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tan abundosos i variats –deia novament Pau Vila–
Font i Sagué arriba a una divisió comarcal de Cata-
lunya més enraonada que cap altra de les que han
estat fetes.» Tot i amb això, també és cert que feia
un èmfasi especial en l’antropologia històrica, i d’a-
quí es deriven moltes afirmacions que, llegides al
segle XXI, resulten ben pintoresques

L’origen històric d’una comarca deu buscar-se en la

protohistòria, en los seus primers pobladors, en una tribu,

en un clan. (...) L’home de ciència, qui atravessa diferen-

tes comarques, pot assenyalar lo límit de les races amb

la sola observació i comparació de la gent del camp, de

la manera de vestir, variants del llenguatge, festes popu-

lars, etc. (...) La tradició és la única que ha resistit a totes

les divisions y despotismes, conservant al través de cent

generacions lo record de les primitives tribus.

Alguns trets de la proposta comarcal Font i Sagué
s’allunyen força del que finalment n’ha quedat legal-
ment establert. En el seu mapa hi figuren el Moia-
nès, el Lluçanès i la Ribera de Sió. La Garrotxa
(actual Pla de l’Estany i rodalia de Besalú) apareix
com l’espai intermedi entre l’Empordà i la Mun-
tanya (rodalia d’Olot i vall de Camprodon). La
Selva comprenia la ciutat de Girona, Cassà i la Vall
d’Aro, en tant que el Gironès restava reduït a les
valls tributàries del Ter per l’esquerra, entre Susque-
da i Sant Julià de Ramis. La Segarra incloïa Igualada
i Tàrrega (i naturalment Calaf i Santa Coloma de
Queralt). El Penedès comprenia aproximadament
l’antiga vegueria, amb nombroses localitats de l’ac-
tual Anoia. Cardona i Solsona feien part d’una
mateixa comarca. Tampoc no destriava el Baix Llo-
bregat del Pla de Barcelona. Les Garrigues no
incloïen les Borges Blanques, que restaven a l’extens
Pla d’Urgell (però sí Llardecans, Maials...) i la Nogue-
ra no comprenia ni Artesa de Segre ni Ponts. El Ripo-
llès abraçava Besora i el Pallars Jussà era designat com
a Conca de Tremp (la Pobla de Segur sí que pertanyia
al Pallars). No identificava com a comarques el
Montsià, la Ribera d’Ebre ni l’Alta Ribagorça, i
sobretot no subdividia el
Camp de Tarragona, l’Em-
pordà, el Penedès ni el Vallès.

La proposta de Font i
Sagué va tenir un gran
impacte i acceptació entre els
estudiosos del país. Posterior-
ment es van fer molts altres
mapes i descripcions de comar-
ques (bona part sorgides des del
món excursionista), però la
majoria (com ara les obres de
Cèsar A. Torras o Pere Blasi)
seguien les directrius bàsiques
establertes pel geòleg. Així, quan
el novembre de 1918 el president
de la Mancomunitat Josep Puig i
Cadafalch encarregà una proposta
d’organització territorial de Cata-

lunya, establí el requisit de fonamentar-la «sobre les
antigues comarques naturals i històriques, determi-
nades per mossèn Norbert Font i Sagué».

Pau Vila va trigar bastants anys (1931) a elaborar
una proposta pròpia, original i que no fos gens deu-
tora de les directrius de l’espeleòleg, sinó més aviat
oposada. El plantejament de qui havia esdevingut
president del CEC anava contracorrent d’allò que

llavors defensaven les mateixes
publicacions excursionistes, com
ara el Diccionari nomenclàtor de
pobles (CEC, 1931) o els Àlbum
Meravella (C. E. Barcelonès,
1928-1933). Si Font i Sagué
defensava l’heterogeneïtat de les
comarques (el seu Garraf només
comprenia el municipi de Sit-
ges, en tant que l’Empordà
abastava més de dos milers de
km2), Vila cercava l’homoge-
neïtat en extensió i població.
L’un parava esment en la
forma de ballar la sardana
per diferenciar l’Empordà de
la Selva, l’altre reivindicava
la importància del factor
econòmic. El geòleg adme-
tia comarques «secundà-
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Un dels més preuats tresors que custodia la
Cartoteca del Centre Excursionista de
Catalunya és la Carta comarcal de Cata-

lunya de Norbert Font i Sagué. És l’obra d’un semi-
narista aficionat a l’excursionisme i a la geologia, de
23 anys, que fou qui per primera vegada dibuixà
amb precisió l’àmbit territorial de 40 comarques
(34 al Principat estricte), tot fent servir com a base
de treball un excel·lent mapa topogràfic publicat per
l’exèrcit francès. Aquell mapa inèdit complementava
l’assaig Determinació de les comarques naturals e his-
tòriques de Catalunya, premiat als Jocs Florals de
1897. Mapa i text constitueixen una fita cabdal en
el debat comarcalista. Fins aquell moment s’havia
parlat molt de comarques i se n’havien elaborat
alguns llistats, però cap estudiós no havia aplegat un
coneixement geogràfic tan ampli del país com per
raonar extensament els detalls de proposta i dibui-
xar-ne els límits. El jove seminarista, amb un punt
de supèrbia, no dubtava a desautoritzar les divisions
o propostes anteriors: «Greu nos sap dir que cap
d’elles és encertada, però és la veritat».

En El problema comarcal de Catalunya (1931)
Pau Vila afirmava que «cap més tractadista no ha
aplegat una documentació com la seva per a fixar les
demarcacions d’aquests territoris, puix que aquest
autor acut a molt diverses disciplines per tal de treu-
re els elements de judici». Efectivament, un dels
valors de l’obra de Font i Sagué és que entén la
comarca com un fet complex i per això recorre a un
ampli ventall de factors que li permeten caracterit-
zar i «determinar les comarques naturals de Cata-
lunya»: geologia, orografia («les muntanyes són les
fites naturals establertes pel Creador de l’Univers»),
hidrografia, etnografia, toponomàstica, divisions
històriques, documentació antiga i tradició («al
assenyalar los térmens d’una comarca, deu tenir-se
molt en compte l’opinió popular»). «Amb recursos
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Pau Vila i la seva néta el dia de Sant Jordi
de 1936 a la plaça de Sant Jaume.
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(...) en totes elles el fet econòmic, com el fet de les

relacions socials, són completament negligits, descone-

guts. Conscientment o inconscientment són criteris tra-

dicionalistes. Ha estat una mena de període romàntic

dels estudis comarcals. ...el fet de no tenir en compte

l’activitat productora i comercial de les comarques ha

inutilitzat per a tota implantació les divisions comarcals

establertes. (...) la consideració de l’aspecte econòmic i

de comunicació és essencial.

Cal situar les propostes de la Ponència de la divi-
sió territorial nomenada per la Generalitat i presidi-
da per Vila en les coordenades d’aquest nou para-
digma dels estudis comarcals. El 1933 la Generalitat
va publicar el llibre amb les dues propostes: una que
pròpiament corresponia al parer de Pau Vila (mino-
ritari en la comissió) i l’altra –la que al capdavall
gaudí d’acceptació política i fou aprovada l’agost de
1936– fruit de l’acord entre el secretari Josep Iglé-
sies i l’influent polític Antoni Rovira i Virgili. Amb-
dues propostes restaven molt lluny dels planteja-
ments de Font i Sagué, fins el punt que la que va
triomfar més aviat es pot considerar una simple
reforma del partits judicials.

En fer-se públic el dictamen de la Ponència, fou
inevitable que els afeccionats a la qüestió comarcal –
entre els que hi podem comptar tots els excursionis-
tes– comparessin la vella proposta del venerat Font i
Sagué amb la molt trencadora alternativa de la
Ponència justament encapçalada per qui llavors pre-
sidia el CEC, Pau Vila. Alguns van discrepar de la
proposta oficial, en considerar-la una «paròdia del
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partit judicial», massa allunyada de les comarques
tradicionals definides per l’introductor de l’espeleo-
logia. Pau Vila els respongué amb un article perio-
dístic amb un títol ben significatiu: «Comarcalisme.
Del mite a la realitat», en el qual cridava a cercar
«solucions pràctiques basades sobre realitats vives» i
a abandonar els mites romàntics. Si la polèmica no
va anar a més fou perquè els Fets d’Octubre van
capgirar l’agenda política i ciutadana, i quan es
reprengué el tema hi havia una guerra pel mig.

Josep Iglésies explica que Font i Sagué fou el
detonant de la formació de la Secció de Geografia i
Geologia dins el CEC, i precisament Pau Vila va
presidir-la anys després. L’enfrontament d’ambdós
models comarcals era, al capdavall, una baralla de
família. Comptat i debatut és ben lògic que dues
visions de país fetes amb un interval de 35 anys
fossin ben diferents; Vila havia assumit de forma
entusiasta els plantejaments de l’escola regional
francesa, que el duien a prioritzar l’aspecte humà
de la geografia. La «cantarella de la geografia
humana» –recordava Iglésies– desplaïa els naturalis-
tes, els quals, si més no inicialment, van menystenir
les aportacions de Pau Vila.

L’any 1935 s’escaigué el 25è aniversari de la mort
de Font i Sagué. Amb aquest motiu el CEC va
recordar la figura del geòleg i el propi Pau Vila no
va dubtar a retre-li sincer homenatge amb un article
a La Publicitat: «Norbert Font i Sagué, un patriota i
un mestre». En el cor generós de Pau Vila no hi
tenia lloc la supèrbia ni l’oblit interessat, ben al con-
trari. El geògraf glossava el curs de geologia dinàmi-
ca i estratigrafia que Font impartí «a la casa pairal de
l’excursionisme català» i el recorda com un «èxit
sense precedents: la sala del vell casal s’omplia; les
excursions eren molt concorregudes. Els fets fisio-
gràfics i geològics en boca de Font i Sagué, tremolo-
sos els conceptes per l’emoció d’un cert autodidac-
tisme [compartit pel Vila], esdevenien comprensius
i interessants.» Novament les classes impartides al
CEC estableixen un paral·lelisme entre les dues
figures: segons Iglésies, les classes de Pau Vila «cons-
tituïen una font de vocacions semblants a les que en
època més reculada havia originat l’apostolat espeleo-
lògic de mossèn Norbert Font i Sagué». Això sí,
com és ben lògic, a parer de Pau Vila la divisió del
1897 ja no era la millor existent: «aquesta obra
constitueix el millor estudi comarcalista de conjunt
entre els estudis anteriors als treballs de la Ponència
per a la divisió territorial de Catalunya». 

El mapa i l’assaig comarcal de Font i Sagué duien
com a lema: «És feina pesada, però amb constància,
de tot se surt». Tractant-se d’un treball amb aquesta
temàtica ens sembla justificat traslladar l’afirmació
del geòleg a l’actual debat sobre l’organització terri-
torial de Catalunya en vegueries. Podria ser també
un lema per al llarg procés legal, ara tot just iniciat,
de transició de la província a la vegueria. Tant de bo
aquesta transició anés també acompanyada d’una
revisió del mapa comarcal atenent, perquè no, algu-
nes de les lúcides idees de Norbert Font i Sagué.

ries» com el Moianès o el Lluçanès, en tant que Vila
–sense ignorar-les– les sacrificava en ares a una admi-
nistració més uniforme i econòmica del país. Mossèn
Norbert rebutjava la partició de grans comarques
com el Camp de Tarragona o el Vallès, i Vila ho con-
siderava necessari per tal d’equilibrar les demarca-
cions administratives. Vila volia fer una divisió útil i
aplicada, expressament dirigida a les necessitats d’es-
tructurar el govern de Catalunya en el moment de
reinstauració de la Generalitat; el geòleg, abans que
res, feia una divisió científica, sobre la base de la
qual, en tot cas, es podria fer un altre estudi «tant o
més dificultós en què es determinés l’organització
interna que s’hauria de donar a aquestes comarques
lo dia en que fos un fet lo Regionalisme.»

Pau Vila trobava a mancar la societat en l’estudi
del geòleg:

(...) l’escassa aportació dels fets humans vius i de la

vida de relació... dóna a la divisió fontsaguerenca un

caràcter estàtic; quasi diríem arqueològic. Hom no veu

l’encaix de les comarques delimitades per mossèn Font i

Sagué amb les manifestacions del treball i el tràfic. Hom

té la impressió que l’home n’és absent.

De manera més genèrica, en relació a totes les
divisions comarcals anteriors a 1931: 

Album Meravella 
(C.E. Barcelonès,
1928-1933)


