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Amidaments de terres i plànols
parcel·laris municipals a la província
de Girona (1845-1895)1
J. Burgueño. Universitat de Lleida
F. Nadal. Universitat de Barcelona
1. Aquest treball s’ha dut a terme en el marc del
projecte de recerca CSO2008-06031-C0201/GEOG, finançat per la Dirección General
de Investigación del Ministerio de Ciencia e
Innovación.

La implantació de la contribució territorial el 1845 va donar lloc, durant
la segona meitat del segle XIX, a la producció d’una ingent documentació
fiscal de caire força divers. Entre aquesta documentació cal esmentar els
padrons de riquesa, els amillaraments i les cartilles avaluatòries, que, des de
fa molt de temps, han estat objecte d’estudi i anàlisi crític per historiadors
i geògrafs. Tanmateix, diverses recerques aparegudes en els darrers anys han
posat en relleu la importància de dos tipus de documents fiscals diferents
vinculats també a la gestió de la contribució territorial: els llibres d’amidament de terres i els mapes parcel·laris municipals. Uns documents que,
segons aquestes recerques, van tenir un grau de difusió molt elevat a les províncies de Barcelona, Balears i Tarragona (Nadal, Urteaga, Muro, 2006,
23-27; Muro, 2008, 439-451; Rosselló, 2008, 349-352; Vidal, 2007, 87-94).
L’objectiu d’aquest treball és d’exposar, justament, l’abast i la importància d’aquests documents fiscals a la província de Girona. Un abast, el coneixement del qual ha estat possible gràcies a la realització de dues tasques
diferents: a) una cerca exhaustiva en tots els arxius d’àmbit local i comarcal
de la província de Girona, i també en altres d’àmbit autonòmic i estatal; i b)
una detallada catalogació de tots els llibres d’amidament de terres i mapes
parcel·laris municipals de la província de Girona localitzats. El present treball s’ha dividit en dues parts. En la primera es fa referència als llibres d’amidament de terres, un tipus de document amb una dilatada trajectòria
històrica. En la segona s’aborda el tema de la cartografia parcel·lària municipal. Tanquen el treball unes breus conclusions i un apartat de bibliografia.

Llibres d’amidament de terres
La forma tradicional d’inventariar la propietat rústica (i opcionalment
també urbana) d’un terme municipal era la realització d’un llibre d’amidament de terres. La informació clau d’aquesta mena de documents és la superfície de cada tros de terra corresponent a cada propietari, i era el que requeria
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la intervenció d’un geòmetra o agrimensor –titulat o no– hàbil en aquesta
mena d’operacions. Tanmateix, també s’hi podia afegir, juntament amb la
relació ordenada de propietaris o contribuents, l’ús de la terra o producció
així com la qualitat de les terres. Tot plegat permetia d’establir una quota
de participació del contribuent en el pagament del cupo o taxa que pertocava pagar al municipi en concepte de contribució territorial segons allò
que generalment determinava la Diputació Provincial. Aquesta taxa era aplicable a qualsevol altre tribut o derrama extraordinària que calgués aplicar.
Els llibres de canació responen a una tradició secular reforçada pel
Cadastre de Patiño. A la província de Girona hem trobat exemplars elaborats al llarg de totes les dècades de la primera meitat del s. XIX, però sens
dubte el gruix dels llibres d’amidament de terres conservats es deriven de
la reforma tributària de 1845. N’hem trobats de l’ordre de quaranta, i és
clar que en poden aparèixer bastants més gràcies a noves catalogacions i a
l’endreç de fons municipals. El R. D. de 15 de juny de 1845 admetia la intervenció d’arquitectes o agrimensors associats als perits repartidors locals
“para hacer las tasaciones o mediciones facultativas que sean necesarias”
(art. 14). Per al repartiment de la contribució calia dur a terme “en cada pueblo una evaluación general de todos los bienes inmuebles y de la ganadería” a partir de declaracions jurades dels propietaris; amb aquesta informació
“los peritos repartidores formarán el padrón general de la riqueza inmueble del pueblo” (art. 36). La normativa posterior va anar canviant les denominacions aplicades a l’inventari de la riquesa; per exemple, el Reglamento
general para el establecimiento y conservación de la estadística de la riqueza territorial del Reino de 18 de desembre de 1846 recuperava la denominació de cadastre, en el context d’una efímera i ambiciosa temptativa de
modernització de l’estadística territorial (Vallejo, 2010). Tanmateix, la circular de 7 de maig de 1850 es decantà finalment per una denominació inusual –amillaramiento–2 evidenciant així la renúncia a l’homologació amb els
autèntics cadastres europeus. Cal no confondre el llibre d’amidament de
terres amb els amillaraments, aquests sí realitzats en impresos normalitzats,
amb una informació semblant però força resumida, sovint sense expressió
de superfícies i generalment fruit d’allò que declaraven els propietaris i no
pas resultat d’una operació de mesura general de les terres.
Durant els primers anys de vigència de la contribució d’immobles la
redacció d’un llibre d’amidament de terres fou el recurs bàsic per a donar
compliment a l’inventari de la riquesa imposable o contribuent. En el cas
de la província de Barcelona, Nadal, Urteaga i Muro (2006, 23-27) registren 17 llibres d’amidament de terres realitzats entre 1847 i 1852. Una petita prospecció feta a la plana de Lleida ens va permetre de localitzar una
important canació feta a Balaguer el 1847, i també un grapat d’apeos redactats fins el 1882 (Burgueño, 2007, 44). A la província de Tarragona, Ignacio
Muro ha donat compte de l’existència d’un total de 142 llibres de mesurament de terres realitzats durant la segona meitat del XIX i corresponents a
més de la meitat dels municipis de la província.
Els llibres d’amidament de terres no responen a un patró uniforme, perquè de fet tampoc no era un document que s’elaborés per a ser lliurat a les
autoritats provincials d’Hisenda, sinó exclusivament per a ús intern de
l’Ajuntament i junta pericial. Pel mateix motiu, no tenen una denominació
única i comuna, sinó que es poden trobar sota noms molt diversos. El nom
més propi del país, ‘canació’, encara és emprat en els primers anys de vigència de la contribució territorial: Bellcaire (M. Giralt, 1849), Sant Pere Pescador
(R. Batlle, 1853) i Vilafant (M. Giralt, 1850). El concepte ‘revista’ (de les
terres o del terme) és també freqüent i el creiem ben genuí català; el trobem
a: Cistella (F. Botiñà, 1851), Colomers, Pontós (Gatius i Pou, 1852) i Vilanant

2. El mot és aliè al català; el Diccionario de la
lengua castellana con las correspondencias catalana y latina de Pere Labèrnia (1844) tradueix
amillaramiento per cens de riquesa i amillarar per “valuar, fer reparto per cens de riquesa, repartir per milers”. Tanmateix, ja es troba
catalanitzat el 1861 a l’opuscle Ressenya en
defensa de las vinyas a rabassa morta y modo
pràctich de amillararlas (Barcelona, Imp.
Joaquim Bosch).
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3. L’agrimensor Joan Domènech i Ribot, veí i
propietari de Talltendre (Cerdanya) pràctic en
geometria va fer el Libro de apeo de Planolas;
manca en la nostra relació d’agrimensors
(Nadal-Burgueño, 2008).
4. El diccionari de l’IEC no admet medició i el
diccionari català-valencià-balear el considera
castellanisme; tanmateix l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua l’admet. Nosaltres trobem el
terme en un títol català al Cuadern que manifesta lo numero de vesanas y avos o setsens que
se han trobat en las pesas de terra del terme
del poble de Espinavesa, segons la medició practicada per lo agrimensor D. Francisco Botiñà
de Figueras, en lo añy mil vuit cens cincuanta
y sis (ACAE, fons municipal de Cabanelles,
sig. 45).
5. L’agrimensor Joan Llavià i Serra, nascut a
Maçanet de Cabrenys, exercí de mestre a
Palafrugell entre 1845 i 1875 i fou autor de La
aritmética de las escuelas elementales y superiores (Saurí, M. Concepció, “Joan Llavià i
Serra”, Nou Palafrugell, núm. 83, 1997). Cal
també afegir-lo a la nòmina d’agrimensors
gironins.
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(1845). El terme ‘quadern’ té el seu origen en les disposicions de la temptativa de reforma fiscal de Martín de Garay, del 1818 (Bringas, 2003); el trobem a Cabanelles (F. Botiñà, 1856) i Vilabertran (1855), i també es pot
considerar relacionat ‘llibreta’: Libreta de todos los contribuyentes del término de Borrasá... (F. Botiñà, 1859). Apeo és un mot clarament foraster però
que era emprat oficialment des del 1763 (Burgueño, 2009) i per això ja es
trobava molt arrelat, fins el punt de ser d’ús majoritari en aquest gènere de
llibres; el trobem als llibres d’Agullana (J. Tauler, 1859), Besalú (J. Papell,
1864), Biure, Boadella (Pou i Torrà, 1862), Corçà (F. Lalande, 1854), Jafre
(1849), Joanetes (Pou i Torrà, 1860), Llagostera (A. Bragat, 1872), Llers
(F. A. d’Argemir, 1855), Maçanet de Cabrenys (P. Soler, 1867), Planoles
(J. Domènech3, 1855), Sant Llorenç de la Muga (Pou i Torrà, 1861), Torroella
de Montgrí (A. Busquets, 1854), Vilajuïga (1862) i Vilanant (A. Bragat, 1862).
Hi ha també llibres de medición4 (de les terres, finques o peces de terra):
Cadaqués (A. Bragat, 1857), Mollet (J. Heras, 1866), Mont-ras (1872),
Regencós (N. Homs, 1864) i Vilamacolum (R. Batlle, 1856). Altres denominacions es refereixen a l’estadística territorial: Llofriu (Palafrugell, per
G. Giral, 1861) i Estadística de todas las fincas, vesanas y clases de tierras de
la presente vila de Pals por lo añ 1854. Hi té relació estado (de la medición
geométrica o de les finques): Palafrugell (J. Llavià5, 1856) i Vilajuïga
(P. Bassols, 1853). També pot ser que la canació es presenti com a llibre de
propietaris (Blanes, 1861), classificació (Esponellà, per J. Papell, 1865), amillaramiento (Amillaramiento de Beuda siguiendo la medición y clasificación
de las tierras practicada por Pedro Soler y Poch... 1866) o fins i tot pot ser
que les taules estadístiques no tinguin un títol clar, com en els casos de Llívia
(Padret i Puigvert, 1850), Massanes i Palau de Santa Eulàlia (J. Jordi, 1881).
Els llibres d’amidament de terres podien ser un subproducte d’un aixecament parcel·lari de gran envergadura que comptés com a peça central la
realització d’un plànol a gran escala amb totes les propietats rústiques i
sovint –en el cas de Girona– també amb les de caràcter urbà del terme municipal. Alguns dels agrimensors destacats per la seva obra cartogràfica poden
ser novament esmentats com a autors de llibres de mesura de terres: Agustí
Bragat, Genís Giralt, Joan Jordi, Joan Papell i Josep Tauler. És interessant
d’observar la funció atribuïda a l’estadística de finques del districte municipal dins el conveni o contracte establert entre un d’aquests agrimensors
cartògrafs, Joan Papell i Llenas, i l’Ajuntament de Besalú, el 18 de novembre de 1861: es tracta d’un document d’ús exclusiu del municipi, clarament
diferenciat del resumit formulari oficial de l’amillarament i amb una funció destacada com a certificació general de la propietat en tant que compendi d’allò que posseïa cada veí.
“Convenio celebrado entre el Ayuntamiento, junta pericial y mayores contribuyentes de la Villa de Besalú y el que suscribe, maestro de obras, director de caminos vecinales y canales de riego y agrimensor, para proceder a la
formación del amillaramiento y demás documentos oportunos, con el fin de
reclamar de la administración lo que en derecho haya lugar.
1º El infraescrito se obliga a la medición y formación del correspondiente
plano general, clasificación y consiguiente amillaramiento de todos los
terrenos que constituyen la villa de Besalú, mediante el importe de tres
reales y medio por vesana de rei y de 900 canas cuadradas cada una.
2º El Ayuntamiento, junta pericial y mayores contribuyentes se obligan a
pagar al infraescrito la retribución de sus trabajos en esta forma,
1º dos reales por vesana al hacer entrega a cada propietario de la relación
firmada de la cabida de sus tierras, especificando si son cultivo, olivares, yermo, monte bajo, matorral, etc, etc,
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2º otro real y medio, al entregar al Ayuntamiento, junta pericial y mayores contribuyentes, la clasificación de todos los terrenos y edificios de la
Villa de Besalú; dos copias del plano general geométrico y tres amillaramientos, con el fin de que cuando se presente a la Administración las dos
copias del amillaramiento y un plano general para reclamar de la misma
lo que en derecho haya lugar, pueda quedar en poder de esta Villa una
copia del plano y otro del amillaramiento, para que puedan consultarlo
los propietarios siempre y cuando lo tengan por conveniente.
3º Con el fin de completar estos trabajos de estadística y para que los propietarios sepan a dónde acudir cuando por descuido, negligencia u otras
causas ajenas a su voluntad pierdan las relaciones que particularmente les
entregará el que suscribe, éste se obliga a entregar al Ayuntamiento, junta
pericial y mayores contribuyentes un resumen general de todas las fincas
del distrito municipal de la villa de Besalú, o sea un libro de apeo.”

Més sovint els agrimensors autors de llibres de mesura de terres no eren
realment cartògrafs o, més ben dit, no tenim constància que mai aixequessin plànols parcel·laris. Entre aquests agrimensors especialitzats en la realització exclusiva de llibres de canació es destaquen: Rafael Batlle, Francesc
Botiñà (de Figueres), Miquel Giralt (de Torroella de Montgrí), Pere Soler i
Poch (de Banyoles) i Ferran Pou (de Peralada), que treballava en unió d’un
altre agrimensor, primerament amb Pere Gatius (de Sant Miquel de Fluvià)
i després amb Josep Torrà (de Cabanelles). Una desena de llibres són anònims, segurament obra de canejadors sense cap títol acadèmic.
A la província de Girona hem localitzat una trentena de llibres d’amidament de terres realitzats al marge de cap mapa cadastral (altres 10 anaven
units a plànols parcel·laris). Els que tenen data coneguda es van fer entre
1849 i 1867 (figura 1), tret del de Vilanant (1845). Habitualment contenen
els noms dels propietaris i de les diverses peces de terra, la seva extensió en
vessanes (rarament en jornals6 o quarteres)7 sovint indicant també l’equi-

6. A l’apeo de Planoles s’empra el jornal o vessana de 30 canes en quadre.
7. La Llibreta de Masanas empra la quartera de
1 225 canes quadrades.

Figura 1. Evolució dels treballs parcel·laris
(1849-1885).
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valència en àrees, afrontacions, qualitats (1a, 2a i 3a) i opcionalment conreus. La distribució geogràfica dels exemplars localitzats és netament empordanesa, si bé cal creure que realment tingueren una presència molt més
extensa en tot el territori.
Els llibres d’amidament de terres són una font estadística de primer ordre
per a la història econòmica local: propietaris, estructura de la propietat, conreus i qualitats de la terra. Tot i no permetre una reconstrucció cartogràfica
expedita, no deixen d’aportar dades susceptibles d’un estudi geogràfic. D’altra
part, aporten un cabal d’informació toponímica ben notable. Finalment, responen a un gènere de treballs d’agrimensura que, tot i ser molt més modestos que els que implicaven un aixecament planimètric, possiblement constituïen
la principal activitat de la majoria d’aquests professionals.

Plànols parcel·laris
Els treballs parcel·laris duts a terme a partir de 1849 a la província de
Girona pels ajuntaments i juntes pericials van donar lloc a la formació d’un
considerable número de mapes parcel·laris. La recerca duta a terme ens ha
permès de catalogar un total de 40 documents cartogràfics parcel·laris diferents, corresponents a 38 municipis de la província de Girona. D’aquest
conjunt documental, s’han localitzat 32 mapes: 28 de forma íntegra i quatre de forma parcial, ja que únicament s’ha localitzat una part dels seus fulls.
Els nou mapes restants catalogats no s’han trobat, però hi ha evidències
documentals que testimonien la seva existència. El primer document cartogràfic que es va traçar va ser l’atles parcel·lari de Llívia de 1849, obra del
geòmetra J. Padret i de l’agrimensor Agustí Puigvert, mentre que el darrer
datat va ser el plànol parcel·lari del municipi de Mieres, aixecat l’any 1885
pel mestre d’obres Joan Papell i Llenas.
Els plànols i atles parcel·laris de la província de Girona no responen,
igual que els de les províncies de Barcelona i Tarragona, a un projecte unitari i uniforme de cadastre parcel·lari. Malgrat això, presenten un seguit d’elements cartogràfics i geogràfics comuns, de manera que constitueixen una
sèrie cartogràfica específica de tipus cadastral. Així, per exemple, reuneixen
totes o gairebé totes les característiques cartogràfiques i geogràfiques següents:
1) representació dels límits de les propietats o parcel·les rústiques existents
en un municipi; 2) contenen informació estadística i geogràfica de cadascuna de les parcel·les (nom del propietari o contribuent, superfície, tipus de
conreu i ús del sòl, qualitat d’aquests i gravamen fiscal), ja sigui mitjançant
registres estadístics annexos o en el mateix document cartogràfic; 3) són
aixecats a gran escala, essent les més usuals l’1:2 000 i l’1:2 500; 4) tots són
manuscrits i la major part són policroms; i, 5) els mapes van ser realitzats
per un grup d’agrimensors privats, que van posar els seus coneixements tècnics bàsicament al servei dels ajuntaments i de les seves juntes pericials i, en
menor mesura, de l’Administració provincial d’Hisenda.
Els mapes catalogats es poden classificar segons la informació continguda i el seu format en dues categories diferents: els pròpiament parcel·laris
i els de perímetre. El primer tipus de mapes és format per 30 dels 32 documents cartogràfics localitzats, constituint, per tant, la base de la documentació cartogràfica catalogada. Mentre que el segon tipus de mapes el componen
únicament dos mapes denominats Perímetro municipal de Castell d’Aro
(anònim) i Perímetro del término de San Sadurní y partes colindantes, aixecat l’any 1859 per Genís Giralt.
Els mapes parcel·laris presenten dos tipus de format diferents: plànols i
atles. El primer tipus, el dels plànols, és format per documents compostos
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per un o diversos fulls sense relligar d’una grandària considerable, arribant
alguns a amidar fins a cinc metres i mig de llargada per un i mig d’amplada. Un total de 24 documents va ser traçat a escala 1:2 500 o a 1:2 000. Un
destacat cartògraf empordanès, Joan Papell, defensava en el seu Tratado de
dibujo topográfico (1859) l’ús de l’escala 1:2 000 als plànols parcel·laris
(Burgueño, 2008, 165). L’adopció d’aquestes escales contrasta vivament amb
la cartografia parcel·lària realitzada a les províncies de Barcelona i Tarragona,
en la que l’escala predominant va ser l’1:5 000 (Nadal, Urteaga, Muro, 2006;
Muro, 2008). Resulta plausible pensar que el predomini de les escales 1:2 500
o 1:2 000 respon en el cas gironí a una influència directa del cadastre francès,
ja que l’escala 1:2 500 va ser l’oficial a França fins el 1837 i, a partir d’aquest
any, ho seria l’1:2 000 (Kain, Baigent, 1992, 232). Malgrat això, també hi ha
alguns mapes a escales més petites com l’1:5 000 o l’1:13 000. Els mapes
traçats a escala 1:5 000 van ser realitzats, bàsicament, per agrimensors barcelonins, mentre que els mapes aixecats a escala 1:13 000 constitueixen plànols de perímetre o de conjunt del terme municipal.
Els dos únics atles catalogats són el de Llívia de 1849 i el de la Jonquera
de 1883. El primer constitueix una excepció dins del panorama de la cartografia parcel·lària gironina, ja que es tracta d’una aplicació gairebé mimètica a Catalunya del model cadastral francès. Tot i que a cadascun dels seus
fulls hi consta una doble paternitat, el seu aixecament va ser, en realitat, obra
del “Geómetra de primera” J. Padret, de nacionalitat francesa, encarregantse l’agrimensor gironí Agustí Puigvert de convertir-lo en un document vàlid
per a les autoritats espanyoles. La filiació francesa d’aquest atles es pot copsar en múltiples aspectes formals i de contingut. En primer lloc, tots els fulls
duen impresa una cartel·la gravada en una litografia francesa. L’escala adoptada, l’1:2 000, com ja s’ha esmentat, és la mateixa que havia adoptat el cadastre francès a partir de 1837. També es va prendre del patró francès la divisió
del municipi en seccions cadastrals i el mateix pot dir-se de la numeració
del parcel·lari, que és diferent per a cada secció, i també el fet que siguin
numerades tant les parcel·les de rústica com les d’urbana. A més a més, l’atles va acompanyat, igual que en el cas francès, d’uns quaderns estadístics
específics per a cada secció, que en el cas de l’atles de Llívia reben el nom
de Cabidas totales de las secciones (Nadal, 2006).
Tot i que l’atles de Llívia és el primer document parcel·lari de la província de Girona, el seu aixecament va ser una excepció molt localitzada a l’àrea de la Cerdanya amb una escassa repercussió a la resta de la província.
De fet, la documentació localitzada mostra que, des del punt de vista formal, els agrimensors gironins s’allunyaren tant del model cadastral francès
com de la cartografia parcel·lària practicada a les províncies de Barcelona i
Tarragona. En realitat, la singularitat gironina presenta certs paral·lelismes
formals amb la cartografia realitzada, de forma coetània, a l’illa de Menorca
per l’agrimensor Miquel Sorà. Entre 1860 i 1862 Sorà va traçar els plànols
parcel·laris a escala 1:2 500 de tots els municipis de l’illa de Menorca. Els
seus plànols estaven compostos per un únic full d’una grandària considerable, dividida en bandes de 95 cm d’amplada i de diversos metres de longitud, que es podia consultar a través d’una taula-visor de 180 cm (Vidal,
2007, 89).
Resulta plausible pensar que la solució formal adoptada per la majoria
d’agrimensors gironins va obeir a raons estrictament econòmiques. Els costos del paper resultaven força més baixos si s’adoptava el format tipus plànols compostos per fulls d’una grandària considerable, que no pas en el
format tipus atles constituïts per múltiples fulls d’una grandària petita o mitjana. La diferència de costos entre una o altra opció es pot apreciar, clarament, si hom compara la quantitat de paper que es va emprar per a representar
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a una mateixa escala, l’1:2 000, els municipis de Darnius (35,2 km2) i de Llívia
(12,8 km2). L’any 1866 l’agrimensor Josep Carré va utilitzar dos fulls d’una
grandària considerable, que ocupen una superfície total de 13,3 m2, per a
representar el parcel·lari de Darnius. Per la seva part, l’any 1849 el geòmetra Jaume Padret per a confeccionar l’atles parcel·lari de Llívia va utilitzar
11 fulls, que ocupen una superfície total de 7,81 m2. Si Carré hagués seguit
el model cadastral francès adoptat a Llívia per a dibuixar el seu mapa de
Darnius, hauria necessitat, com a mínim, 29 fulls que, junts, cobririen una
superfície total de 20,9 m2. D’altra banda, la confecció del plànol de cada
municipi amb uns pocs fulls d’una grandària considerable també permetia
d’estalviar tasques de retolació i, en general, de dibuix.
El tipus de representació emprat a la província de Girona permetia, a
més a més, prescindir dels mapes o fulls de conjunt a escala 1:10 000 o
1:20 000, que solien acompanyar els atles parcel·laris (Nadal, 2007, 95). El
mapa a gran escala permetia per si sol la fàcil ubicació de cada propietat en
el marc del terme municipal. Aquesta podria ser la raó per la qual, en el cas
de Girona, només s’hagi localitzat un mapa d’aquest tipus: el plànol general del terme municipal de Llagostera a escala 1:13 000, que constitueix una
reducció del mapa parcel·lari aixecat l’any 1872 a escala 1:2 500 pel director de camins veïnals Agustí Bragat.
Una altra singularitat formal dels mapes parcel·laris de la província de
Girona deriva del fet que la informació parcel·lària va ser representada en
molts d’ells tenint en compte la divisió municipal, parroquial o cadastral
anterior a la Revolució Liberal. Així, per exemple, l’agrimensor Miquel
Pumarola i Brugat va dur a terme l’any 1881 un aixecament parcel·lari del
municipi de Santa Cristina d’Aro, que va donar lloc a l’existència de quatre fulls diferents, cadascun corresponent a una parròquia i demarcació
cadastral del segle XVIII: Solius (figura 2), Santa Cristina d’Aro, Bell-lloc i
Romanyà de la Selva. Aquesta singularitat s’explica per l’arrelament del sistema tributari vigent a Catalunya des de 1716 (el Cadastre de Patiño), que
va donar lloc a un ús inercial de les antigues demarcacions a efectes del repar-

Figura 2. Detall del plànol parcel·lari de
Solius (1881) a escala 1:4 000, obra de
Miquel Pumarola. Sector situat entre la
parròquia de Santa Maria de Solius (esquerra) i el Ridaura (dalt a la dreta) pel Molí
d’en Reixac (amb la seva peixera). Imatge
facilitada per l’Arxiu de l’Ajuntament de
Santa Cristina d’Aro.
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timent de la contribució territorial per l’Administració provincial d’Hisenda
de Girona que va perdurar fins l’any 1864.
La major part de les escales gràfiques representades en els mapes parcel·laris
gironins són expressades en metres. De fet, només hi ha dos documents cartogràfics que constitueixen una excepció a aquesta norma: el Perímetro del
término de San Sadurní [de l’Heura] y partes colindantes, traçat l’any 1859
per l’agrimensor Ginés Giralt, en el qual s’usen les canes; i, el Plano geométrico del término de All. Distrito municipal de Isóbol, aixecat l’any 1860 pel
mestre d’obres Geroní Galí, en el qual s’utilitzen els pams. I també hi ha dos
documents cartogràfics, un relatiu al municipi d’Avinyonet de Puigventós
(sense datar), i l’altre al municipi de Palau de Santa Eulàlia (1881), els quals
les parcel·les representades contenen dues numeracions diferents per a expressar les seves superfícies: una en vessanes i l’altra en m2 o hectàrees.
Un altre element cartogràfic molt distintiu de la cartografia parcel·lària
gironina en relació a la realitzada a la província de Barcelona és el d’un major
ús de llegendes cartogràfiques. Així, nou dels mapes catalogats contenen
llegendes: Riudellots de la Selva (1863, figura 3), Esponellà (1864), Massanes
(1864), Monells (1864), Navata (1864), Darnius (1866), Llagostera (1872),
Sant Miquel de Campmajor (1883), Mieres (1885, figura 4) i Vall-llobrega
(s.d.). Algunes d’aquestes llegendes, tal com es pot apreciar en la figura 5
relativa al plànol parcel·lari de Monells, contenen una detallada i variada
simbologia cartogràfica i geogràfica.
La figura 1 permet de veure l’evolució de la cartografia parcel·lària a la
província de Girona entre 1849 i 1885. Una primera observació que es pot
fer és que, malgrat que el període en què es va desenvolupar aquesta cartografia, 1849-1885, va ser gairebé el mateix que va tenir lloc a la província de
Barcelona, 1849-1883, el ritme de producció cartogràfica d’ambdues províncies va ser molt dispar. L’inicial aixecament parcel·lari de Llívia el 1849
no va ser un fruit de les activitats de la Comissió d’Estadística provincial
de Girona, ja que aquesta es va crear a finals d’aquest mateix any quan la
major part dels fulls de l’atles de Llívia ja eren dibuixats.

Figura 3. Detall del plànol parcel·lari de
Riudellots de la Selva (1863) a escala 1:1 000,
obra d’Agustí Bragat. Nucli vell i carrer
Major amb el Mas Serra (a la dreta); per
sota i en paral·lel les rieres que conflueixen
a l’Onyar (el curs més a baix). (Foto: J. Burgueño. Original a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva).
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Figura 4. Detall del plànol parcel·lari de
Mieres (1885) a escala 1:2 500, obra de Joan
Papell i Llenas. Nucli de Sant Pere i, a baix,
part del Carrer de Can Queló. Remarqueu
la utilització de corbes de nivell aproximades. Imatge facilitada per l’Ajuntament de
Mieres.

Figura 5. Llegenda del plànol parcel·lari
de Monells (1864) a escala 1:2 500, obra de
Genís Giralt. (Foto: J. Burgueño. Original
a l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà).

De l’etapa en què va estar en funcionament la Comissió d’Estadística provincial de Girona, és a dir durant els anys 1849-1854, només s’ha aconseguit
de localitzar un document cartogràfic: el Plano horizontal del término de
Granollers de Rocacorba, aixecat l’any 1854 per Josep Tauler. Durant aquests
mateixos anys s’havien traçat a la província de Barcelona ni més ni menys que
83 mapes parcel·laris. En aquest sentit, el paper de Matías Monfort com a cap
de la Comissió d’Estadística provincial de Girona té poc a veure amb el dut
a terme per Enrique Antonio Berro, cap de la homònima barcelonina.
Els anys del Bienni Progressista van ser, de forma molt
semblant al que va succeir a la
província de Barcelona, improductius. La situació va començar
a canviar el 1857 quan s’aixecaren tres mapes parcel·laris. Des
d’aleshores i fins 1866 es van
traçar un total de 24 mapes parcel·laris diferents, esdevenint
1864 l’any amb un major nombre de mapes parcel·laris produïts. Aquest període seria el de
màxima activitat, ja que es va elaborar el 57% de la cartografia
catalogada de la província de
Girona. Durant aquests anys es
van aixecar més mapes parcel·laris a la província de Girona
que a la de Barcelona. Aquest
canvi va ser una conseqüència
directa de l’augment de la contribució territorial decretada
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l’any 1858 pel Ministeri d’Hisenda, que va donar lloc a la subsegüent rectificació dels amillaraments (Pro, 1992, 139; Vallejo, 2010, 81-115).
La fi d’aquest procés de rectificació succeït a mitjan dècada de 1860, i
també la greu crisis que va afectar l’economia espanyola entre 1864 i 1869
van fer que la producció cartogràfica romangués paralitzada a la província
de Girona a partir de 1866. Dos anys més tard, l’activitat cadastral va tornar
a animar-se, tal com va succeir a la província de Barcelona, amb l’adveniment de la Gloriosa el setembre de 1868. Com a conseqüència d’això, entre
1869 i 1872, es van confeccionar tres dels documents cartogràfics localitzats.
Tanmateix, l’activitat cartogràfica va tornar a quedar aturada durant els
primers anys de la Restauració. Les operacions cartogràfiques es van tornar a emprendre l’any 1879 i van quedar definitivament paralitzades l’any
1885. Durant aquests anys es van elaborar vuit mapes parcel·laris, una xifra
que representa el 20% de la cartografia parcel·lària catalogada. La darrera
embranzida de l’activitat cartogràfica va ser conseqüència d’una sèrie d’intents dels governants de la Restauració per reformar el sistema de confecció dels amillaraments. El seu fracàs, a començaments de la dècada de 1880,
va fer que l’activitat parcel·lària romangués definitivament paralitzada a la
província de Girona, igual que a la de Barcelona, a mitjan dècada (Nadal,
Urteaga, Muro, 2006, 95-107).
Els 40 documents cartogràfics catalogats abasten un total de 38 municipis de la província de Girona. S’han trobat mapes, tal com es pot apreciar
a la figura 6, en cadascun dels sis partits judicials en què era dividida la província de Girona. La majoria dels municipis amb cartografia parcel·lària
compta amb un únic document cartogràfic. Les úniques excepcions a aquesta norma les presenten els municipis d’Arbúcies i Llagostera. Arbúcies constitueix, d’altra banda, l’únic municipi de la província de Girona del qual
tenim constància documental que es van dur a terme dos aixecaments
parcel·laris diferents: un, l’any 1859, a càrrec de l’agrimensor Daniel Sans i
l’altre, l’any 1863, obra de l’agrimensor Joan Bayer.
L’absència gairebé total de municipis amb més d’un aixecament parcel·lari
constitueix una altra gran diferència amb el cas barceloní, ja que en aquest
Figura 6. Cartografia parcel·lària.
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hi va haver 15 municipis que van ser objecte de més d’un aixecament parcel·lari.
Per tant, l’activitat cadastral enregistrada a la província de Girona no sols
va tenir una extensió menor que la de Barcelona, sinó que la seva intensitat també va ser clarament inferior. En aquest sentit, el cas gironí presenta
moltes més similituds amb el cas tarragoní que no pas amb el model barceloní (Muro, 2008). D’altra banda, el percentatge de municipis de la província de Girona amb mapes parcel·laris és del 15,4%, una xifra clarament
inferior a la de la província de Barcelona, que per al mateix període és del
32,1%. Tanmateix, es tracta d’un percentatge força similar a l’obtingut a la
província de Tarragona, que és del 14,5% (Nadal, Urteaga, Muro, 2006,
112; Muro, 2008).8
L’escàs nombre de mapes catalogats no permet d’establir un patró detallat de la seva distribució geogràfica. Malgrat això, es poden apuntar una sèrie
de tendències que responen, de forma general, a factors de caire agrari i històric. Un cop d’ull a la figura 6 permet de copsar com algunes parts de l’extensa plana empordanesa i sectors veïns són les més cartografiades de tota la
província: el tram mitjà del Fluvià, la Vall d’Aro o la rodalia de la Bisbal. Els
partits judicials de Figueres i de la Bisbal d’Empordà comptabilitzen un total
de 19 municipis amb cartografia parcel·lària, una xifra que representa el 50%
dels municipis gironins amb aquest tipus de mapes. El partit judicial de
Figueres amb 11 municipis és el que compta amb el nombre més elevat de
tota la província, seguit pel de la Bisbal d’Empordà, que en té vuit. El següent
partit judicial amb un major nombre de municipis amb cartografia parcel·lària
és el de Girona, amb set (12,7% dels municipis del partit); tanmateix crida
l’atenció l’absència de mapes al sector empordanès.
Per la seva part, el partit judicial d’Olot compta amb sis municipis amb
cartografia parcel·lària, una xifra que representa el 20% dels seus municipis. Es tracta d’un dels percentatges més elevats de tota la província, superior al dels partits judicials de Figueres i Girona i molt proper al de la Bisbal
d’Empordà. Aquests municipis són situats tots en zones on hi havia una
important activitat agrícola i allunyats o limítrofes a les àrees muntanyoses
que envolten aquest partit judicial. El partit judicial de Santa Coloma de
Farners té quatre municipis amb cartografia parcel·lària, un nombre que
representa el 14,8% dels seus municipis. Tres d’aquests, Arbúcies, Blanes i
Massanes, limitaven amb els partits judicials barcelonins d’Arenys de Mar
i de Granollers, que compten amb un elevat percentatge de cartografia
parcel·lària municipal realitzada entre 1849 i 1883 (Nadal, Urteaga, Muro,
2006, 113). El contacte geogràfic amb els municipis veïns de la província de
Barcelona pot haver estat el factor clau que explicaria la seva formació.
En darrer lloc, per nombre de municipis amb cartografia parcel·lària per
partit judicial, es troba l’extens partit judicial de Puigcerdà, que abastava
els territoris de la Baixa Cerdanya i del Ripollès. Únicament dos municipis
d’aquest partit compten amb cartografia parcel·lària, una xifra que representa el 5,4% dels seus municipis. Les raons per explicar un percentatge tan
baix són de tipus, bàsicament, ecològic, tot i que també n’hi ha d’índole
política. Per a entendre les primeres cal tenir present que es tracta d’un partit de caire molt muntanyós, la major part del territori del qual és cobert
per boscos i pastures, on les explotacions ramaderes i forestals constituïen
les principals fonts de l’activitat econòmica. El caràcter marginal o secundari que hi tenia l’agricultura constituiria el factor determinant que explicaria el fet que les quotes de la contribució territorial fossin més baixes que
a la resta de la província i, per tant, els problemes que plantejava la gestió
d’aquest impost menors. Per la seva part, les raons d’índole política cal relacionar-les amb la important activitat de les partides carlistes en aquesta part
de la província de Girona.
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La cartografia localitzada es correspon majoritàriament amb localitats
netament rurals, amb una població mitjana de 1 233 habitants segons el cens
de 1857. A diferència de la província de Barcelona, les principals poblacions
i els caps de partit judicial de la província de Girona es troben mancades de
cartografia parcel·lària. L’excepció a aquesta norma és Blanes, una de les
principals localitats de la província, que l’any 1857 comptava amb 5 888
habitants, i també Arbúcies, Cadaqués, Llagostera i Roses, que superaven
cadascun d’aquests municipis els dos milers d’habitants. Per contra, alguns
dels municipis dels quals es van aixecar plànols parcel·laris no arribaven als
500 habitants; Palau-sacosta, en l’actualitat un barri de la capital, l’any 1857
comptava tan sols amb 289 habitants.
El conjunt documental catalogat durant el decurs de la nostra recerca
constitueix una sèrie cartogràfica singular, dispersa en multitud d’arxius
locals i en un estat de conservació molt precari. Precisament, aquesta dispersió ha fet que la major part d’aquesta hagi passat inadvertida per a geògrafs, historiadors i estudiosos del territori. De fet, només deu d’aquests
documents apareixen referenciats o reproduïts en publicacions o en repertoris cartogràfics. Els 32 documents catalogats que s’han localitzat es troben gairebé tots en arxius de caire local o privat. Tan sols un full de l’atles
parcel·lari de Llívia, el corresponent al seu nucli urbà, es troba dipositat en
un arxiu autonòmic: l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
Gairebé tots els documents cartogràfics de la província de Girona que
s’han localitzat constitueixen documents manuscrits originals del segle XIX,
dels quals no es disposa de cap altre exemplar. Aquesta situació contrasta
amb el cas de la província de Barcelona, on hi ha força documents cartogràfics dels quals es conserven còpies manuscrites de l’època en què van ser
elaborats, i també còpies realitzades a principis del segle XX. En canvi, a
Girona els únics documents cartogràfics que se s’han conservat en forma
de còpia són els mapes parcel·laris de Borrassà i Crespià. El document original de Borrassà, que s’ha perdut o va quedar destruït amb el pas del temps,
va ser dibuixat el 1880 per l’agrimensor Joan Jordi, però l’exemplar que es
conserva en l’actualitat a les estances municipals és una còpia realitzada el
1935 (Massó, 1987-1990). El fet que tots els documents localitzats siguin
peces úniques, ja siguin manuscrits originals, ja siguin còpies del segle XX,
fa que constitueixin un conjunt documental molt valuós, una bona part del
qual es troba en un estat de conservació molt deficient. Afortunadament,
alguns ajuntaments, com és el cas de Mieres, Sant Miquel de Campmajor o
Santa Cristina d’Aro, han començat a digitalitzar els seus mapes parcel·laris
i a dur-ne a terme acurades tasques de restauració.
L’escala tan detallada emprada en l’aixecament d’aquests mapes els converteix en una font de primer ordre per a l’estudi de les transformacions
històriques del paisatge, tant urbà, com rural, de la província de Girona. De
fet, algun d’aquests documents ja han estat objecte d’anàlisi per historiadors interessats a conèixer aquestes transformacions. Aquest és el cas del
plànol parcel·lari de Llagostera, aixecat l’any 1872 per Agustí Bragat i utilitzat pels historiadors Marta Albà i Lluís Torres a fi d’estudiar l’evolució
del seu terme municipal (Albà, Torres, 2001). També el del plànol parcel·lari
de Salt, aixecat el 1865 per Joan Papell, que ha estat objecte d’anàlisi per la
historiadora Elena Masó, interessada a estudiar els canvis succeïts amb les
terres comunals (Masó, 1999, 84-92). O el del plànol parcel·lari de Solius
(Santa Cristina d’Aro), aixecat per Miquel Pumarola l’any 1881, que ha estat
analitzat pel medievalista Pere Ortí (figura 2).
El principal element geogràfic representat en aquests mapes és el parcel·lari
municipal de rústica, tot i que en alguns mapes també hi és representat el
parcel·lari d’urbana. Això succeeix, tal com s’ha esmentat, a l’atles parcel·lari
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de Llívia de 1849. Però, també en els mapes parcel·laris de Besalú (1862),
Navata (1864), Salt (1865) i Mieres (1885), aixecats per Joan Papell, i també
en el de Vulpellac, traçat el 1879 per l’agrimensor Joaquim Sunyer. La representació de les parcel·les urbanes és un tret distintiu de la cartografia parcel·lària
gironina, originat, molt possiblement, per la influència del cadastre francès.
Les parcel·les de rústica contenen, en la majoria dels mapes, una indicació numèrica que remet a uns registres estadístics (llibres d’amidament de
terres, apeos, recanacions), en els quals es descriu, de forma detallada, el
nom dels contribuents de cada parcel·la, la seva superfície, el seu ús agrícola o forestal i el seu valor fiscal. No obstant això, en alguns mapes les parcel·les
de rústica contenen només el nom del propietari, com és el cas del plànol
parcel·lari de l’antic municipi de Palau-sacosta, aixecat l’any 1866 per l’agrimensor Agustí Poch i Puig. Mentre que en altres, com és el cas del plànol relatiu al municipi d’Avinyonet de Puigventós, les parcel·les contenen
una indicació nominal dels contribuents, una subdivisió de la parcel·la segons
els diferents usos del sòl practicats (vinya, olivar, sureres i d’altres) i la seva
superfície expressada en vessanes i en metres quadrats. Aquest sistema de
representació té l’inconvenient d’omplir el mapa amb un excés d’informació, però estalviava la feina d’haver de confeccionar un registre estadístic
annex, d’altra banda, molt fàcil d’extraviar.
A més a més de la informació estrictament cadastral (distribució de la
propietat, usos del sòl, càrrega fiscal i d’altres) els mapes parcel·laris de la
província de Girona contenen informació geogràfica molt rica. En alguns
aspectes més precisa i detallada que no pas la de les cartografies parcel·làries
de les províncies de Barcelona o Tarragona, ja que van ser aixecats a una
escala major. La seva lectura proporciona una valuosa informació tant del
paisatge natural com del cultural, en la qual es poden apreciar elements
geogràfics tan dispars com llacs d’origen natural, pous d’ús agrícola, oratoris o línies de ferrocarril (figura 5).

Conclusions
La recerca efectuada a la província de Girona confirma la importància,
l’arrelament i l’extensió de la pràctica d’elaboració de documents paracadastrals a la Catalunya del s. XIX, ja fos en la forma tradicional de llibres de
canació o mesura de terres o bé mitjançant un plànol parcel·lari, un instrument expressiu modern que alhora era més sintètic, complex, explícit i compromès, pel fet de fer evident la informació pel seu caràcter visual i voluntat
d’exhaustivitat. En ambdós casos es tracta de documents realitzats per iniciativa i a càrrec dels ajuntaments i juntes pericials del municipi. Les autoritats provincials d’Hisenda demanaven només una informació resumida i
textual de l’avaluació de la riquesa (amillaramiento) que no obligava a efectuar una mesura rigorosa de les terres. Van ser els pobles els que tingueren
la voluntat d’avaluar amb exactitud la riquesa territorial, principalment per
tal de repartir de forma justa i equitativa la contribució, i opcionalment per
tal de plantejar una reclamació de greuges respecte de la riquesa total calculada per l’administració provincial.
S’han pogut localitzar una quarantena de llibres d’amidament de terres,
sota denominacions molt diverses, realitzats entre 1845 i 1867. Alguns agrimensors estaven especialitzats en la realització d’aquesta mena de treballs
literals; l’aixecament de plànols parcel·laris implicava una formació tècnica
superior. Els treballs pròpiament cartogràfics es van desenvolupar a la província de Girona entre 1849 i 1885. S’han pogut localitzar o, si més no, obtenir dades que acrediten l’existència d’un total de 40 documents cartogràfics
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parcel·laris diferents. La localització d’aquests documents i la seva fitxa descriptiva bàsica es pot consultar al catàleg en línia de cartografia parcel·lària
municipal de Catalunya (1849-1897) del Grup d’Estudis d’Història de la
Cartografia (http://www.ub.edu/gehc/catline.html). Els plànols parcel·laris
de Girona es caracteritzen per la seva gran escala (1:2 000 i 1:2 500) i confecció en format gran, molt rarament organitzats en forma d’atles. Mapes i
llibres de mesura de terres són particularment abundants a l’Empordà i sectors propers. Contràriament, a la part interior i muntanyenca de la província la realització d’aquests treballs parcel·laris va ser molt menys freqüent.
El coneixement i l’aprofitament d’aquesta documentació ha d’aportar
nova llum sobre la realitat geogràfica i socioeconòmica de les terres gironines. Es tracta d’una documentació susceptible d’un notable aprofitament i
d’un interès cabdal per a la història local. El que hem localitzat són restes
del naufragi de la història: cal exhortar ajuntaments i arxivers a conèixer la
importància i la significació d’aquests vestigis i a vetllar per la seva conservació i difusió.
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