de novembre de 1833 (signat pel minis- 
tre Javier de Burgos) pel qual s'establí la divisió provincial encara vigent; d'altra part el de- 
cret de subdivisió en partits judicials, aprovat el 21 d'abril de 1834. 

Cal, doncs, posar en relació la nova divisió provincial amb la de partits judicials, ja 
que ambdues formaven part del mateix projecte. Així, la sorprenent expansió de la pro- 
víncia gironina vers l'Oest fins abra~ar la meitat de la Cerdanya -novament escapqada- 
només pot entendre's tenint en compte que Ribes de Freser va ser designada com a capi- 
tal d'un partit judicial que comprenia, a més del sector cerdi, l'actual comarca del Ri- 
pollbs. L'equidisthncia de la modesta població de Ribes a Puigcerdi, Ripoll i Campro- 
don fou, sens dubte, la raó esgrimida per a la seva elecció, encara que probablement 
existien altres motius menys confessables: pensem concretament en el paper que va po- 
der jugar el jurista Valentí Llozer i Codina, nascut a Ribes de Freser, que havia estat cap 
polític de Catalunya el 1813 i que, en aquells anys, estava vinculat a 1'Audibncia. 

Cal, no obstant, remarcar un tret positiu de la modificació de la proposta de Madrid 
respecte al Ripollb, com era el manteniment de la tradicional i lbgica unió dels pobles 
de la riba dreta del Freser-Ter amb la resta de la comarca. L'antiga demarcació occiden- 
tal de la vegueria de Camprodon només va ser lleument modificada amb la inclusió de 
Palmerola i Vidrh i l'exclusió del sector d'Alpens. 

Tanmateix, l'adopció del curs de la Tordera com a límit amb la província de Barce- 
lona (amb la consegüent segregació de diversos pobles que el 1822 encara havien romis 
com a gironins) cal posar-la en relació amb la designació d'Arenys de Mar com a capi- 
tal d'un dels partits judicials de la província de Barcelona. Finalment, Tomis Soler i Pe- 
re Serra van reimplantar pricticament el traqat divisori dels primitius partits judicials al 
sector de les Guilleries, de manera que Viladrau, Espinelves, Susqueda i d'altres van 
tornar a pertinyer al partit gironí de Santa Coloma de Farners. 

Els límits provincials gironins de 1833 no han estat rectificats posteriorment (ve- 
geu el Mapa 11). No obstant, podem assenyalar que el gebgraf castelli Fermin Caballero 
va ultimar el 1842 un projecte de nova divisió territorial, segons el qual la província de 
Girona (anomenada Oriental) hauria cedit el partit de Ribes de Freser a una cinquena 
circumscripció formada al Pirineu, que hauria tingut per capital a la Seu d'urgell. 

L'actual divisió comarcal ha posat de relleu algunes disfuncions dels confins pro- 
vincials: Vidri, Espinelves i Viladrau s'han incorporat a Osona tot i pertinyer a la pro- 
víncia de Girona, i Fogars de Tordera ho ha fet a la Selva, tot i ser un municipi barcelo- 
ni. En tots quatre casos, la delimitació comarcal no ha fet més que ratificar les 
adscripcions territorials tradicionals d'aquests municipis, reafirmant alhora la validesa 
de les determinacions efectuades en la primera divisió provincial, la de 1822. 

11 Ho va fer a partir dels treballs de l'enginyer militar empordanks Joan d'Escofet, que havia estat 
mestre del seu pare, J o 9  Soler i Faneca. Hom pot veure la reproducció dels plinols d'aquest 
projecte en el llibre de SANCHEZ GIMENEZ (1985). 



MAPA 11. De les vegueries a la divisió provincial de 1833. 

UNA REFLEXIO DAVANTLA FUTURA REGIONALITZACIO DE CATALUNYA 

L'evolució de les demarcacions estudiades ens mena a la següent conclusió: si bé 
sempre hi ha lleus oscil.lacions en els confins, el cos central del conjunt regional gironí 
resta ben definit des de I'edat mitjana. La dibcesi, el corregiment, el districte subaltern 
propugnat els anys 1813 i 1820 per la Diputació de Catalunya, la província de 1822, 
l'esbós de regionalització de Pau Vila de 1930 i la mateixa Regió I1 de 1936 reflectei- 
xen prou bé el que és el conjunt de comarques que formen la xarxa urbana gironina. 

L'hrea d'adscripció més fluctuant és la cap~alera del Ter, és a dir, l'actual Ripollbs. 
Ja a l'edat mitjana fou una franja de contacte de tres comtats (Cerdanya, Vic i Besalú) i, 
per tant, també de tres bisbats (Urgell, Vic i Girona). La fixació d'una capitalitat vegue- 
rial a Camprodon va facilitar la integració de gran part del Ripollbs al conjunt territorial 
oriental. Efectivament, en diversos dels projectes que hem estudiat s'observa una clara 
tendbncia a estendre la demarcació de Girona fins Ripoll i el curs del Ter-Freser. La mo- 
tivació principal d'aquesta opció era el desig d'aconseguir un cert equilibri en població i 
superfície entre les quatre províncies: el Ripollbs apareixia com l'hrea idbnia per a es- 
tendre la demarcació gironina, en vista de l'allunyament d'aquestes valls respecte de 
Barcelona. 



Algunes propostes de regionalització contemporhnies i, particularment, el Pla Te- 
rritorial de Catalunya, proposen mantenir el Ripollbs dins la demarcació de Girona. 
Aquesta idea ens sembla com a mínim tan discutible com ho seria l'agregació de la Ga- 
rrotxa a Vic, propugnada també en algunes ocasions amb la finalitat d'engrandir la, 
d'altra manera, petita regió vigatana12. En la nostra opinió la ubicació del Ripollb és 
una qüestió que sempre tindrh una resolució insatisfactbria i parcial si es manté la con- 
cepció actual de la divisió comarcal. Més simples resultarien les coses si partíssim d'un 
model d'ordenament territorial articulat sobre la base d'unitats més petites -valls, roda- 
lies, municipalies, mancomunitats o com es volguessin dir- tal i com van proposar Lluís 
CASASSAS i Joaquim CLUSA (1981). Si a l'actual Ripollks hi hagués tres o quatre ro- 
dalies, aquestes podrien definir més assenyadament la seva adscripció regional. Som del 
parer que seria més coherent, histbricament i funcional, que la vall de Camprodon for- 
més part del conjunt gironí i que el Ripollbs estricte i la vall de Ribes s'incorporessin a 
la regió a la qual pertanyi la ciutat de Vic13. 

Sembla lbgic que es cre'i una regió de la Catalunya central amb capital a Manresa i que, 
com aconsella l'economia de recursos i l'equilibri entre les diverses unitats, s'incorporin a 
aquesta regió la Cerdanya i I'Osona, tal i com planteja el Pla Territorial de Catalunya en re- 
ferbncia a uns futurs imbits de planificació. Entenem, perb, que la solució regional per a 
Osona és indestriable de la que tingui el Ripollks, pel fet que ambdues comarques tenen una 
clara unitat humana i funcional. La personalitat, el volum demogrific i l'extensió d'0sona i 
Ripollbs fa necessari, alhora, que aquestes terres conformin una sub-regió amb certa capaci- 
tat de gestió prbpia dins la Catalunya central, de tal manera que no es reemplaci simplement 
la dependbncia burocritica respecte de Girona per la de Manresa. 

Partint sempre del model d'organització en petites comarques o municipalies al 
qual ens hem referit, creiem que hi ha també dues altres possibilitats d'alteració del pe- 
rímetre regional gironí: 

-Els municipis de Breda i Riells i Viabrea, que histbricament han fluctuat entre 
Barcelona i Girona, podrien incorporar-se a la rodalia del Baix Montseny i, per 
tant, a la regió de Barcelona, tal i com suggerien L. CASASSAS i J. CLUSA 
(1981). Així ho aconsellaria la seva major vinculació amb l'hrea de Sant Ce1onil4. 

12 Aquesta idea esti present en la darrera proposta de la Diputació de Catalunya per l'establiment d'on- 
ze districtes subalterns, elaborada el maig de 1821 (J. Sarrión, 1991: pig. 299); cal recordar que Olot 
havia format part del corregiment de Vic. També retrobem aquesta proposta en el projecte de divisió 
administrativa de la Mancomunitat de 1819 (F. Nadal - M.C. Montaner 1993), i en el pla de la 
PonBncia de la Generalitat de 1933; en aquest darrer cas s'afirmava que "per bé que el parer dels al- 
caldes de la comarca era que [la Garrotxa] fos agregada a Girona, hom mantingué I'acoblament a Vic 
per no trencar la proporcionalitat entre les supercomarques" (P. Vila 1977: phg. 139). 

13  L'Atlas comercial de España (Fontana Tarrats: 1963) posava de manifest perfectament el que al- 
tres estudis posteriors, com ara el realitzat per I'Institut Universitari dYEstudis Territorials 
(IUET), no han fet més que confirmar, l'estructuració de les terres gironines en tres grans kees  
comercials: Girona, Olot i Figueres. 
L'esmentat atlas detecta també una integració de la vall de Camprodon dins l'irea comercial 
d'Olot i la de la resta de l'actual Ripollts en l'kea de Vic. En aquest aspecte els resultats obtin- 
guts per I'IUET no són ben bé coincidents, ja que s'observa una major relació de Camprodon amb 
Ripoll que amb Olot. Cal tenir en compte, no obstant, que aquest resultat esth molt condicionat pel 
tipus de funcions a les quals s'ha donat més importhncia, ja que en bona part no són de caricter 
voluntari, sinó que venen donades per demarcacions administratives ineludibles. 

14 L'anilisi de I'IUET atribueix aquests municipis a l'irea funcional de Santa Coloma de Farners, perb 
cal observar que aquesta adscripció es fa, com s'ha assenyalat anteriorment, a partir d'un tipus de 
serveis molt condicionats per la realitat administrativa, i en aquest cas particularment pel mateix li- 
mit provincial. Tanmateix, el nivell funcional escollit (11) correspon a serveis amb una periodicitat 
d'ús baixa; diferent fóra sens dubte el resultat obtingut a partir de l'anilisi dels serveis amb una fre- 
qiiBncia d'ús elevada (nivell 111). Joan Soler I Riber (1975) indica, a 1'Enciclopkdia Catalana que 
Riells i Breda pertanyen efectivament a la rodalia del mercat de Sant\Celoni. 



- Considerem que la Baixa Tordera podria constituir una rodalia formada pels mu- 
nicipis de Blanes, Malgrat de Mar, Tordera i Palafolls. Tots ells presenten un alt 
grau d'interrelaciÓ15. La integració a les terres gironines dels municipis que ac- 
tualment pertanyen a Barcelona no sembla pas difícil, donada la seva proximitat 
i bones comunicacions vers Girona, la vinculació histbrica i sociolbgica amb les 
terres orientals o el mateix atractiu que podria tenir per a aquestes localitats la 
seva inclusió en el conjunt turístic de la Costa Brava. 

Cal que totes aquestes qüestions, i d'altres, s'incorporin al nostres estudis territo- 
rials. Catalunya no és un país format únicament per comarques. La vitalitat del fet regio- 
nal de les terres de Girona mereix, en qualsevol cas, d'una reflexió més Amplia, interdis- 
ciplinhria i lliure de prejudicis. Al capdavall, l'inacabat procés de reordenament 
territorial del nostre país i la necesshria descentralització de la Generalitat així ho recla- 
men. 

ANNEX 

L'Ajuntament de Girona demana a les Corts la concessió de la 
capitalitat provincial (1821). 
Arxiu del Congrés de Diputats: llig.78, n.74. 
"Soberano Congreso. 
El Ayuntamiento Constitucional de Gerona, provincia de Cataluña, con el rnás pro- 

fundo respeto espone a ese Soberano Congreso: que colocada esta ciudad en un país 
central y ameno, se reputó siempre por la mis propósito de ser destinada a ser cabeza de 
un vasto partido, que ha comprehendido por una serie de siglos desde 10s Pirineos hasta 
una muy interesante y dilatada parte de la Costa de Mar. 

Su localidad, su fertilidad, el carácter suave y dulce de sus habitantes la ha hecho 
siempre apreciable a todos sus corregimentales, motivo por el cua1 en sus cuitas se han 
apresurado siempre a porfia a prestarla toda especie de socorros y servicios, dando a en- 
tender con eso el interés directo que tenian en conservar su preciosa capital. 

Gerona, agradecida, ha correspondido siempre con heroismo, como es notorio, a 
tales demostraciones de cariño, arrostrando impávida cuantos peligros se la han presen- 
tado. Hable el último tan manifiesto a la Europa entera; salga de la tumba ese héroe ja- 
rnás bastante elogiado Dn. Mariano Álvarez de Castro y dir6 sencillamente que 10s ge- 
rundenses, laboriosos y obedientes en tiempo de paz, supieron manifestar en el de Marte 
embravecido, que su valor y heroismo en nada cedió al de 10s más valientes satélites de 
un tirano agigantado y opresor: la fama pósthuma hará con más imparcialidad su apolo- 
gia, y recordar6 a las generaciones futuras que hubo también saguntinos modernos, que 
con su constancia y denuedo supieron burlar, detrás de muy débiles muros, su orgullo y 
despotismo. 

La bondad del Soberano Congreso de las Cortes ordinarias y estraordinarias selló 
para siempre hechos tan heroicos, con las gracias que se dignó a dispensar a este pueblo, 
con 10s decretos de 7 enero de 1811 y de 22 de agosto del mismo año, prevenido ya de 
antemano por las que se habia dignado acordarle la Junta Suprema Gubernativa del Rei- 
no con otro de 3 de enero de 1810. 

15 A 1'Enciclopddia Catalana, Joan SOLER I RIBER (1975) identificava aquests municipis com 
una sola rodalia mercantil. D'altra banda, l'estudi de I'IUET no deixa de detectar una certa 
atracció de Girona sobre Tordera, malgrat la interposició del límit provincial. 



No es esa gloria la sola que recomienda a este apreciable pueblo; sus virtudes civi- 
cas 10 elevan a un grado indecible de superioridad: dócil por naturaleza, obediente a 
cuanto emana del Gobierno, se presta gustoso a sus Órdenes, obedeciéndolas ciegamente, 
sin alterarlas ni tergiversarlas, y gloriándose de haber sido uno de 10s primeros de la pro- 
vincia que, a la par con su capital, se declaró por nuestro actual y sabio sistema, sigue su 
marcha magestuosamente por todos 10s medios que le dicta su honradez y docilidad. 

Prendas tan recomendables hacen acreedora a esta ciudad, y también su ventajosa 
localidad, de que ese Soberano Congreso se sirva prestar oídos a esta reverente y senci- 
lla esposición, con la que su Ayuntamiento, órgano fiel de sus moradores, se atreve a 
pedirle y suplicarle: que si en la legislación prósima tiene a bien verificar la división de 
la Cataluña en dos o más provincias, se digne atender Gerona por una de sus capitales, 
pues ser6 una gracia que recompensará con general aplauso las tan bien merecidas por 
sus pacificos y apreciables habitantes. 

Gerona, 10 de febrero de 1821. 

Francisco de Camps. Alcalde constitucional primero. 
Joseph Rabell. Alcalde constitucional segundo. 
Francisco de Ciurana. Regidor primero. 
Francisco Puig y Dorca. Regidor. 
Francisco Batlle. Regidor. 
José Mercader. Regidor. 
Narciso de Burgués. Regidor. 
Francisco Camps y Roger. Regidor. 
Francisco Vilaret. Regidor. 
Antonio Viladevall. Regidor. 
Hermenegild0 Vidal. Sindico. 
Narciso Garrigolas. Sindico." 
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