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La Selva i la Segarra són les dues comarques tradicionals de Catalunya de més 
difícil encaix com a divisions administratives. En elles es combina la manca d'un 
centre urbà indiscutible amb una percepció popular molt dilatada territorialment, 
però també confusa en la seva delimitació. 

Uobjectiu d'aquest article és doble. D'una banda volem situar el debat territorial 
comarcal en els seus precedents històrics per tal de donar una perspectiva més 
oberta i relativitzadora: no es tracta de posar la història al servei d'una visió encar
carada de la realitat, sinó justament d'aportar testimonis que permetin un debat 
més lliure i racional. En segon lloc es volen situar les propostes de Vlnforme Roca 
de reorganització territorial en la seva lògica geogràfica i històrica, entenent que 
no tenen un caràcter rupturista, sinó que es construeixen de manera possibilista i 
raonada seguint les directrius d'aquells que en el passat ens precediren en la difícil 
tasca de construir àmbits administratius al servei de les persones. 

La Selva: els precedents medievals i moderns 

Coincidim amb Botet i Sisó' en identificar el secular ardiaconat de la Selva 
com la demarcació administrativa que més ha contribuït històricament a la confi
guració i identificació d'un ampli espai comarcal selvatà.^ Eardiaconat era la més 
meridional de les quatre demarcacions del bisbat gironí: les altres tres eren les 
d'Empúries, Besalú i el propi Girona o ardiaconat Major (mapa 1). Comprenia, 
per tant, els pobles que actualment pertanyen al Maresme fins Arenys, en tant 
que pel nord abraçava la Vall d'Aro i arribava a les envistes de Girona (Quart, 
Vilablareix), fins i tot a tocar el Ter (Salt, Santa Eugènia). El_ concepte Selva era 
per definició estrictament gironí: de cap manera podia ser aplicat als pobles de les 
Guilleries pertanyents al bisbat i vegueria de Vic (com ara Sant Hilari o Susqueda) 
ni als del Vallès enquadrats en la vegueria i diòcesi de Barcelona (Riells i Viabrea 
o Sant Celoni). 

En el terreny jurisdiccional, el territori de l'ardiaconat de la Selva presentava 
un mapa més fragmentat, però força clar. Tot el sector meridional pertanyia al 
vescomtat de Cabrera, el qual també comprenia altres pobles de la Selva actual 
(Osor, Anglès) i s'estenia pel Vallès (Sant Celoni) i Osona (l'Esquirol, Vilanova 
de Sau). La parcial coincidència del vescomtat amb l'ardiaconat serà causa d'una 
certa assimilació (i al meu entendre confusió) d'ambdós conceptes. Ealtra gran 
domini jurisdiccional d'Antic Règim amb presència a l'ardiaconat de la Selva era 
la vegueria estreta de Girona, la qual estava organitzada en quatre braços: batUia 
forana, braç d'Empordà, braç de Rocacorba i braç de la Selva. Aquest darrer com-

1. Per no fer innecessàriament feixuga la bibliografia senyalem només algunes aportacions cabdals i remetem al lector a 

la bibliografia que Incloem a: BURGUENO, 2001 b. 

2. Tots els pobles que incorporen al seu topònim la denominació "de la Selva" per tal de distingir-se d'altres de l'àmbit del 

bisbat i vegueria gironina (Riudellots, Romanyà, Cassà, Castellar, Maçanet i Fornells) van pertànyer a l'ardiaconat. Fogars 

l'ha adoptat recentment. 
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ARDIACONAT DE LA SELVA 

prenia poblacions com ara: Bescanó, Campllong, Fornells de la Selva, Llambilles, 
Riudellots de la Selva, Sant Andreu Salou, Vilablareix o Vilobí d'Onyar. Altres 
pobles de reialenc pertanyents a l'ardiaconat, però aliens a la vegueria estreta de 
Girona, eren: Cassà de la Selva, la Vall d'Aro i Sant Feliu de Guíxols; també Amer, 
fora de l'ardiaconat, constituïa una batUia reial. Vers el 1800, Tossa depenia del 
monestir de Ripoll, Lloret del bisbat de Girona, Arbúcies del comte de Solterra, 
Santa Coloma del comte d'Aranda i Brunyola de l'Hospital de Girona. D'aquesta 
complexa realitat administrativa cal retreure un fet cabdal: des de l'Edat Mitjana 
trobem pobles inequívocament selvatans però sota dependència directa de les 
autoritats civils de Girona, i sense que aquesta adscripció suposés de cap manera 
l'afebliment de la seva identificació comarcal, reconeguda en la pròpia denominació 
de hraç de la Selva. 

Ens podem qüestionar si les divisions administratives (eclesiàstica o civil) 
responien a la percepció popular de les comarques. Per això resulta enorme
ment valuosa la informació que facilita el jesuïta Pere Gil en la seva Geografia 
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de Catalunya de l'any 1600. De manera implícita, la resposta d'aquest autor a la 
nostra pregunta és negativa, perquè després d'enumerar les vegueries afegeix que 
també «pot ser dividida Cathaluna per climas, o comarcas, o partides de terres en 
ella compreses». Una d'elles, situada «a la part y costa marítima se nomena La 
Selva. La qual té en si la vall de Aro, y part de la montanya de Montseny». Entre 
les localitats esmentades com a selvatanes figuren: Sant Feliu de Guíxols, Tossa, 
Lloret, Blanes, Malgrat, Calella, Canet, Tordera, Hostalric, Maçanet, Riudarenes, 
Vilobí d'Onyar, Campllong, Caldes de Malavella i Llagostera. S'esmenten Arenys 
i Santa Coloma de Farners, però com a localitats extremes, de tal manera que 
també figuren respectivament compreses en el Vallès i en la comarca de Girona. 
Gil exclou de manera explícita algunes localitats septentrionals de l'ardiaconat de 
la Selva, com ara Brunyola, Quart o Vilablareix. Tanmateix, la similitud d'aquesta 
comarca amb l'ardiaconat és força notable. 

Pere Gil no inclou el Maresme entre les principals comarques catalanes (amb 
un nombre total de 27, i encara 4 d'elles a la Catalunya Nord); els seus pobles 
figuren adscrits al Vallès i a la Selva. Tanmateix, el mateix autor fa un segon llistat 
de comarques en el qual el nombre total puja a 59, i en aquest sí figura el Mari-
timum, traduït per altres autors contemporanis com a Maresma. Però ens sembla 
lícit creure que aquesta comarca comprengués els pobles situats al nord d'Arenys, 
perquè aquests han de ser inclosos en una altra de les comarques menors esmentades 
en els segon llistat: la Terra procomitatum la Casto que Onofre Menescal anomena 
de forma més entenedora L· Costa del Vescomtat [de Cabrera]. Val a dir que en el 
segon llistat no consta la Selva (sí ho fan Manescal i Esteve Corbera, autors del 
mateix segle que presenten una enumeració molt similar), per la qual cosa podem 
pensar que Gil la considerava gairebé coincident amb la Costa del Vescomtat. Tot 
plegat, resulta evident que el sector costaner gironí meridional era conceptuat com 
un espai diferenciat del Maresme en sentit estricte, que pròpiament seria el de la 
vegueria de Barcelona. 

Per acabar-ho d'adobar, el concepte Maresme tenia dos camps semàntics. El 
primer que acabem de senyalar, restringit a la costa nord barcelonina. El segon 
aplicat a tota la costa situada al nord de Barcelona i fins a Sant Feliu de Guíxols 
(justament el límit de l'ardiaconat de la Selva); en paraules de Pere Gil: «és ús en 
Cathalufia nomenar a la part marítima desde Barcelona fins a Sant Feliu de Guíxols 
lo Maresme; y desde Sant Feliu de Guíxols fins Cobliura, la Costa Marina.» Per 
això, en enumerar els pobles suposadament del Vallès es diu que aquesta comarca 
«abraça part de la Maresme». Sota aquesta accepció àmplia, de cap manera podem 
entendre incompatible la identificació simultània amb la Selva i el Maresme: es 
tracta d'un fals dilema. A la costa sud del bisbat de Girona la denominació comar
cal (Selva) podia conviure amb l'apel·latiu aplicat al litoral (Maresme); no eren 
conceptes originàriament contradictoris, sinó diferents. De la mateixa manera que 
avui dia es pot ser empordanès (o selvatà) i alhora de la Costa Brava, es podia en 
el s. XVI pertànyer alhora a la Selva i al Maresme, això és: al litoral. Tot plegat és 
una història d'identitats compartides. 
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La denominació vescomtal ja no apareix en el llistat de comarques que el 
geògraf Josep Aparici farà un segle després, ni tornarà a figurar en cap dels 
assaigs de comarcalització posteriors. En el sector que ens ocupa, Aparici esmenta 
l'Empordà, la Selva i la Costa de Mar, sense concretar-ne els límits perquè: «no 
tienen confines ciertos estàs comarcas; nómbranse groseramente para la general inteli-
gencia de L· Provincià». Amb tot, en descriure les grans línies del relleu identifica 
una serralada litoral que s'estén des de Sant Feliu de Guíxols i fins a Tarragona, 
amb poques obertures que permetin la comunicació entre la depressió prelitoral 
i el mar (Tordera, Besòs, Llobregat...); afirma també que aquestes serres sepa
ren la Selva, el Vallès i el "Panadès" del mar, deixant «el país que se llama Costa 
del Mar, cosa de una y dos leguas de üano entre el mar y esta cordillera». Aquesta 
afirmació reflecteix una nova concepció de la Selva, com a comarca natural: 
es correspondria amb l'extrem nord de la depressió prelitoral, i en aquest sentit 
caldria adscriure-hi la ciutat de Girona com a fita septentrional. Automàtica
ment la part costanera precisa d'un nom, i cap millor que qualsevol denominació 
sinònim de litoral: costa, marina, marítim o maresma. Al segle XVIII la identitat 
selvatana reculava en benefici del Maresme. 

Uagut observador Francisco de Zamora, de viatge per Girona i més concre
tament des del cim d'una muntanya situada prop d'Osor, afirmava que es veia 
«todo el üano de la Selva, que es un hermoso territorio desde ía Tordera hasta Gerona, 
y entre esta misma sierra [Guilleries] y h que divide h misma Selva del Ampurdà 
[Gavarres]. Asimismo se ve cómo muere en L· Tordera h cordillera que divide h 
Marina del Vallès, cuyas divisiones son ciertamente muy naturales». Trobem així un 
testimoni més clar de l'exclusió del sector d'Arenys a Malgrat de la comarca de 
la Selva, així com de la identificació de la Tordera com a límit comarcal supo
sadament natural. Zamora s'atreveix fins i tot a destriar l'adscripció comarcal 
d'Hostalric, que «en concepto de estos naturales, no pertenece ni al Vallès ni a la 
Selva, però en mi concepto me inclino que toca a L· Selva, por estar a L· handa de 
acà del Tordera». Caldrà retreure més endavant el paper de frontissa d'Hostalric 
i la seva discutible adscripció comarcal. 

Les divisions administratives (s. xviii-xix). El partit judicial de Santa Coloma 

Els primers antecedents clars de l'actual comarca de la Selva, i també de la 
proposta de Selva Marítima que propugna l'anomenat Informe Roca, els trobem a 
finals del segle XVIIl, concretament en la creació dels oficis d'hipoteques: prece
dent directe del registre de la propietat. Inicialment, el 1768, només es crearen 
oficis a les ciutats de Girona i Mataró pel que ateny la nostra àrea d'estudi. Davant 
aquesta disjuntiva, els pobles del sud de la Tordera van demanar (i aconseguir) 
passar a dependre de l'ofici de Mataró. Es la primera vegada que el sector del 
Maresme pertanyent a Girona adoptava una posició en certa mesura secessió-
nista. Això era possible perquè també era la primera vegada que es creava una 

^ 
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estructura administriuiva c|uc no s'iiju.scava als límits Jels ciirreginieiits. El 1774 

e.s van cruar nous oficis d'hiporcgucs, entre ells el d'Hostalric, i el 1780 s'ate^í 

encara el de Calella (mapa 2}. Ai-iuest darrer inici;i)menr comprenia els pobles 

del corre.Líiment tle Girona situats al sud de la Tonlera (abans imits a Mataró) , 

però el mateix any s'afei^iren, sefíref,'ant-se d'Hostalric a petició pròpia: Blanes, 

Lloret i Tossa. Restava així de manilest, dVaia banda, l'aiinitat tlels pobles del 

litoral, i de ral t ra . l'existència a la part interior de dos sectors. La part occidental 

admet un t ractament separat de Girona, però la part oriental (Cassà-Lla^ostera) 

indefectiblement resta unitla a la capital jiolítica i eclesiàstica. Calella era ima 

opcióí central com a cajíital, però no així Hostalric; l'eleccit'i i-l'una vila amb menys 

d'un miler d 'bahitants s'expiica per la seva condició de plai;a militar i ile centre 

rector dels tlominis i.!el Veseomtat de Cabrera: al capdavall va ser propiisada pel 

seu titLilar, el LILIC de Met.linaceli-

Locupació francesa va dur a]iarellLKla la introducció d'un nou esquema admi

nistratiu i territorial. A la pràctica, a Catalunya hi hai^ué dues divisions: la primera 

va ser ilecretada pel mariscal Auf^creau el 6 de mart; de 1810, i la sef_'ona -si^'nada 

pel propi Napoleó- bo kiu el 26 de [î ener do 1812. Tanmateix, pel que ía al sector 

que en.s ocupa. Ics diferències entre una i altra són de poca entitat. El 1812, Girona 

esdevingué capital del tlepartament del Ter, però es mantingué el seii corre)j;iment 

I O n C I S D'HIPOTEQUES (1780) 
BESALÚ 

mila munKi[iali i a iTiar^ ls acli,ats i i D li'n i 
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^o t ; i L?l n o m LriinïíiiJííi.SL'niijnt; l;i n o \ · e i ; u rau en ía c r c a c i í i de ea i icuns (m; ipa 3 ) . ' 

Nnvamcnt Hnsialr ic esdcvinL^nc cap Jcl Llistricrc ccnl ra l de la selva actual, però a 

cau,s;i l·le la sev'a piisicií'i excèntrica tora la perifèria or iental tou adscrita aU cantons 

d 'Amer {que inclou fins a la Vall ^W-n Bas), de Cïirona (est i oest"*) i de Sant Feliu 

de Uuíxols. Tamhé altre cop la T i rdera -vi j íorosnment dibuixada en els mapes 

del se<:le XVí l I - cridà l'atenciíi ilels auli irs .̂le les divisions territorials com a l ími t 

ntiturííl, de tal manera ntie els pobles situats al sud tormaren cl cantó de Calella, 

a^re^Lit per Aui icteau a Barcelona però reintetírat per Napuleí'i a ü i r o n i i ; amb ti^t, 

cap el f inal «.lel perÚKle d'ocupacit'i. Blanes \·a ser incnr]iorat al cantó ile Calella 

(Mercader: 1^)49, p. 2^í l). 

HI primer assaig de LÜvisit'i en partirs JLidicials a l'empara dei (.lesple^iament 

legislatiu const i tucional tlata de IL^I 5, i tou tibra de tècnics catalans, La normativa 

exi^ila l'aplegament d'un mín im de ï.OOO veïns (uns 25,000 bab.) per a formar un 

part i t judic ia l . Sota aquest supòsit, al Baix Empordà hi bavia població més que 

suficient per a formar un partit encapi^alat per la Bi.sbal (7.626 veïns). D";i|rra 

CANTONS 
ARRONDISSEMENT DE GIRONA (1812) 

i . El decet <ie\ Diari de Baícelona de 2-IV·linOno especilica els iimils dels cantons gironins Nosaltres els reconstruïm a 

patíir del lltslfit ds lACA; Ocupació francesa, caixa XLII, llig,2l·5,que cal datar vers 1812. 

•1. En el decret original el canto de l'Oest és anomenat erròmameni del Sud-est o de Xaloc. 

^^ 
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part, a mig camí de Girona i de Granollers era factible l'establiment d'un altre 
partit judicial, per al qual es va triar com a capital Santa Coloma de Farners, 
agrupant 7.075 veïns. D'aquesta població es deia que era «una viüa àonàe acuden 
los puebhs comarcanos para sus negocios y necesidades, y reúne mucho concurso, prin-
cipalmente por razón de las ferias y mercados semarudes». Com hem vist, es tracta 
d'una innovació cabdal, perquè fins llavors la població designada com a centre 
administratiu de la comarca havia estat Hostalric. Dissortadament es va desestimar 
la possibilitat de formar un partit equivalent a l'ofici d'hipoteques de Calella, tot 
i que fàcilment hauria reunit la població mínima exigida; no ho creien així els 
autors del pla: «El partida de Mataró se ha extendido hasta el àlbeo del río Tordera, 
únicamente para evitar el no estabkcer otro en Caküa, que rw habría podido tener 
5.000 vecinos». Val a dir que tant Calella com Blanes van reclamar la formació 
d'un partit propi. Possiblement la fascinació pel límit fluvial i una certa concepció 
del que era la "comarca natural" del Maresme va dur a la fractura definitiva de 
la costa selvatana, tot agregant a Mataró el sector d'entre Arenys i Malgrat. Cal 
remarcar la transcendència d'aquesta decisió, perquè és la clau de l'establiment del 
límit provincial i de la divisió comarcal actual mitjançant la Tordera. Val a dir que 
els comissionats deien que per fixar els límits dels partits judicials havien emprat 
«cumbres y vertientes de montanas, de àlbeos de ríos, de confines de comarcas». La idea 
de comarca natural aplicada al Maresme apareix particularment explícita en veu 
del membre de la Diputació de Catalunya de 1820, el mataroní Gaspar Borràs, 
que havia estat alcalde i seria jutge de la seva ciutat. Encarregat de la revisió del 
projecte de 1813, va proposar l'ampliació del districte de Mataró pel sud per tal 
d'incloure el baix Maresme (el Masnou-Montgat) -que en el pla inicial restava 
amb Barcelona- així com Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià 
de Besòs; tot plegat sota la justificació d'assolir «hs limites invariables dados por 
la naturaíe^a»: la Tordera, la serra litoral i el Besòs. Si el partit de Mataró es feia 
arribar a Malgrat, el de la Bisbal comprenia la Vall d'Aro, Sant Feliu i Llagostera. 
El districte de Santa Coloma de Farners incorporava totes les poblacions que 
conformen l'actual comarca de la Selva, incloent les que provenien d'altres bisbats 
o corregiments: d'una part el sector vigatà de les Guilleries encapçalat per Sant 
Hilari (també amb Espinelves i Viladrau), i d'altra part els municipis barcelonins 
de Breda i Riells. A més, s'hi incloïen altres poblacions selvatanes que avui dia no 
es troben a la comarca administrativa: Tordera, Palafolls, Cassà de la Selva, Sant 
Andreu Salou, Campllong, Llambilles, Bescanó... Aquesta primera divisió judicial 
va ser aprovada per les Corts el 25 d'octubre del 1820, i només romangué vigent 
durant el trienni liberal: fins 1823. 

La dècada absolutista suposà el retorn a l'estructura de govern en corregiments 
i alcaldies majors. Tanmateix, el 1828 l'Audiència de Catalunya establí una reforma 
de la planta d'alcaldies majors, tot respectant els límits dels corregiments (mapa 
4). El nombre d'alcaldies majors era força més elevat (44) que l'anterior de par
tits judicials durant el trienni liberal (25). Santa Coloma veia confirmada la seva 
designació com a seu judicial, però el seu àmbit administratiu restava força més 



Identitai i administració a la Selva: una dualitat irr^íolubl^? ^U.l:i·jr<\· ,k-l.l \\h\l, 14 (JI'L'JJ • 41 

ALCALDIES MAJORS 
CORREGIMENT DE G I R O N A (1828) 

ST. FELIU DE 
GUÍXOLS 

Ací 1 ~~i Tcrdera , 

\__̂  Jv A/O-' ·^aleia 

MATARÓ i í ^ ^ V ' ^ 
^ ^ Arenvs tleMat 

. - ^ y B L A N E S 

..lEil̂ (al da r.lar 

lirrils muniapals i comatMls acluais 

MAPA 4 

lOkin 1 

resiriíi.uit pc-r Ji\·crs(is mniiLis. D'HIILI p;iri, cL'̂  líniirs occi^luiit;ils eren els rriKlicii^nals 

del enrrciíiincnt, i per rant cxcKVíen Brcl·la i Sanr Hilari, ciilrc d'alires. Per ultra 

part el districte de Girona abraçava Amer, Bescanó, Riudellots i Ciissà. Sitínific;!-

tivanient consta la petició explícita de ]i(>blacions cniii Amer i Ciissià de la Selva 

de romiindrc tmib Girnnl·i, al·leí^iint els primers que amli Santa Coloma «no lierieii 

nins'm ctimercin n iràficu-. Sant Feliu de Guíxols i Blanes encapçalaven sen^íles 

districtes maritimi-, amb aitíiin poble del rerepaís immediat. Sant Feliu abraçava 

la costa de Palamós a Tossa, així com Llaf,'ostera i Vidreres. La demarcació de 

Blanes anawi per la costa i.i'Arenys a Llorer, i per l'interior recul·n'a Mns :1 Fo î̂ ars 

i Maçanet. Val a dir que Calella teclanvà per a una alcaldia major, comptant amli 

el recolzament d'Arenys. Pineda i Sant Pol. 

La delinitiva creacic'i i coníi^uraciói del partit judicial LL- Santa Coloma l'abril 

de 1834 s'ha Ll'cntendre en el marc de la no\'a divisió en províncies, aprovadií el 

novembre de 18 >3. De fet, el límit provincial merif.lional entre Girona i Barcelona ja 

va ser definit, en la seva major part, en la primera divisió provincial, ví^ent només 

cl 1822 i 1823 (mapa 5). El procés de discussió de la divisió catalana durant e! 

1821 va ser força complex. Centrant-nos en la :ona estudiada, en ptideni di.stin^ir 

cinc etapes o moments de concreció de posicions difeients. 

m 

file:////h/l
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S 
EL LIMU MERIDIONAL 

DE LA REGIÓ DE GIRONA^ 

MAPA 5 

I I corraglmant d* Girona 
Canet 
de Mar liinlts provincials de Qlrona I Barcelona 

límits municipals i comarcals actuals 

proposta de la Diputació de Catalunya. 1B21 i 

decret de Cons, 1822 

deaet de J. Burgos, 1833 

a) Els comissionats pel Govern (F. Bauzà i J.A. Larramendi) situaven el límit 
entre Santa Susanna (Girona) i Pineda (Barcelona), deixant Vallmanya, 
Ramió i Riells amb Barcelona, i Fogars i Breda amb Girona. 

b) Els diputats catalans a Corts van rectificar els límits provincials proposats 
seguint el traçat dels partits judicials aprovats el 1820. Això explica la inclusió a 
l'actual província de Girona d'Espinelves, Viladrau, Breda i Riells i Viabrea. 

c) La Diputació de Catalunya encarregà a dos experts (J.B. Golobardas i 
J. Padró) la revisió dels límits, i en funció del seu informe proposà ampliar el 
territori de Girona fins incloure Gualba, Olzinelles i els pobles històricament 
gironins del Maresme excepte Arenys. Per contra, l'àmbit gironí reculava a 
les Guilleries en comparació amb el partit judicial de Santa Coloma: s'ex-
cloïen Susqueda i Viladrau. Els criteris per aquests canvis atenien al traçat 
de les carenes, a la major rectitud formal de la divisòria i a la pertinença al 
bisbat i corregiment de Girona dels pobles del Maresme. 

d) La proposta de la Diputació va ser rebutjada pels diputats catalans a Corts, 
entre ells el mataroní Antoni Puigblanch. Front als arguments de la Diputa
ció van defensar «\as rruxyores relaciones, menor distancia y rrmyor facilidad de 
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comunicaciones» dels pobles del Maresme amb Barcelona -i en particular de 
Canet i Calella- car al port barceloní carregaven «sus efectos para L·s Américas 
y para h interior del reino», en tant que amb Mataró estaven molt units «por su 
indústria en los tres renglones de blondas i encaxes, lonas para veL·men de barcos 
y medias de algodón». De la ciutat de Girona es diu que «ni es comerciante ni 
manufacturera» com ho eren els pobles del Maresme, i pel que feia als límits 
eclesiàstics es confiava en la seva rectificació paral·lela a la divisió provincial. 
També s'adduïa la dificultat de crear nous partits i la conseqüència negativa 
de fer anar l'Alt Maresme amb Santa Coloma de Farners. No manca una 
defensa de la comarca natural del Maresme: «formando L· cordillera de cerros 
que aquel territorio tiene al norte junto con el mencionado río al este [Tordera] y 
el pequeno prormmtorio de Montgat al oeste un todo aislado». La seva posició es 
va veure reforçada amb la reclamació de l'Ajuntament de Barcelona, partidari 
de comptar en la seva província amb les poblacions situades entre la Tordera 
i la riera de Cubelles (el Foix), 

e) Finalment, la corresponent comissió de les Corts va fer una síntesi de les 
dues posicions: acceptà el plantejament de la Diputació pel que feia a les 
Guilleries, i seguí el parer dels diputats a Corts en el sector del Maresme. 
D'aquesta manera, el territori de Girona al sud de la Tordera es reduí als 
actuals municipis de Fogars, Palafolls i Tordera. 

El 1829 s'elaborà un nou pla de divisió provincial i judicial, que es va anar 
perfilant fins a la seva promulgació el 1833-34. Pel que fa a la Tordera, en la 
proposta feta a Madrid es comptava amb restablir els límits de 1822: el traçat 
actual es deriva de les rectificacions proposades des de Catalunya, que en part 
eren conseqüents amb la delimitació judicial de 1820 (cas de Viladrau i Breda). 
La principal novetat consistí en la creació d'un partit judicial a Arenys de Mar 
amb els pobles del Maresme que provenien de la demarcació gironina, adjun
tant-hi la rodalia de Sant Celoni. Aquest aspecte facilitava la incorporació a 
Barcelona de Fogars, Palafolls i Tordera, de tal manera que la Tordera esdevenia 
límit provincial des de la desembocadura i fins a la Batllòria. El partit judicial 
de Santa Coloma de Farners coincidia amb la comarca actual, sense Fogars però 
amb Espinelves, Viladrau i Sant Andreu Salou. Es tractava d'una delimitació 
més restringida que la de 1820, perquè deixava per a Girona poblacions com 
Bescanó, Cassà, Campllong i Llambilles. Les demarcacions judicials de 1834, a 
la Selva, no van experimentar pràcticament canvis fins als nostres dies. Les dues 
líniques rectificacions es van realitzar atenent la petició dels pobles interessats, 
i en ambdós casos van donar lloc a sengles ampliacions del partit gironí: Amer 
(inicialment de Santa Coloma) passà a Girona el 1853 i Llagostera (la Bisbal) 
va fer el mateix el 1864 (mapa 6). 

^ 
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La Selva en les propostes comarcals 

Lli insTninient;üirz;ició de \c>. ] irovíncit 's LII .servei Jcl ccncnilisnic i cl conrrol 

socinl jj:ovL'ri"i;iiiicnC;il v;i oricnrí ir cl c;iti i l; inismc p^ilític i c i i l r i in i l vers cl rebuig ;i 

Ics divisions níici;ils. L;i vnlunt iU LIO rccupcrnció de pnder i iolí i ic jx-r ;i CLUaluiTV'i 

es tr iKli i irà, en l'iispcctc terr i tor ia l , en hi reivineliciíció tle ki i in i t ;u de í.lel Prineiput 

per d; ini i int tle divisions provincials i, com ;i al tcrni i r ivn, la reclamació del i lret 

ü estructurar el terr i tor i en comarques, enteses CLUU la torma autòctona i natural 

d'or^Tiinització. En aquest apartat fem luia iinnlisi de les nombroses propostes de 

comarcalització anteriors a l'establimenc de la divisió terr i tor ial de !936, en ullo 

t|ue es refereix a la Selva. 

Diverses propostes de coniarcaÍtt :ació (.liferencien el sector interior i el l i tor; i l 

de la Selva histririca {la i.[ue té arrels en l 'ardiaconat). tot i t|ue seiise concretar els 

límits entre ambdues parts. Aquesta dual i tat apareix per primer eoji en l'adscripeit) 

comarcal î lels membres de la Llnií') Caralanista aple},Mts a MaiTiesa per a la redacció 

de les cèlebres fïu-se.s, el 1892, S'hi distin^^eix ui ia Címca del TíjrtlcrLí qiie comprèn 

Sant C^cloni i Santa Coloma de Farners, respecte d'una Selva que inclou Cassà, 

Vidreres, Blanes i Solius (però no Sant Feliu de Guíxt i ls). Esteve Suiïol (1H97) 

va una mica més enllà, ja que no només diferencia e! sector de Santa C-oloma 

ÏZ-V 
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{Montseny) de la Costa de Llevant de Sant Feliu de Guíxols (diferent aquesta de la 
Costa de Uevant de Mataró), sinó que també esmenta la comarca de h Selva, que 
per exclusió devia entendre que corresponia al sector de Cassà. Per la seva banda, 
Flos i Calcat (1907) distingeix també entre el Montseny (amb Santa Coloma i Sant 
Celoni) i ía Selva (amb la Vall d'Aro, Cassà, Blanes...). 

La majoria de propostes de comarcalització identifiquen, però, una sola 
entitat comarcal selvatana, això sí, amb continguts territorials molt diferents. 
Podem distingir fins a quatre models o concepcions sensiblement diferents del 
que és la comarca de la Selva. El primer model és definit pel geòleg Norbert 
Font i Sagué (1897). En ell la Selva arriba fins al Ter i el congost de Sant Julià 
(incloent per tant la ciutat de Girona);^ per llevant inclou la Vall d'Aro, en 
tant que el límit occidental resta en la línia provincial actual. Curiosament, 
malgrat unir la ciutat de Girona a la Selva, Font i Sagué accepta l'existència 
d'una comarca del Gironès -per bé que secundària- formada per les conques del 
Brugent i el Llémena. Aquesta interpretació apareix també en el Diccionari de 
la Llengua Catalana de Salvat publicat vers 1904. Bàsicament aquesta també és 
la idea de Carreras Candi (1907), si bé l'historiador no admet l'existència d'un 
Gironès i senyala explícitament Girona com a capital selvatana. Bastants anys 
més tard (1930), Pau Vila reprodueix els trets bàsics de la mateixa concepció 
comarcal, però a diferència de Carreras Candi afegeix Banyoles* i discrepa en 
relació al sector litoral: deixa la Vall d'Aro al Baix Empordà i adscriu al Maresme 
els municipis de Tossa, Lloret i Blanes (així ho havia proposat també, el 1919, 
el director del Servei Geogràfic de la Mancomunitat, Josep M. Rivera). Anys a 
venir, Pere Blasi (1954) faria una interpretació molt similar, si bé incloent a la 
Selva la costa de Blanes a Tossa i excloent Banyoles. Blasi, però, prescindeix del 
nom Seíva i anomena aquesta demarcació simplement com la comarca de Girona. 
La identificació com una sola comarca del Gironès i la Selva era compartida pel 
geògraf Josep Iglésies (1967, p. 94): «En realitat, avui la Selva és una comarca 
natural absorbida, en l'ordre econòmic i social, per la capital gironina, i podem 
encara afegir que, fisiogràficament, l'anomenat Gironès no existeix».' 

Trobem un segon model de comarca de la Selva en la Geografia elemental de 
Catalunya publicada el 1922 pel mateix Pere Blasi. En aquesta versió, pel Nord, 
la ciutat de Girona i la seva rodalia resten fora de la comarca i s'inclouen en el 
Gironès. Eàmbit del Gironès va ser concretat ben poc després per Miquel Santaló 

Segons l'historiador ennpordanès Josep PELLA i FORGAS (1883, p.9), la tradició afirma que «.Gerom es e/punto colindantey 

centro de enlace entre el Ampurdór) y la Selva; de tal suerte que en una encrucijada de la Ciudad se separan las dos comarcas, 

de manera que toda la parte Sud de ella siguiendo la dirección del rio hacia Barcelona, queda por la comarca de la Selva, y en 

cambio siguiendo la calle de las Ballesterias hacia franda, se entra en el Ampurdàn-n. 

També Flos i Calcat (1906) agrega Banyoles a Girona, a l'igual que el Diccionari enciclopèdic de la Llengua catalana (1930-

35) i Miquel Santaló, en la seva proposta de comarca ampliada del Gironès (1931). 

No és ben bé el que deia en unes lamentables declaracions recollides per Jaume Fabre (1986, p.43). Pretendre que la 

comarca de Girona era una concessió política artificial és un autèntic disbarat històric i geogràfic, fruit d'un rampell 

determinista, al que tan procliu era l'admirat investigador Iglésies. No és que Girona no hagués organitzat en el seu 

entorn una comarca: és que fins i tot havia organitzat una regió! 
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(1923), corresponent a les planes i valls afluents del Ter situades entre Susqueda 
i el congost de Sant Julià, excepció feta de la conca de l'Onyar. Blasi inclou a la 
Selva la Vall d'Aro i tota la conca alta de la Tordera: la rodalia de Sant Celoni. 
Aquests criteris apareixen igualment en l'obra de l'excursionista Cèsar A. Torras 
i, a través, d'ell, en el Diccionari enciclopèdic de L· Uengua CataL·na de Salvat 
editat a començaments dels anys trenta i al Diccionari nomenclàtor de pobks del 
CEC (1930). La mateixa interpretació figura també en el mapa de la Selva dins 
l'obra de divulgació artística i geogràfica Àlbum Meraveüa (1933), però l'autor del 
text, Modest Sabaté, defensa una concepció diferent, molt més restringida de la 
Selva. Aquest tercer model connecta, en tot cas, amb les concepcions d'Esteve 
Sunol. La Selva així considerada presenta com a localitats extremes Santa Cris
tina d'Aro, Maçanet, Riudarenes, Brunyola, Aiguaviva, Fornells, Quart i Cassà, 
localitat aquesta d'on era fill l'autor. Resten fora, doncs. Santa Coloma, Hostalric 
i les localitats costaneres. 

Finalment, un quart model de comarca de la Selva correspon aproximadament 
al partit judicial de Santa Coloma de Farners i, paral·lelament, identifica un Giro
nès similar al partit judicial de Girona. Aquesta concepció apareix per primera 
vegada en una proposta de comarcalització de l'enginyer agrònom Josep M. Rendé 
(1924). Tanmateix, aquest autor defuig l'ús del nom Selva, (potser considerava 
injust excloure'n el sector de Cassà) i anomena la comarca de Santa Coloma 
com a Montseny. Aquest serà el model que triomfarà en la comarcalització de la 
Generalitat republicana. 

Tots quatre models coincideixen en deixar els pobles d'Arenys a Malgrat dins 
el Maresme o Costa de Idevant i -amb la única excepció del mapa de Pau Vila 
(1930)- tots assenyalen la Tordera com a límit meridional de la Selva. Així doncs, 
per al comarcalisme clàssic el límit provincial de la baixa Tordera era una tria 
encertada i natural. Però tanmateix, aquest suposat límit natural també ha estat 
qüestionat en més d'una ocasió. No deixa de ser sorprenent que autors de diverses 
èpoques, tots ells ardits defensors de l'existència de fronteres naturals, no es posin 
d'acord en identificar l'element físic que separa el Maresme de la Selva. Com a 
mínim podem reconèixer sis opinions diferents. 

a) El riu Tordera, és la posició majoritària del comarcalisme i coincideix amb 
la visió dels autors de la divisió provincial. 

b) El massís de Cadiretes, al nord de Tossa, opció defensada per Pau Vila (1930). 
c) El contacte de les Gavarres amb el mar, entre Sant Feliu de Guíxols i Palamós; 

aquesta és la delimitació que respon a l'ús tradicional en sentit ampli de la 
denominació Maresme que recull Pere Gil i que aparentment sembla viva 
a finals del segle XIX." 

«Si volem seguir la opinió popular haurem d'allargar la maresma o Costa de Llevant fins a vora Palamós. [.,.] Lo dupte 
està en si aquesta comarca deu termenar en lo Tordera o en lo cap de Tossa. Molts creuen lo darrer, però jo m'inclino per 
lo primer» i afegeix com argument l'abundància d'alzines sureres al nord de la Tordera (Font I Sagué: p.373). 
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d) El sud d'Arenys de Mar, criteri defensat per l'historiador d'aquesta localitat, 
Pons Guri. 

e) El nord d'Arenys de Mar, límit proposat per Golobardas i la Diputació de 
Catalunya el 1821. 

f) La línia entre Sant Pol i Calella. Aquesta darrera opinió coincideix amb el 
que proposa l'In/orme Roca, i per això mereix un comentari més ampli. 

És significatiu observar que Francisco de Zamora, tot i que havia senyalat la 
Tordera com a límit meridional de la Selva, en tornar de Girona per la costa i 
de Sant Pol estant, constata un canvi de paisatge: «vuelve a cerrarse L· costa con 
montanas desde que se sale de Caleüa, y también que van bL·nqueando L·s poblaciones 
de L· Marina» (1973, p. 389). Força reveladora resulta l'opinió del geògraf i membre 
de la Ponència de la Generalitat republicana, Josep Iglésies, (1967, p. 86): «Per la 
banda de llevant, la Ponència de la Divisió Territorial va fixar el límit del Maresme 
convencionalment en el riu Tordera. Però ni aquest, ni cap altre dels rius catalans, 
no ofereix un confí natural convincent. El riu Tordera, en la realitat física igualment 
que en la econòmica, no separa res i hom transita d'una riba a l'altra sense obstacles 
i sense tenir la més mínima sensació de canviar de comarca.» Per a Iglésies, només 
hi ha dos límits naturals possibles, de manera que, una de dues: o bé Tossa és del 
Maresme, o bé Calella pertany a la Selva. Concretant encara més la seva opinió 
admet que: «El límit físic del Maresme, per aquella banda, caldria fixar-lo a la 
muntanyola de la Farola, entre Sant Pol i Calella.» Al capdavall, l'In/orme sobre h 
revisió del model d'organització territorial de Catalunya opina exactament el mateix, 
però justificant la nova comarca de Calella a Tossa amb arguments d'ordre humà 
i, principalment, per la cohesió i fortalesa del seu mercat de treball. 

El triomf del model comarcal del partit judicial 

La Ponència de Divisió Territorial de la Generalitat republicana comptà amb 
la presència de polítics i geògrafs que ja hem esmentat per la seva intervenció 
en el debat comarcal de la Selva i el Gironès: Pau Vila (el president de fet de la 
comissió), Josep Iglésies (secretari), Pere Blasi i Miquel Santaló, tots dos com a 
especialistes en les comarques gironines. A aquests cal afegir ara, en raó al seu 
paper clau en la Ponència, el nom d'Antoni Rovira i Virgili. 

Els criteris bàsics del treball de la Ponència es defineixen tan bon punt aquesta 
es reuneix (acta del 26 d'octubre de 1931). S'escatí que l'encàrrec del Consell de la 
Generalitat tenia un caràcter estrictament administratiu, i que per tant les comarques 
naturals, històriques o econòmiques no havien de condicionar la proposta, fins el 
punt de renunciar inicialment al mot comarca i emprar el més asèptic de demarcació. 
També s'acordà la conveniència que «Catalunya sigui dividida en el més petit nombre 
de demarcacions, a fi de no multiplicar les despeses de l'administració». Tanmateix, 
de seguida els ponents van topar amb un greu obstacle: la indefinició de l'encàrrec 
pel que feia a les funcions que haurien de tenir les comarques. Al capdavall van 
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h;.iv<_T LIC sLiposur i.|uu, vl'iin;) n [ikvn iiiiincni, Ics comiirqiics .SLT\·irii,·ii pL'Y A r;iJniiiii.s-

triiciú pcrilC-Tií:;! LIC hi ClciK'niliríir, sense més licl·iiiniL'iu^. Eii piiraiilcs Ju Puu Vilu, 

"la Ponènciii CN rroh;'i innh iin,i lliliciíiH d'uccuí cniiiplcia, que li haurki plagut niés 

vie ^'eure ciinLlicioniítla si així hamie's pn^nit saber ]XT ;I qLiiiis cnncinguts havien de 

.servir els et>nrinenls a establir-. Un akrc criteri tiperatíu que apareix de se,tíuiJa en la 

casca Je la Pi)ncncia tou l'estudi i crítica dels partits judicials, arribant a la conclusió 

i-iue "fora de certes defnrmnciíins jirniiuïdes per restructuració provincial, com L]LIC 

la majoria dels caps de partit eren llocs de inercat rradiciímals, i jier lani centres 

comarcals, les demarcacions judicials no resultaven pas, en ^'encral, ^lesencertaLles». 

Finalment s'adoptà també un criteri demo.tíràiic restrictiu; -la lixaciíi de la xilra d'uns 

50.000 habiriuits com a norma". 

De Uirma paral·lela es va ícr una ení.[iiesta als ajuntaments per tal de conèixer 

quina era la percepció popular LICI ÍLM, comarcal, així com l'estructura de mercats 

del país. Pel i.|ue ia a les comar;.[ues populars (majía 7) Tàmbit de la denominació 

selvatana no s'ajusta ben bé a cap dels models identificats anteriorment, encara que 

potser és més pròxim al !.[iie tleíensava una extensiti més restrint^ida (el de Modest 

E N Q U E S T A ALS AJUNTANtENTS (1931 
A Q l ' l N A C O M A R C A PENSEU 

Q U E PERTANY EL V O S T R E POBLE? 

EVPORDi •ncKH· A'l • Bi-r E"iíO'ai tomBíCB cfu l'n SíïOu.'• 
atenys de Mar cams'ca Empomn^sa 

a.'RO'tF^ mtSL,! .^i.·;iiii;n ^•nw·ira·lv Sirií':/! 
, ., , . WP.bSML· Fíiciíüj UWJIi iWa'ffamüiíBi'C 
limils mun iapa l ï I ro-narcals adua ls Mnf j 'S6\V ,nnci. Sa. Wonfímí'Moniionwts, Ps/nsimMnniíB.iy 

10 km TOPOF/í-t ii:.iai Cnncu r/i?.' TniO'jTS' Sal. T[if:fei.i 
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SabiitL'} que nn p;is ii c;ip ;iltrc. Els pobles de Iti costii, amh l'excepció Jc Lloret de 

Mar, jii no .s'idenrificiiven vimh In Sclv;»: Bliïnes es decantü cup al Maresme i Tossa 

i 1LI Vall d'Aro cap a l'Empordií. Per Ponent, la Selva no penetra ii Ics muncanycs 

ÍÜLiilleries i Montseny) i deixa fora Hostalric (però rAjuntament de Breda arirma 

pertànyer a la Selva). El .suposat líniit de la Tordera s'esvaeix I sí apareix, per 

contra, una petita rodalia que justament pren, ainli variants, el nom de Tordera. Pel 

Niird, la Selva a penes arriba al Ter per Bescanó (hi ha, però. la curiosa excepció 

de Sarrià), ^leixant Vilablareix i Quart a la comarca del Gironès. Amer i Antilès 

s'identificaven i.^ualment amb el Gironès. En qiiant a l'àmbit mercantil (mapa 8) 

Santa Coloma apareix com el centre més important, amb una àrea d'influència 

màxima (c^im a centre de mercat ]irincipal i secundari) que arribava a la costa. 

Amb tot, bona part de la Selva actual no manifestava cap vinculació comercial 

amb Santa Coloma: ni les Guilleries, ni la rodalia d'Hostalric i Breda, ni Tossa, 

Riudellots o Amer. Pel cantó de Barcelona, ni Granollers ni Mataró exercien cap 

atracció en els sectors estudiats. Per contra, la Influè'ncia de la ciutat de Girona era 

cl flux majoritari al sector d'Anglès i és present arreu (també al sud de la Tordera) 

amb l'excepció de les Guilleries (on arribava, en canvi, l'atracció do Vic) i de Breda 

ENQUESTA ALS AJUNTAMENTS (1931) 
A QUIN INDRET ANEU PRINCIPALMENT A MERCAT? 
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(més vinculat a Sant Celoni). UAjuntament de Blanes aprofità l'enquesta per a 
reclamar la categoria de cap de comarca; igualment, la Cellera demanà passar al 
partit de Girona, Sant Hilari es definí com la capital de les Guilleries, Viladrau 
sol·licità implícitament el pas a la comarca de Vic i província de Barcelona i els dos 
municipis de la Vall d'Aro d'alguna manera van admetre una important vinculació 
amb la Selva (no així Sant Feliu). Els resultats de les dues enquestes portaven a un 
grau de fragmentació comarcal que topava frontalment amb els criteris restrictius 
dels ponents, de tal manera que, al capdavall, la seva importància en l'elaboració 
del mapa definitiu no fou pas tan gran com s'ha volgut creure. 

A les terres de Girona, els ponents Blasi i Santaló van fer una primera pro
posta a partir de l'estudi crític dels partits judicials. Per a la zona que estudiem 
propugnaven la fusió dels partits de Santa Coloma i de Girona -evidentment 
amb capital a Girona- però avançaven que «si la protesta de Santa Coloma i 
els interessos creats fossin prou forts que impedissin aquesta supressió [del partit 
colomí], Girona agafaria la Vall d'Hostoles» (Lluch-Nel·lo: 1983, p.l6). En defi
nitiva prenien partit, si fa no fa, pel primer model de comarca selvatana que hem 
identificat: el de Font i Sagué, que poc abans havia reproduït el mateix Pau Vila 
en la seva proposta individual. Aquesta gran comarca (Banyoles-Selva-Gironès) 
és la que la Ponència aprovà com a primer assaig del projecte de demarcacions, 
l'abril de 1932." El canvi definitiu cap a la divisió actual es produeix en el segon 
assaig del primer projecte de demarcacions, datat el juliol de 1932, en el qual per 
una banda consta una comarca de Girona-Banyoles i una altra de Santa Coloma 
de Farners-Blanes. Aquest canvi cabdal fou acordat per Pau Vila, Miquel Santaló i 
Pere Blasi, i es justificava per l'excessiu nombre d'habitants de la macrodemarcació 
Gironès-Selva (Lluch-Nel·lo: 1983, p.75). 

Blasi i Vila efectuaren una visita a diverses poblacions per a parlar del tema 
amb les autoritats locals. Ealcalde d'Amer manifestà que «tant els fóra quedar 
amb Santa Coloma com anar a Girona». Al consistori de Sant Coloma van trobar 
malfiança vers la ciutat de Girona («a la qual qualifiquen de marastra pel esperit 
absorvent») a causa de les notícies sobre possible reducció de jutjats: «consideren 
intangible el Jutjat, sense sustitució possible, pel greu perjudici que la supressió 
reportaria a la població»;'" pel que feia als límits del partit, només consideraven 
necessari separar-ne Viladrau, Espinelves, Sant Andreu Salou i Tossa, i incorporar, 
per contra, Fogars i Tordera. A Santa Cristina d'Aro recolliren testimonis sobre la 
molt més fàcil comunicació de la rodalia amb Girona que no pas amb la Bisbal, així 
com la convicció general de pertànyer a l'Empordà i no pas a la Selva. Ealcalde de 
Caldes de Malavella es mostrà conforme a mantenir Vstatu quo, per no perjudicar 
Santa Coloma, tot i tenir més relació amb Girona. A Tordera, el secretari es mostrà 
contrari a dependre de Santa Coloma, preferint romandre amb Arenys o Mataró 

9. Podeu veure els límits en el mapa 4 de Lluch-Nel·lo; 1983. S'hi incloïa la major part del Pla de l'Estany, però s'excloïa 

l'anomenat Petit Empordà (Celrà.Viladasens, Flaçà...). Blanes restava al Maresme. 

10. Recomanem la lectura de la descripció que el fill de l'alcalde de Sils tela de la societat colomina (Lluch-Nel·lo; 1983, p.81). 
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per motiu del tren. Als pobles de la costa, els ponents constaten la major facilitat 
de comunicació de Tossa cap a Girona, en tant que el secretari de Lloret de Mar es 
manifestava favorable a incorporar la població a Arenys o a Mataró. Les autoritats 
de Blanes van reclamar enèrgicament la creació d'una «demarcació de Pineda a 
Tossa i fins a Hostalric i Vidreres», afirmant que tots aquests pobles hi feien cap 
a Blanes els diumenges. En topar amb la posició contrària dels ponents, i davant 
la disjuntiva de triar entre Mataró i Santa Coloma, tot i haver una certa divisió 
d'opinions, s'acceptà romandre amb Santa Coloma, «a condició que tots els ser
veis que s'hagin d'establir es facin radicar a Blanes». Pau Vila visità posteriorment 
altres poblacions com ara Sant Hilari Sacalm, on l'alcalde es manifestà d'acord a 
romandre amb Santa Coloma i no pas passar a Vic. Tampoc a Arbúcies detectà 
inconvenients de pes a l'adscripció a Santa Coloma. A Breda tampoc acabava 
de fer el pes la idea de passar al partit de Granollers." El cas d'Hostalric, que ja 
havia interessat Zamora al segle XVIII, mereix un comentari un xic més ample. Vila 
confirmà l'existència d'una petita rodalia de mercat molt clara i definida, formada 
pels termes de Sant Feliu de Buixalleu, Massanes i Fogars de la Selva. Eenquesta 
d'adscripció comarcal havia posat de relleu el caràcter de frontissa de la rodalia, 
perquè cada un dels quatre municipis deia pertànyer a una comarca diferent: 
Hostalric al Baix Montseny, Fogars a la Conca del Tordera, Massanes a la Selva i 
Sant Feliu a Girorm. La preferència de l'alcalde d'Hostalric era anar directament 
amb la comarca de Girona, però s'avenia a romandre amb Santa Coloma. 

Finalment, la comarca de la Selva apareix ja amb els seus límits actuals en el 
primer projecte de 28 demarcacions aprovat per la Ponència en la sessió del 6 de 
setembre de 1932. El territori així definit sumava gairebé els 50.000 hab. que la 
comissió emprava com a xifra de població mínima ideal. Tanmateix, en la següent 
reunió els comissionats decidiren elaborar un segon projecte en el que es contemplés 
la introducció d'un segon nivell administratiu: la regió o vegueria. Això permetia 
flexibilitzar el repartiment futur de competències administratives i economitzar 
despeses burocràtiques. Els ponents van admetre 10 noves comarques: Garrigues, 
Urgell, Solsonès, Ripollès, Conca de Barberà, Montsià, Garraf.. Això suposava un 
gir copernicà respecte del restrictiu plantejament inicial: ja no era tan important 
que les comarques fossin homogènies, ni en dimensió ni en població. Però malgrat 
el profund canvi de plantejaments, no es van revisar els acords assolits anteriorment 
a les comarques de les futures regions de Barcelona i Girona, i en particular no es 
va reconsiderar la petició de Blanes, com tampoc la de Banyoles. 

Val la pena reproduir la justificació de la comarca de la Selva en la publicació 
oficial que va donar a conèixer la proposta de divisió territorial, on es fa un resum 
de les vicissituds del projecte (Vila, 1933, p. 151): 

«la Ponència s'inclinà de primer antuvi a refondre els dos partits de Santa Coloma 
i Girona en una sola demarcació: és que geogràficament cap divisòria natural no 

11. En el segon assaig del primer projecte Riells, Breda i Fogars restaven amb Granollers i St. Andreu Salou romania amb 
Santa Coloma. 

^ 
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separa les dues demarcacions Selva i Gironès; i la xarxa de carreteres permet en 
general una ràpida comunicació dels pobles amb Girona. Una informació recollida, 
en viatge d'estudi, palesà d'una banda l'interès raonable de Santa Coloma a conservar 
una capitalitat, a la qual ha lligat algunes de les seves activitats i d'altra banda la 
bona disposició dels pobles consultats envers Santa Coloma, ja que, o hé es mostren 
partidaris de conservar el siatu quo, o no manifesten gran desig de modificar-lo. Dei
xant-ho així, la comparació de la demarcació amb l'actual partit de Santa Coloma 
mostra una coincidència gairebé completa, [...] Blanes, població situada en un born 
extrem de la demarcació, manifestà el desig d'ésser cap de la Selva, basant-se en el 
fet de reunir el cens demogràfic més important de la demarcació. La Ponència es 
veié en la impossibilitat de complaure'l, per l'excentricitat de Blanes [...] Aleshores, 
els elements representatius d'aquesta població proposaren que hom els constituís una 
circumscripció pròpia [...] però com sigui que aquesta rodalia hauria resultat migrada 
en relació amb la densitat de població, la Ponència es veié també en el cas de no 
poder acollir la idea. Consigna tanmateix la raonada aspiració d'una vila creixent i 
pròspera, per si algun dia li pot ésser atorgat algun servei adient a les seves activitats 
i a la seva importància.» 

Com és lògic, quan la Ponència inicià els seus treballs no sospitava a quin 
resultat hauria d'arribar. A aigua passada és fàcil fer-ne una crítica metodològica i 
dir, per exemple, que la recollida d'informació, començant per la pròpia enquesta 
inicial, no es a orientar correctament. Si al capdavall el plantejament de la divisió 
comarcal no havia de ser més que el d'una reforma del mapa judicial, el que calia 
haver demanat als ajuntaments era si estaven conformes amb la seva present ubi
cació o si defensaven una altra possibilitat. Si finalment -després d'anys d'escarnir 
qualsevol cosa que s'assemblés a les províncies- es demostraven imprescindibles 
les vegueries, calia haver abordat la delimitació comarcal de manera conjunta 
amb la regional. La delimitació comarcal no es podia fer independentment de la 
revisió, per exemple, del límit provincial entre Barcelona i Girona. Si al capdavall 
el projecte preferit admetia comarques petites en població i superfície, s'hauria 
d'haver sotmès a informació i debat públic les alternatives proposades per Banyoles 
o Blanes. D'alguna manera aquestes mancances es podrien haver corregit si el 
projecte hagués arribat al Parlament en un context polític normal, però va succeir 
tot el contrari: va ser aprovat l'agost de 1936 per decret, en una situació bèl·lica i 
revolucionària. El que hem de considerar com una obra inconclusa, com un docu
ment de treball previ al debat polític i social, es va convertir en una realitat legal 
inapel·lable. Amb el pòsit dels anys que, dissortadament, li atorgà el franquisme, la 
divisió territorial de 1936 assolí una aurèola fins a cert punt mítica, particularment 
als anys setanta. Novament el debat científic i polític es va trobar condicionat: 
no era fàcil plantejar alternatives a unes comarques heretades de la Generalitat 
republicana, fermament arrelades en la iconografia mental de les generacions que 
protagonitzaren la transició. 

^ 
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Les comarques de la Selva 

El franquisme no va ser de cap manera hostil a les comarques. Fins i tot orga
nismes oficials realitzaren estudis o propostes de comarcalització. Així, el 1962 
els governs civils de cada província van elaborar, per encàrrec del Ministerio de L· 
Gohemación, un pla de divisió comarcal. El projecte gironí reduïa considerablement 
la comarca de Santa Coloma; d'una banda per la incorporació a Girona de localitats 
com ara Amer, Anglès, Caldes de Malavella o Riudellots de la Selva, i de l'altra 
perquè es proposava formar una nova comarca amb capital a Blanes que compren
gués els tres municipis de la costa selvatana amb l'afegit de Vidreres. Tanmateix, 
ni aquesta ni cap altra estudi oficial tingué cap mena d'aplicació pràctica. 

Però els fets geogràfics són tossuts. També als anys seixanta, el geògraf i exmem-
bre de la Ponència de la Generalitat republicana, Josep Iglésies, es feia ressò -mal 
que fos per tal manifestar la seva oposició- de la progressiva percepció comarcal 
diferenciada dels pobles de l'alt Maresme: 

«hem assenyalat com en l'ordre físic és difícil de comprendre la separació [de la 
Selva] que va realitzar la Ponència de la Divisió Territorial de les localitats de Calella, 
Pineda, Malgrat, Santa Susanna, Palafolls i Tordera, per soldar-les a una prolonga
ció del Maresme. [...] Situades a la perifèria de la Selva, prefereixen evadir-se'n en 
l'ordre administratiu, afavorides per les excel·lents comunicacions que les relacionen 
amb les localitats que hi ha camí de Barcelona. La situació marginal d'aquest grupet 
d'Ajuntaments fins i tot ha suggerit de crear una nova ficció de comarca que hom 
ha proposat d'anomenar Baix Tordera.» (1967, p.94) 

Un altre tècnic conscient del mal encaix de la divisió territorial del 1936 en 
la realitat humana de la Tordera és l'arquitecte Manuel Manuel Ribas Piera. Mal
grat que les seves propostes (que daten dels anys de la transició) són globalment 
respectuoses amb la divisió comarcal de 1936, considerava necessària la creació 
d'una nova i àmpUa comarca ròtula entre l'entorn estrictament metropolità de 
Barcelona i la regió de Girona, incorporant-hi les poblacions de Sant Celoni, 
Hostalric, Blanes i Arenys (Lluch-Nel·lo: 1984, p.828). 

Arribem així a l'aprovació -sense consens- de la Llei d'organització comarcal, 
l'abril de 1987. El Govern no va voler crear una comissió tècnica que emetés un 
dictamen previ sobre la validesa del mapa comarcal de 1936 mig segle després. 
Els mites no es discuteixen. Lestiu d'aquell any, en un termini de dos mesos a 
cavall del mes d'agost, els ajuntaments de Catalunya van ser cridats a expressar 
la seva conformitat o rebuig vers l'adscripció comarcal dictaminada per la Llei. 
Cada partit polític jugà les seves cartes a favor o en contra de les LOT, i això sens 
dubte condicionà les respostes (favorables o contràries) dels ajuntaments, però no 
per això els resultats de la consulta deixen de ser molt significatius. A tot el sector 
fronterer entre Barcelona i Girona es van recollir opinions contràries a la divisió 
comarcal: de Tossa a Calella i de Cardedeu a Hostalric. D'altra part, Caldes de 
Malavella manifestà el seu desig de passar al Gironès i Amer donà a entendre certa 
incomoditat per la seva adscripció selvatana, demanant, en tot cas, la incorporació 
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de la Vall d'Hostoles. Per la seva part, Sant Hilari Sacalm es reclamava, en solitari, 
capital de les Guilleries. Tampoc en aquest moment no es va creure oportú crear 
una comissió tècnica independent ni una ponència parlamentària que n'avalués els 
resultats. Així, no va haver-hi una explicació pública que justifiqués el per què de 
la creació de tres noves comarques (entre elles el Pla de l'Estany) i que expliqués 
igualment per quins motius no s'acceptaven, en canvi, altres propostes. 

La comissió d'experts formada per consens que hauria estat necessària molts 
anys enrere no va ser creada fins la primavera de l'any 2000. Paradoxalment, 
un aspecte de caràcter constituent per a tot país s'abordava 21 anys després de 
l'aprovació de l'Estatut. En les darreres eleccions, la majoria de partits havien 
incorporat al seu programa electoral algunes referències respecte de l'irresolt tema 
de la l'organització regional (o veguerial) catalana. Convé recordar que les LOT 
preveien la immediata conversió de Catalunya en província única i la subsegüent 
divisió en un mínim de cinc regions, i d'això ja en feia 13 anys. El Govern, a ins
tància dels diferents grups del Parlament de Catalunya i amb l'impuls del conseller 
de Governació Duran i Lleida, instà als grups parlamentaris a crear una comissió 
tècnica per tal d'estudiar i elaborar un informe que permetés revisar el model 
d'organització territorial de Catalunya. D'aquest document s'havien de derivar 
les oportunes iniciatives legislatives. La comissió de vuit tècnics fou presidida per 
Miquel Roca. El resultat dels treballs es va fer públic el gener del 2001, i des de 
llavors una Ponència parlamentària l'estudia, sense que un any després hagi donat 
lloc encara a cap iniciativa legislativa. 

La comissió va abordar el tema comarcal, en primer lloc perquè el propi encàrrec 
abocava a una revisió general i global de l'organització territorial, i en segon lloc 
perquè l'establiment de vegueries en substitució de les províncies demanava una 
revisió dels límits comarcals. La revisió dels límits comarcals s'ha fet tenint en 
compte, entre altres aspectes, els contenciosos que van restar de manifest el 1987 
en la consulta municipal. Això ha dut a proposar el reconeixement de sis noves 
comarques, entre elles la Selva Marítima, amb capital a Blanes, així com a recomanar 
l'estudi de la possibilitat de formar una nova comarca a l'entorn de Sant Celoni 
(mapa 9). Eampliació del nombre de comarques està perfectament contemplat 
en la legislació catalana. D'alta part, si les comarques ja no han de ser estructura 
perifèrica de la Generalitat sinó ens de col·laboració entre els municipis (com diu 
la Llei), no hi ha motius que impedeixin una mesurada ampliació del nombre de 
comarques. No és que els criteris de 1936 ja no siguin vàlids simplement perquè el 
territori ha canviat (que també), sinó principalment perquè el canvi de contingut 
i funció autoritza un canvi de forma i continent. Al capdavall: si les comarques 
són ens locals de col·laboració municipal, un consell format per un nombre reduït 
d'ajuntaments podrà funcionar de forma més àgil i representativa. 

El cas de la Selva Marítima acompleix tots els requisits per a ser comarca. En l'àmbit 
territorial que es proposa viuen uns 123.000 habitants: més que, per exemple, a Osona. 
Sembla clar que l'argument demogràfic, que en altres ocasions va ser esgrimit com a 
obstacle per a la creació d'una demarcació pròpia, de cap manera ho pot ser avui dia. 
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INFORME SOBRE LA REVISIÓ DEL MODEL 
D'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA (2001) 

MAPA 9 

Hs criictn d'un rcrriruri molr cniícsioniii: ÜLS Jcl pLint Jc vi.si:;i sixiiiil i ccnnòiii ic: forniii 

un mcrcuT hiKmil molt ;iut(^ííiiricÍL'nt, dotii it que nonics cl 16% de ]a pnhl;.KÍó in:u]ind;i 

te L'I seu lloc de Lrchiill ioi;i de l;i SL;!V;I Marít imií. L;inidL-;i hiscòricií dcniostrü que es 

tr;ict;i d'unLi rodiília innh difícil intcf^'nició Linih lii Selvu interior. També des Jc l'òpticti 

n;itur;iliyt;i s'ha dctcnsiít la scv;i consideració comarcal diferenciada. La Tíirdcra no 

constitueix cap mona Jc límit real. L i cretíció d'una nova comarca no es yens artif ici

osa ni imposada des LIC ti)r;i; es correspon molt exactament amh l'àuihit territorial que 

12. Per exemple, l'Ajuntament de Malgrat de Mar va debaue com a resposta a la consulta municipal una moció defensant la 

creació d'una nova comarca dita del Baix tordera o de la Selva Mar, des de Calella i fms Lloret lAjuntameni de Malgrat: 

2001, p.42l. La única novetat consistiria en la incorporació de la rodalia d'Hostalric. Es tracta d'un espai de difícil encaix 

0, mes aviat: que admet diversos acoblatnents.Tanmateix no te gaire vinculació amb Sanin Coloma 1 Si bona comunicació 

cap a Blanes. Potser encaixaria millor en una nova comarca del Montseny, però la seva identiffcacio amb l'àmbit gironí 

esbenclnr:conuariameni, Sant Celoni forma part mequivocameni bela regiò de Barcelona. Per a qui faci mal als ulls la 

inclusió de Sani Feliu de Buixalleu suggerim una alternativa: la unió d'aquest poble a Arbúcies Ü per tant a la Selva] i la 

de Grions i Gnserans al terme d'Hostalric. 
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alguns ajuntaments van proposar l'any 1987." El nom de Selva Marítima apareix en 
alguna de les respostes dels ajuntaments el 1987. Certament es poden proposar altres 
noms (com ara Baixa Tordera), però no creiem que siguin preferibles. Selva, perquè 
tot el territori comprès formà part de l'ardiaconat i, si més no en algun moment, de 
la comarca popular de la Selva. Marítima, per raons òbvies i perquè aquesta part del 
litoral era antigament coneguda també com una part del Maresme. Per cert, que la 
comarca del Maresme segons Pere Gil rebia el nom Uatinitzat de Mariümum. Com ja 
hem vist, alguns erudits del s. XVII es referien a aquest país amb el nom de la Costa del 
Vescomtat. El comarcalisme clàssic va caure en el vell parany del riu com a frontera 
natural i això dugué a negar l'existència d'aquesta comarca. Deia Carreras Candi (1907, 
p.l49) que «Lo pla del Tordera, enclòs també en la Selva, fou en gran part conegut 
per Vescomtat, durant lo segle XV, junt ab una meytat del Maresma, domini de la casa 
vescomtal de Cabrera. Si acceptéssim !o Vescomtat com a comarca, nos perturbaria lo bon 
estament de les del Maresma y de La Selva». Es que encara avui dia el reconeixement 
de la Selva Marítima pertorba les comarques veïnes? Algú pot creure que defensar la 
Selva Marítima suposi negar la realitat del Maresme i de la Selva? 

Un altre aspecte de l'informe que afecta la comarca actual de la Selva consisteix 
en la unió de Breda i Riells al Vallès Oriental, i per tant a la vegueria de Barcelona. 
La vinculació a Barcelona no seria nova en cap dels dos municipis, però és clar que 
el canvi resulta molt més lògic i necessari si es reconeix una nova comarca de Sant 
Celoni. Aquesta comptaria amb més de 50.000 habitants si incorporés la rodalia de 
Cardedeu i Llinars. Això comportaria una divisió del Vallès en tres parts: Occidental, 
Central (Granollers) i Oriental (Sant Celoni). Finalment, els municipis de Caldes, 
Riudellots i Vilobí es podrien incorporar al Gironès atenent a la seva major vinculació 
amb la ciutat de Girona i en algun cas també amb Cassà de la Selva." En això, la 
comissió ha seguit la mateixa lògica que els autors de la divisió comarcal de 1936: 
admetre la incorporació al Gironès de pobles inequívocament selvatans en funció 
de la seva forta vinculació amb la seva linica capital històrica. Què hi ha de novetat 
en això? i Es que dins la vegueria estreta de Girona no hi havia un Braç de !a Selva 
(per cert, amb Vilobí i Riudellots)? La llei comarcal autoritza el reconeixement de 
subcomarques: iper què no reconstruir en el Gironès una estructura territorial en 
les quatre parts que formaven la divisió medieval i que, encara avui, tenen tota 
la lògica del món? Hi hauria així, d'una banda, el continu urbà (a l'edat mitjana 
Battiia Forarm), el Petit Empordà (llavors Braç d'Empordà), la Selva oriental (Braç de 
!a Selva) i el sector del Llémena (Braç de Rocacorba). El reconeixement de rodalies 
dins les comarques no serviria només per donar satisfacció a identitats particulars, 
sinó que pot servir per a organitzar i mancomunar els serveis, per a la planificació 
urbana o per a articular l'estructura orgànica del Consell Comarcal. No veiem cap 
inconvenient perquè les Guilleries o la rodalia d'Amer i Anglès tinguessin un reco
neixement similar dins la comarca de la Selva. Però, en definitiva, serà la pròpia 

13. L'informe també proposa la incorporació de Santa Pellala i els Metges o Sant Cebrià de Lladó (actualment terme de 

Cruïlles) al terme de Cassà. Modest Sabaté ja considerava aquests llocs com a pertanyents a la Selva. 

^ 
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capacitat de col·laboració entre ajuntaments l'aspecte clau per tal d'avançar en una 
divisió comarcal on tots els ajuntaments es trobin còmodes, escoltats i respectats en 
les seves múltiples identitats. 

En conclusió, i com a resum: 
- Uàmbit territorial d'allò que primer fou partit judicial de Santa Coloma de 

Farners i ara és comarca de la Selva resulta clarament excessiu en relació 
a la capacitat d'articulació territorial de la seva capital. 

- A la costa hi ha una realitat comarcal diferenciada de l'interior de la Selva, i 
que compleix tots els requisits per a esdevenir comarca. La ciutat de Blanes 
triplica de llarg la població que Santa Coloma. 

- De la mateixa manera que és injust creure que no hi ha municipis selvatans 
fora de la comarca actual (Fornells, Cassà, Llagostera...), també ho és oblidar 
que dins la comarca administrativa de la Selva hi ha territoris que mai havien 
estat considerats selvatans fins al 1936: un sector de les Guilleries i la rodalia 
d'Amer i Anglès. La seva permanència i identificació amb la comarca de Santa 
Coloma requereix d'algun tipus de reconeixement dins el Consell Comarcal. 

- El concepte de Selva que es té des de Cassà és diferent del que es té des de Santa 
Coloma. Més enllà del romanticisme, no és imaginable la fusió administrativa 
de les dues rodalies selvatanes, però el que sí sembla possible i pertinent és un 
cert reconeixement subcomarcal de la Selva oriental dins el Gironès. 

Evolució de la població en els municipis amb més de 5.000 hab. dins la zona estudiada 
(Selva, Selva Marítima i Selva adscríta al Gironès}. Interíor i litoral 

Sta. Coloma de Farners 

Cassà de la Selva 

Llagostera 

Arbúcies 

Anglès 

Blanes 

Pineda de Mar 

Lloret de Mar 

Malgrat de Mar 

Calella 

Tordera 

Palafolls 

1787 

2.425 

2.085 

1.592 

904 

448 

3.783 

1.163 

2.573 

2.421 

2.637 

1.585 
* 

1860 

4.936 

3.748 

3.555 

3.340 

1.371 

5.770 

1.858 

4.029 

3.387 

3.526 

3.378 

1.031 

1930 

4.284 

5.058 

4.090 

4.056 

2.677 

5.912 

3.275 

3.003 

4.607 

7.886 

3.357 

1.034 

1960 

4.583 

5.220 

4.005 

3.834 

4.026 

9.294 

3.718 

3.627 

5.828 

7.947 

4.483 

1.339 

1986 

7.582 

7.100 

5.119 

4.172 

5.132 

22.472 

13.951 

14.567 

10.799 

11.320 

7.747 

2.878 

2000 

8.867 

7.692 

5.769 

5.026 

5.009 

30.441 

20.057 

20.045 

13.686 

13.055 

9.798 

5.235 

* amb Malgrat, a l'igual que Sta. Susanna 

^ 
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