
Des de 1989 féiem compte de fer un
monogràfic sobre el tema i, vistos els
embolics territorials que tenen alguns2,
pareix que és bon moment per aclarir el
tema de l'organització històrica del ter-
ritori de la nostra comarca, intentant fi-
xar mínimament la geografia política
històrica i, en aquells períodes foscos,
fer un estat de la qüestió que evite repe-
ticions de faenes. També es vol propor-
cionar una nova visió dels mapes (po-
dríem dir-li portscèntrica) diferent a
l'habitual, on sempre som perifèria.

Al número 38 vam parlar de la divi-
sió eclesiàstica, que ix ací per la seua
importància en el procés provincialitza-
dor. Avui parlem de les divisions de cai-
re regional en el sentit geogràfic del ter-
me, és a dir, el que ara entendríem com
província o superior, explicant no no-
més els límits que realment han existit
sinó els principals projectes que han
estat a punt de tenir vigència. Comple-
tarà la trilogia un altre monogràfic so-
bre la divisió comarcal, que esperem que
contribuïsque a aclarir conceptes.

Vorem quina ha estat l'evolució de les
administracions de segon nivell,  aque-
lles que governen aspectes que es consi-
dere que poden servir-se millor, no des
de la comarca, sinó des de Castelló,
Sogorb, Terol, Tarragona, Gandesa,
Tortosa o Reus, llocs d'on hem depés o
vam estar a punt de dependre.

Els orígens
En temps dels ibers, per ací, a l'actu-

al Baix Aragó i el sud de Catalunya vi-
vien els ilercavons, fet que, poc o molt,
haurà influït en la natural tendència de
la gent d'estes comarques a no sentir-se
mútuament estrangers.

En temps dels romans, la comarca
girarie entorn de Lesera  que romandrie
dins el Conventus Tarraconensis que
acabarie pel sud probablement al Xú-
quer3. En temps dels musulmans, la re-
gió oriental de la península (Xarq-al-
Andalus) aplegave fins l'Ebre o més
enllà. La nostra àrea estave inclosa al
segle IX dins El-Bortat4 (literalment, els
Ports) i més tard dins la cora o regne de
València.

Juntes d'Alcanyís i Terol

Als segles XII (en els pocs moments
que vam estar sota les quatre barres) i
bona part del XIII la comarca formave
part de l'Aragó. Fins 1273 pertanyie a la
Junta d'Alcanyís i eixe any va passar a
la de Terol, on va romandre fins que en
1279 va incorporar-se al regne de Va-
lència.5

Jurisdicció de Morella

Les divisions d'antic règim no eren tan
quadriculades com les províncies libe-
rals i hi havie un cert repartiment de com-
petències. El 1280, mesos després que
ens incorporem al regne efectivament,
se li assigne al Justícia morellà, a més
de les funcions pròpies del càrrec, el ter-
ritori des del Millars fins al riu d'Ull-
decona6 per tal d'administrar justícia i
vetlar pels interessos reials.7 Eixes fun-
cions van ser absorbides per les gover-
nacions i trobem que els terratinents po-
dien apel·lar al Portant Veus de Gover-
nador en la Plana de Borriana, però a par-
tir de Ferran I (1415) en les causes cri-
minals de Morella no havie d'intervenir
ni el governador del Regne de València
ni el Lloctinent.8 També trobarem refe-
rències al districte de Morella.9

Altres subdivisions no es coneixen
amb exactitud. El 1404 el quarter de re-
captació del tall de drap coincidie amb
el terme general de Morella.10 En el cas
del setge maulet (1706) de Peníscola a
la guerra de Successió el governador bo-
tifler de la ciutat, Echevarría, afirme que
l'enemic són les governacions de Caste-
lló, Morella i Sant Mateu que volen re-
partir-se el terme peniscolà.11

Sotsgovernació del Riu d'Uixò Ençà

De 1304 a 1707 el Regne de València
estava dividit en dues governacions a
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otes les col·lectivitats humanes s'organitzen de diverses maneres. En l'àmbit
territorial, també. Reduint-lo molt, sempre hi ha un territori que és, més o
menys, la casa d'un i un altre que s'entén que ja és casa d'altri1. Eixos límits no

són fixos encara que, a voltes, si depassen un parell de generacions, ja pareix que
siguen de tota la vida.



València i Oriola.12 La primera, que
aplegave de Xixona a Sorita, ere massa
gran i es va dividir en dues sotsgover-
nacions. Vist des de València, del Xú-
quer cap el sud ho governaven des de
Xàtiva i de la serra d'Espadà i la Vall
cap al nord ho governaven des de Caste-
lló de la Plana de Borriana, amb del nom
de Sotsgovernació o Lloctinència de
Governació Dellà Uixò.

Eixe és el nom que use la historiogra-
fia valenciana però, vista des dels Ports,
eixa entitat administrativa se li ha de dir
Del Riu d'Uixò Ençà, com allò del
Levante que tot depèn des d'on es mire.
Per part de la Vila y Jurats fonch feta
embaxada dient que haurien rebut una
carta del lloctinent de Governador del
riu de Uxo ensa en la qual deyia que
tenia nova que la Magestad del Rey
Phelip tercer estava indispost en perill
de la vida que perço tinguessem per be
de fer algunes pregaries, diu una refe-
rència que Julià Pastor ha trobat a l'ar-
xiu13 i que ens permet confirmar-ho. En
el fet que el límit sud de la sotsgoverna-
ció sigue Espadà algun lector pot ser que
veja [...] certes reminiscències de la
frontera llegendària entre ilercavons i
edetans.14

Sotsgovernació de Morella

De 1344 a 1346 hi havia una altra
sotsgovernació a Morella,15 en un marc
general de crisi agrària, guerra amb
Mallorca i a punt de que la Pesta Negra
i la Unió valenciana posaren el país cap
per avall.

Corr egiment de Morella

Amb l'adveniment dels borbons, Mo-
rella va esdevenir el cap d'un corregi-
ment que abraçave l'interior muntanyós
del nord del País Valencià.

Els corregiments eren una mica més
menuts que les governacions forals, per
a controlar millor el territori, tot i que
Burgueño en critique la manca de cen-
tralitat i accessibilitat16 dels de Morella
i Peníscola, molt allargats i descentrats.
En el cas valencià, aquesta organització
típicament castellana, probablement
coincidie amb les antigues batllies ge-
nerals dedicades a assumptes econò-

mics. Després d'Almansa, el País Valen-
cià i la part de Tortosa van quedar ads-
crites a la Chancillería de València, fins
que després de 1714 el corregiment tor-
tosí va tornar a la província de Cata-
lunya.

El corregiment de Morella aplegave
fins a El Toro (Toro-de-Morella17) pel
sud, amb discrepàncies segons els au-
tors18 sobre la Serratella, la Torre en
Domènec, Cirat i Castellnovo.

De corregidors n'hi havie de dues clas-
ses, de nobles (de capa i espasa) i civils
(de lletres, a càrrec d'advocats i de se-
gona categoria).19 A Castella cada cop
hi havie més advocats però ací, com que
no érem de gaire confiança, a sobre, els
corregidors van ser els comandants mi-
litars de les tropes ocupants, més cars
de mantenir, fins al punt que Morella no
pagave el sou del corregidor per manca
de recursos del territori.

El baró d'Ytre, que es va fer un palau
en una cova del castell de Morella
(aquella façana que cau) el 1711 es quei-
xave de que no havie pogut aplegar els
diners per a pagar la media annata, una
taxa consistent en el sou de mig any que
havien de pagar els funcionaris caste-
llans en accedir al càrrec.20

Més endavant, hi va haver projectes
de suavitzar eixe caràcter militar dels
corregidors (el de Morella, apareixie de
lletres en tots els projectes) però al re-
mat el corregiment de Morella conser-
vava la dualitat governador militar-cor-
regidor porque este territorio por
muchos años necesita de que los que
mandaren las gobernaciones sean
hombres de guerra.21  El poder civil, la
Chancillería de València, en canvi,
considerave que a Morella no calie cap
corregidor-governador militar vitalici
perquè la vila només tenie interès estra-
tègic per la seua situació.

Per a fer-se'n una idea, quan els boti-
flers van prendre Morella, el president
de la Chancillería Pedro Larreategui va
enviar lletrats per a començar a aplicar
la llei castellana i el poder militar, de la
mà de Claude d'Asfeld, els ho va impe-
dir. No volien cap límit al seu poder.

Entre els molts projectes de reforma,
el 1721 van estar a punt d'unir els corre-
giments de Peníscola i de Morella,22

fent-ne un que aplegarie d'Olocau a
Borriol i Onda. L'evolució de la ciutat
escollida com a capital (la minúscula
Peníscola o bé Morella) probablement
haguere canviat. El capità general va
demanar mantenir el caràcter militar de
Morella per vigilar les fronteres catala-
na i aragonesa, circumstància que es va

complir fins la desaparició dels corregi-
ments. El 1734 el capità general, duc de
Caylus, demanave ampliar el corregi-
ment de Castelló amb terres dels de
Morella i Peníscola, sense resultats.

L'estat liberal
Tot el que hem vist fins ara té la seua

importància però el que ens afecte ara,
les províncies, té el seu origen en el pas
de l'antic règim a l'estat liberal, que co-
neixem perfectament gràcies al monu-
mental treball del professor Jesús
Burgueño.23

Els primers que van plantejar alguna
reforma que afectave la nostra comarca
van ser els francesos que portaven les
noves del liberalisme amb les tropes
d'ocupació. Prèviament els governs il-
lustrats espanyols ja s'havien inventat
una curiosa província d'Alacant amb
Dénia envoltada de València per tot ar-
reu o un nou corregiment a Figueres. Els

ocupants van plantejar-se com organit-
zar aquell nou territori de l'imperi i van
proposar diverses divisions en departa-
ments uniformes com les que havien
aplicat el 1799 al seu territori i que en-
cara duren.

Departament de Sogorb

El primer projecte el va presentar el
coronel valencià Francesc Amorós el
1808 a Napoleó. Posave com a capital a
Sogorb i abraçave la part de l'Aragó de
Gúdar cap al sud i fins al riu Ebre per la
costa,24 encara que Tortosa ere capital del
riu cap al nord.

La fr ontera al Bergantes

 El govern de Josep I va decretar una
divisió l'abril de 1810 amb fronteres si-



tuades també als rius, elaborada per José
de Lanz. Eixa divisió deixava la major
part de la comarca a la Prefectura de
l'Ebre, amb capital a Tarragona (en un
primer projecte a Reus) i subprefectures
a Alcanyís i Tortosa (on pertanyíem25),
però el marge esquerre del Bergantes
romandrie al Guadalaviar Alt, amb ca-
pital a Terol. La Plana i la conca del
Palància romandrien al Guadalaviar
Baix, amb capital a València.

 Afortunadament el Bergantes fent de
frontera no va a arribar a tenir massa vi-
gència pràctica, perquè tant a Catalunya
com a l'Aragó es van aprovar altres di-
visions departamentals, per la inclusió
de Catalunya dins de França, i a l'Aragó
on el mariscal Suchet el juny de 1812
va fer quatre departaments pel seu comp-
te, un d'ells amb Alcanyís com capital.26

Totes eixes fluctuacions ens explicarien
l'existència d'un departament de la Dre-
ta de l'Ebre cuya capital por entónces
era Morella, segons Segura Barreda.

Durant els períodes en què van ma-
nar els liberals es van  projectar diver-
ses divisions que van concloure amb les
definitives de 1822 i 1833. La necessi-
tat que sentien els liberals de trobar una
organització racional, homogènia (tro-
baven aberrants províncies tan grans
com l'Aragó, per exemple) va fer que la
Pepa (Constitució de 1812) diguere que
se hará una división más conveniente

Al remat, la pròpia comissió recoma-
nava que s'aprovare provisionalment
perquè reconeixien que hi havie moltes
rectificacions a fer. I, com sempre, po-
saven la capital a Castelló resignada-
ment, perquè no hi havie més remei: su
capital será Castellón de la Plana, que
aunque situado a un lado de la provin-
cia, está en el camino real de Valencia
a Barcelona, no habiendo otro pueblo
que ofrezca mayores proporciones.

La Comissió parlamentària va reto-
car el projecte atenent -o no- algunes re-
clamacions. Per exemple, Ulldecona va
demanar pertànyer a la província del sud.
Tortosa va demanar ser capital de pro-
víncia però cap poble la va secundar.
Inclús pobles de la vora van demanar
que fore Reus, abans que Tortosa, amb
la que no s'entenien gaire.

Alacant, València i Tortosa

Tortosa va rebre l'inesperat suport del
diputat valencià Nicolau Mª Garelli i
Battifora, posterior ministre de Justícia,
que reclamave la creació d'una provín-
cia des d'Orpesa fins el coll de Balaguer
amb capital a Tortosa i que pràcticament
coincidie amb el bisbat històric.

Al remat es va decidir que la provín-
cia acabare al Sènia, però on no s'aclari-
en ere on posar la capital, si a Castelló o
a Sogorb, candidatura defensada pels
diputats de la part de Terol. Cal dir que

cipal (Barcelona, València, Saragossa)
però ací va fer un pedaç curiós.

 La governació a la que ens  posaven
és ja el precedent de l'actual però amb
una capital ultraperifèrica a Sogorb. La
província partirie aproximadament pel
riu Ebre i aplegarie fins a Amposta i
Xerta. Tortosa, però, romandrie a Tarra-
gona i com en aquella època el seu ter-
me ere gegantí, tallave la governació de
Sogorb deixant aïllats (a més de per les
muntanyes) els termes de Xerta, Alfara
de Carles, Paüls, Aldover i Arnes. Un
d'Arnes anant a moure papers a Sogorb!
Però Bauzà seguia el criteri d'atorgar
capitals de governació a les seus epis-
copals. Burgueño remarca que Sogorb
és la primera vegada que quede engan-
xada a la part nord del Regne.27

Cal remarcar eixa pretensió d'engan-
xar el marge dret de l'Ebre a la provín-
cia meridional, una pretensió que eixirà
successivament, atiada per una part pel
preu que calie pagar per travessar els
escassos ponts i passos de barca i per
l'altra per les antipaties històriques en-
tre els pobles de la zona i la ciutat de
Tortosa (us sone de res, això?). Mentres-
tant (finals de 1813) es feie necessari
funcionar i es van agrupar a efectes eco-
nòmics (jutjats d'hisenda28) els corregi-
ments de Castelló, Peníscola i Morella,
establint una sotsdelegació d'hisenda a
Castelló.29

Però com el rei Ferran va passar a
governar de manera absoluta el pla no
va arribar a entrar en funcionament.

Cantavella (Prov. de Castelló)

Amb el restabliment de la Constitu-
ció l'any 1820 van reprendre's els tre-
balls de Bauzà, junt amb José Agustín
de Larramendi. Com que aquest era en-
ginyer de canals, es comprén el criteri
que van seguir de fer les particions per
les divisòries d'aigües.

La capital del nostre tros es va moure
a Castelló. En las dos primeras capitales
[València i Alacant] no puede haber
motivo de duda, la tercera, Castellón de
la Plana se ha elegido por más céntrica
y reunir mayores proporciones que
ningún otro pueblo de la provincia que
se propone, pues aunque Segorve tiene
a su favor la actual residencia episco-
pal, no ha parecido a la comisión que
esta sola circunstancia debía determi-
nar a preferirla.

Javier de Burgos, l'antic afrancesat
que després serie ministre de Foment
quan es va aprovar la divisió del 33,
s'oposave a la creació de províncies com
les de Castelló i Terol pel fet de tenir
una escassa població.30

del territorio, amb províncies iguals en
tots els sentits, un cop acabada la guerra
i fets els estudis corresponents. No cal
dir que alguns diputats dels països afec-
tats de la part oriental de la Península,
com el valencià Borrull, es van oposar
pel temor a que pobles amb els matei-
xos costums i idioma quedaren separats
o units amb altres molt diferents.

Governació de Sogorb

L'any 1813 es va escometre el com-
pliment del manament constitucional de
fer una nova divisió, estudis que van
encarregar al cartògraf mallorquí Felip
Bauzà. En principi, el seu criteri ere
mantenir la integritat dels territoris ca-
talanoaragonesos, establint governaci-
ons subalternes, dependents d'una prin-

l'únic diputat mínimament relacionat
amb el nord del País Valencià ere l'ara-
gonés Miguel Cortés, canonge de So-
gorb, qui deie: me opongo firmemente à
que Castellón de la Plana sea cabeza
de la provincia del N. de Valencia, en
lugar de la ciudad de Segorve; pues
aunque Castellon  tenga mayor número
de vecinos, esto no debe influir.

Fins i tot va dir que Sogorb estave més
cèntrica, cosa que li va costar alguna iro-
nia sobre compassos i mesures, matema-
ticamente al centro, y tiene un seminario
conciliar con una renta de 8 mil pesos,
un grande hospital, y casa de miseri-
cordia [...] obispo.31

Els altres li explicaven que la provín-
cia se divide en tres fajas de oriente a



En definitiva, Sogorb participe de
usos y costumbres de Aragón; y hasta
en el lenguaje se advierte [...] Sería,
pues, violentísimo obligar a los pueblos
de la Plana y Maestrazgo a un tránsito
y amalgamamiento que presentaría gra-
ves inconvenientes. Novament ere
Garelli, que pareix que coneixie míni-
mament el territori que representave
però que la historiografia sogorbina no
el vol vore ni en pintura.36 Després de
memorials de los dos cabildos de So-

poniente, con una pequeña irregula-
ridad que se forma hacia la parte de
Morella32 i que a Sogorb hi havie nece-
sidad de fomento i en definitiva, que los
otros pueblos que estan confinantes a
Aragón y Cataluña para ir a Segorve
encuentran antes á Castellon,33 però no
hi havie manera de convéncer-lo. Cle-
mencín insistie: Segorbe está al Medio-
día de la cordillera que forma el límite
septentrional de la provincia de Valen-
cia y por consiguiente excluida por la
naturaleza de ser parte de la de Caste-
llón. En esta no encuentra ningún pue-
blo más a propósito para capital que
Castellón de la Plana. Aunque la villa
de San Mateo está en el centro de la pro-
vincia, no concurren a ella las circuns-
tancias convenientes ni aún necesarias
para capital. En el Nordeste [sic] está
la villa de Morella, pero en una serranía
áspera en medio de las montañas y muy
a trasmano del resto de la provincia. La
comisión no ha ocultado que Castellón
está a un lado de la provincia. Ni ¿cómo
pudiera ocultarlo, ni á qué? Ha dicho
que está en el camino real; circunstancia
cuyo valor ha querido en vano disminuir
el Sr. Cortés porque quiere decir que está
en punto de comunicación más frecuente
y más expedita, desde donde es facil
recibir órdenes y comunicarlas.34

Més encara, a la sessió del dia 8 s'afir-
mave clarament que la centralitat física
se halla aproximadamente en la villa de
San Mateo, pero ni el Gobierno, ni la
comisión, ni los Diputados de Valencia
han hecho reclamación alguna en su
favor, porque lo resiste la naturaleza. Se
necesita medio siglo y caudales inmen-
sos para elevar aquel pueblo a lo que
debe ser una capital. Examinando la
centralidad por la línea divisoria de lon-
gitud la hallaríamos en Oropesa; pero
este pueblo es notoriamente insalubre.
En su defecto, sigue Benicasí[sic]; pero
es una pobre aldea. Castellon de la Pla-
na es el unico punto menos excentrico,
que reune todas las proporciones de
capitalidad.35

usaran el concepte de província de
Castelló.38

Les províncies actuals

Com ja sabeu, les províncies actuals
són del 30 de novembre de 1833 sota el
ministre de Foment Javier de Burgos, qui
la necessitava urgentment per a organit-
zar les subdelegacions del seu ministe-
ri. En el cas valencià la divisió res-
pectave els límits històrics del regne i la
part aragonesa de la vall del Cantavella
tornave a l'Aragó i la nostra província
assumie la vall del Palància que abans
entrave a València.

 L'any 1836 pareix que es va crear una
província de Sogorb a costa de València
i Castelló però que no va durar massa
perquè a 1837 l'ajuntament sogorbí va
fer una nova petició que resultó inútil.39

A més cal tenir en compte que la co-
marca està governada pels carlins du-
rant bona part de la dècada i que l'es-
tructura política liberal no ens afecte, ja
que ens governen des de les diferents
administracions implantades a Cantave-
lla, Mirambell o Morella.

Provincia del Maestrazgo

La consciència de provisionalitat, les
múltiples queixes municipals... van
aconseguir que es presentaren altres pro-
jectes. L'any 1842 Fermín Caballero va
presentar un nou projecte de reforma,
amb províncies més menudes i maneja-
bles, excepte en el nostre cas que la pro-
víncia aplegave fins l'Ebre, li deien del
Maestrazgo i limitàvem amb les provín-
cies del Francolí, Bajo Aragón i Túria.
Cada província seria una diòcesi: ja vo-
lien que fórem de Sogorb, suprimint la
seu de Tortosa, i això que Sogorb es
queixave de pertànyer a Castelló.40

L'any 1842 l'escriptor vinarossenc
Wenceslau Ayguals de Izco (el que es
va inventar el malnom de Tigre del
Maestrazgo) alhora que criticave la cen-
tralització proposave la creació de 15
grans regions naturals on València es

Sobre todo, debemos estar persuadidos que esa operación tendrá siempre por objeto la unidad de la Nación Española. 98

gorb, que van tenir la suerte de las más
que los pueblos dirigen al congreso, la
divertida batalleta37 sobre les virtuts i
defectes dels diversos pobles va acabar
amb la ciutat del Palància a la província
de València i es va aprovar la província
de Castelló, com totes, amb caràcter de
provisional.

Pel que fa als límits, seguint el criteri
de conques hidrogràfiques, la vall del
Cantavella va restar a la nostra provín-
cia (Cantavella, Mirambell, la Cuba)
amb Anglesola, Mosquerola i Puerto-
mingalvo.  Això va provocar la protesta
del nostre conegut catedràtic segorba-
ragonés que devie estar ressentit amb la
província de Castelló i no volie que
cresquere. A la seua de València, en can-
vi, estave a favor d'ampliar-la amb po-
bles aragonesos. Però aviat els liberals
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quedarie Terol i l'Aragó inclourie Tor-
tosa.41  En un diari on també es publica-
ven les obres d'Ayguals, El Dertosen-
se, el 1848 s'anunciaven llibres que trac-
taven, l'un de la supressió del bisbat i
l'altre de la Utilidad en crear á Tortosa
capital de una nueva provincia.42

A principis dels 40 ja veiem funcio-
nar les noves administracions, com els
jutjats. Quan uns demòcrates vinaros-
sencs marxen sobre Benicarló i hi ha in-
cidents, el dirigent Demetrio Ayguals
apel·le al testimoni del Sr. Juez del Par-
tido i el Sr. Gobernador de Peñíscola.43

Diputació del Maestrazgo i Reial
Diputació del Regne de València

Els carlins també van organitzar les
seues pròpies divisions, encara que van
tenir una escassa vida.

A la tercera guerra es va organitzar
un poder civil, encara que precari i molt
lligat al militar per organitzar els escas-
sos territoris sota el seu poder efectiu.
Els quatre primers mesos (de setembre
de 1874 a gener de 1875) es va dir del
Maestrazgo i va tenir de capital a Sant
Mateu, amb poblacions  castellanes, ara-
goneses, catalanes i valencianes. Aquest
era un motiu prou important perquè hom
puga entendre la rara denominació de
l'entitat,44 que a la pràctica ere substitu-

Per tal de ser realistes, cal reconèixer
que el decret va durar només sis dies,
perquè va cessar el ministre i va ocupar
el seu lloc Luis J. Sartorius, que primer
va suspendre el decret i un mes després
publicave un decret molt similar amb
una nova llista de prefectures de distric-
te on, sorprenentment, no eixien ni Mo-
rella ni Vinaròs que abans eren de 2ª
classe i, en canvi, apareixie Sogorb que
no eixie abans, amb un districte de 3ª
classe amb jurisdicció fins a Nules.47

 Els canvis polítics es veu que també
feen variar la importància de les ciutats
el segle passat...

ïda sovint, com als segells de correus on
posave España-Valencia i no España-
Maestrazgo que es el que tocarie. Els
sis mesos següents ja es va dir de Valèn-
cia i controlave alguns pobles dels Ports,
el Maestrat, la Plana, Espadà, la Coste-
ra, els Serrans i Ademús, amb capital a
Vilafermosa. El mapa representa els
pobles controlats d'una manera continu-
ada.

 Subdelegació Civil de Morella
El ministre de governació Patricio de

la Escosura va fer un decret creant regi-
ons que agrupaven províncies i subde-
legacions en aquestes. A la província de
Castelló es creaven les de Vinaròs i Mo-
rella,45 amb les mateixes funcions que
els governadors dins el corresponent dis-
tricte, sota la dependència jeràrquica del
propi governador.46

Província de Tortosa

El mateix any 1847 Tomàs Bertran i
Soler, un liberal radical, demanave la
creació d'una nova província amb capi-
tal a Gandesa o Tortosa que abraçare les
comarques immediates aragoneses i va-
lencianes, separades només pel riachue-
lo Cenia,48 amb la intenció explícita de
posar els òrgans liberals a prop dels fo-
cus carlins.

En un marc de descrèdit de les pro-
víncies ixen més projectes per a refor-
mar la divisió. Una que recuperave la
província de Tortosa la va presentar el
geòleg Lucas Mallada a la Sociedad
Geográfica de Madrid el 1881 en 40
províncies. Nosaltres pertanyeríem a la
regió Nordest i de la Plana cap avall se-
rien de la província de València.49

Aprofitant les respectives dictadures,
el 1925 i 1940 es demanava una provín-
cia de Tortosa. La primera vegada va
fracassar en assabentar-se'n i demanar-
ho altres ciutats com Alcoi. La provín-
cia que es demanava a Franco com-
prenie el Baix Aragó, les quatre comar-
ques catalanes de l'Ebre i el partit judi-
cial de Vinaròs.50

En 1936 des d'Aragó es demanave la
part de l'Ebre per eixir al mar.51 El tema
de Tortosa va continuar l'any 1963, quan
en ple franquisme, es presenta l'Atlas
Comercial de España i es descobreix la
força d'uns quants nuclis que es com-
porten com a capital sense ser-ho ofici-
alment, com Tortosa, que afegix a la seua
àrea teòrica el Baix Aragó i la Tinança
de Benifassà.52

Altr es Divisions
Organització militar

L'exèrcit, condicionat per altres vari-
ables que no l'administració civil com
puguen ser raons d'ordre estratègic, nor-
malment agrupe les províncies existents
de manera diferent.

En la divisió napoleònica de Lanz la
III Divisió militar agrupave les prefec-
tures de l'Ebre, Guadalaviar Alto i Ebro
y Jalón (Saragossa),53 unint en una úni-
ca regió les tres vessants dels Ports, que
romanie al centre del territori, cas únic
fins la comandància del Maestrazgo.

En principi, l'administració provinci-
al havie d'afectar totes les estructures
però hi havie dubtes. El 1821 el diputat
Victorica no veie preciso absolutamente
el que en Castellón de la Plana haya un
comandante militar [...] ¿Qué tropas
podrá haber en Castellón para que se
precise un comandante[...]? Hay otra
cosa: no sé si esta comandancia será
un establecimiento intermedio que
entorpezca. Por ejemplo:[...]¿Qué
necesidad habrá de que las órdenes del
comandante general del distrito de
Valencia se comuniquen al que mande
en Peñíscola por medio del comandante
general de Castellón[...]?54

En general, sempre estàvem dins el
districte de València i Múrcia (1798,
1822, 1841) excepte en la primera pro-
posta de Bauzà-Larramendi55 (1821) on
hi havie una espècie de països catalans
militars (llevat d'Alacant). L'any 1847
es decreta l'ampliació de la Capitania de
València fins l'Ebre i el Guadalope.

 Sobre el 1849 es crea la Comandàn-
cia General del Maestrazgo que va du-
rar fins 1871 quan la part de l'Aragó va



Idees per a (con)cloure
Els Ports i Tortosa

Els diferents autors, tant des de Bar-
celona com des de València sempre s'han
enfotut una mica de la continuïtat entre
els límits del bisbat, el regne taifa i l'es-
pai del poble iber ilercavó que no pot
resseguir-se ni sostenir-se més enllà de
la tradició -i la voluntat- de la historio-
grafia local.71 Però el cert és que des de
l'edat mitjana i probablement abans els
mateixos autors constaten la usual
franquejabilitat d'una frontera que, tam-
bé per altres indicadors, es mostra com
una reiterada zona de pas, amb conflu-
ència de persones, d'interessos i d'acti-
vitats.72 Fa més de trenta anys que Mi-
quel Tarradell deia: Les fronteres amb
el Principat [...] sovint s'esborren [...]
Tot plegat no és cap misteri. És essenci-
alment una imposició de la geografia.
Però convé no silenciar-ho. En deriven
moltes repercussions.73

Si algú necessita proves, ja el 126374

el rei Jaume I ordena a la gent del Maes-
trat i els Ports que només vagen a bus-
car la sal a Peníscola, senyal que ana-
ven a buscar-la a altres llocs més al nord.
El rei Alfons, el 1332, ordenave que la
gent de Morella, Morvedre, Castelló de
Borriana, Borriana i altres llocs del reg-
ne de València puguen traure blat de
Tortosa.75

No obstant, Burgueño76 afirma que
ciutats com Tortosa o Sogorb van fra-
cassar en eixe procés de vertebració del
seu territori. Però cal tenir en compte que
el 1821, quan es van decidir per primer
(i decisiu) cop les províncies, a Tortosa
hi havie una passa mortal77 de febre gro-

ens ajuntàvem amb Múrcia i Albacete.60

Fins i tot, a principis de segle, a l'hora
de crear la Mancomunitat, es va contac-
tar abans amb Terol que amb Castelló.61

Això afectarà als noms de la demarca-
ció, normalment de Valencia y Murcia
o de Levante, com en el pla de Fermín
Caballero (1842) on apareix el malnom
Levante per primera volta.62

La Manco del Maestrazgo

Perquè la Mancomunidad Turística
del Maestrazgo ix en aquest monogrà-
fic de províncies i no en un de divisió
comarcal? És una divisió creada des de
l'administració, i concretament per dos
administracions provincials l'any 1974,
amb un territori que depassa clarament
la dimensió comarcal, encara que mol-
tes voltes li diguen comarca.

Remarca l'historiador aragonés Carlos
Forcadell63 que és la primera vegada que
això de Maestrazgo s'empra amb inten-
ció identitària, ja que fins llavors, tenia
una acepció exclusivament geogràfica,
amb els orígens de provisionalitat bèl·-
lica que tots sabem, cosa que molt so-
vint ha despistat. Eixe origen fa que in-
clús els periòdics en català usen el topò-
nim Maestrazgo en castellà.64

Només mirant el mapa ja es veu que
és una entitat curiosa. D'on menys po-
bles hi ha és del Maestrat històric, i si
els pobles dels Ports es desafiliaren, com
han amenaçat alguna volta, quedarien
diverses ridícules àrees inconnexes.

Divisions particulars

Les divisions oficials normalment
acaben condicionant les organitzacions
de les diferents entitats, però la realitat
a voltes és molt tossuda. És una discus-
sió que en 1931 ja va tenir la CNT, so-
bre si mantenir una estructura basada en
la diversa importància dels diferents sin-
dicats confederats o adaptar-se a la di-
visió oficial65 El PSPV agrupa els mili-
tants dels Ports i el Maestrat en una úni-
ca organització66 amb una denominació
doble, Ports-Maestrat, que ha fet fortu-
na i fa que ara no només s'equivoquen67

dient que Morella és del Maestrat,68 sinó
que ara diuen que Vinaròs és dels Ports.69

Un altre exemple és la proposta d'orga-

Regions

Pel que fa a diferents propostes de
regionalització59 (estats federats o per a
posar audiències o governs civils supe-
riors), la capital quasi sempre és Valèn-
cia (excepte quan estem a Tortosa) però
amb límits diferents: Així, la de Moret
de 1884 agrupave Terol, Castelló i Con-
ca amb València i la de Silvela de 1891

ser retornada i amb la provincia de
Castelló i la dreta catalana de l'Ebre es
va crear una província militar de
Castelló, amb capital a Morella, que va
durar  fins 1876.56 El 1918 depeníem de
la cinquena regió militar amb seu a
Saragossa, una mica amb la intenció de
controlar els nuclis carlins,57 divisió que

va durar fins que el general Franco va
canviar les regions militars incloent-nos
a la tercera que aplegave Albacete,
Múrcia i el País Valencià. La divisió de
1984 no va alterar eixos límits.58

nització interna d'ERC de 1992 on els
militants del Maestrat i els Ports entren
a la federació del Baix Ebre i no a la del
País Valencià.70

La Telefònica, que va organitzar els
seus servicis el 1969 atenent als impe-
ratius de la geografia física, plantege uns
límits que varien substancialment els ofi-
cials i que s'adapten prou a les àrees co-
mercials, com en el cas de la Tinença o
la vall del Cantavella.



ga i no estaven com per a demanar gaires
capitalitats, que en tot cas hagueren es-
tat tombades amb l'argument de la insa-
lubritat, com a Orpesa.

La preservació dels límits dels països
orientals a l'hora de fer províncies,
especialment reclamada pels diputats de
Catalunya, va perjudicar els interessos
de Tortosa,78 que aprofitant la remode-
lació intentave convertir en oficial allò
que en altres àmbits ja existie. De fet, es
remarque que moltes àrees econòmiques
dels anys 60 coincidien amb la divisió
de 1822, fins i tot pel que fa als pobles
veïns de l'Aragó que entraven a Castelló,
encara que en els últims anys Tortosa
ha perdut influència al Baix Aragó.

Bisbats i províncies

El terme de Gàtova, llavors del bis-
bat de València, va ser adscrit el 1833 a
Castelló malgrat les seues protestes.
L'octubre de 1957 va passar al bisbat de
Sogorb per adequar-se a la divisió pro-
vincial. Recentment79 el poble va acon-
seguir passar a la província de València,
i roman, de moment, al bisbat de Sogorb-
Castelló.

Des que en 1808 uns afrancesats ja
remetien a Napoleó un Reglamento para
la iglesia española on proposaven l'equi-
paració de la divisió civil i eclesiàsti-
ca80 eixa idea ha trobat molts adeptes,
com hem vist. El patètic cas de Gàtova
només serveix per a il·lustrar-ho, però
la vocació liberal jacobina d'uniformar
províncies i bisbats va tenir molta im-
portància en el seu moment i té reper-
cussions avui en dia. Són els casos de
Tortosa o Lleida en què s'ha volgut adap-
tar el personal a la frontera i no la fron-
tera al personal, si és que calie tocar res,
i això ha provocat, al cap dels anys, tot
l'embolic monumental del bisbat de
Lleida. Tota una colla de despropòsits!

Imperfecció i provisionalitat

A pesar del esmero, de la atencion y
del tiempo que se ha empleado en la
nueva división territorial, S.M. ha
reconocido la posibilidad de sucesivas

rectificaciones [...] cuanto que vicios en
el sistema de division del territorio [...]
paralizan a menudo, y á veces impo-
sibilitan la acción de la adminis-
tracion.81

És curiós constatar, a través de molts
textos com este, que les províncies tan
sagrades no se les creïen ni els que les
van fer, ja que ho entenien com a una
actuació provisional, necessària per a fer
estadístiques, igualar tots els ciutadans,
organitzar el nou estat82 i implantar les
seues pròpies relacions de poder basa-
des en el nou poder provincial, com per
ací farà el Cossi.83

La divisió que, a criteri de Burgueño,
és més encertada és la del Trienni
(1822), però totes reconeixien la seua
provisionalitat motivada per la urgència.
Osca va ser la capital el 1833 en l'últim
moment en detriment de Barbastre, que
ja volie ser capital de província i s'ha
hagut d'acontentar amb ampliar el bis-
bat a costa de Lleida que, com Tortosa,
volie fer la seua província més o menys
coincidint amb el bisbat i àrea econò-
mica.

Casp, en un principi, va ser adscrit a
la província de Terol, població amb la
qual mantenien ningunas relaciones de
comercio. Encara avui en dia Terol és
una província bicèfala amb dues àrees a
Alcanyís i Terol que gairebé no es co-
muniquen. Casp i rodalia, però, van po-
der aconseguir passar a Saragossa.

En definitiva, l'Audiència de Sara-
gossa reconeixia premonitòriament el
1829 que los infinitos cálculos [...]no
han servido para más que para dar un
lleno convencimiento de que no es posi-
ble evitar estas anomalías.

Perquè Castelló és la capital?

Realment si ens férem la pregunta ara
ens mirarien amb mala cara, sobretot per
allà baix, perquè és obvi que una àrea
metropolitana de quasi 200000 habitants
té molt poder d'atracció.

Però això no sempre ha estat així: En
el cas de les governacions forals no hi

havia diferència entre Morella (on ja sa-
bem que entrave la comarca, 2898 focs)
i Castelló+Borriana+Vila-real+laVall
(2642 focs)84 i amb una economia dife-
rent però llavors comparable.

En els temps on teníem institucions
pròpies no sabem quines raons decidi-
ren a favor de Castelló. Probablement
serie alguna de les que trobarem el se-
gle passat o potser la voluntat reial de
donar suport a una vila de nova creació
com Castelló de la Plana de Borriana.

 Repassant el diari de sessions de les
Corts, hem vist que en un moment s'afir-
me que només hi ha tres candidats a ca-
pital: Castelló, St. Mateu i Morella. St.
Mateu és descartada ràpidament, i de
Morella es diu que fa fresca i els acces-
sos son roïns, excuses certes que proba-
blement amaguen que Morella no és gai-
re adicta al liberalisme (circumstància
que els diferents candidats sempre re-
marquen dient que Castelló o Sogorb són
molt adictes al liberalisme). Si repassem
el Diario de Valencia de 1833-34 no pa-
rem de trobar afusellaments de perso-
nes por haber pertenecido a la facción
de Morella. Eixa situació de guerra, en-
cara que no es digue,85 va afectar les pos-
sibilitats reals d'una hipotètica candida-
tura que, a més, no tenie cap diputat per
defensar-la, com sí que tenie Sogorb.

No sempre el criteri va ser la quanti-
tat de població. Per exemple, Tarragona
pocs anys abans, a 1813, havie quedat
amb uns mil habitants.86 Encara que
s'havie recuperat, Reus i Tortosa eren
més grans. Això provocarà, com el cas
de Tortosa, repercussions sobre el futur
de la ciudad puix parece evidente el
impacto territorial de las divisiones
administrativas.87  El 1821 van escollir
Castelló i Tarragona per a dar preferen-
cia a los puertos.

Segorve es un pais de menos pobla-
cion y muy frio,88 un argument climàtic
que sota la forma de una serranía áspe-
ra també s'use contra Morella.

Encara a finals del segle passat So-
gorb aspirave a encapçalar una provín-

España estaba [...] dividida en quince porciones [...] muy desiguales y  [...] había privilegios incompatibles
con la ley general. [...] Eran un resto de las conquistas y de los errores del feudalismo. Una de las reformas más
necesarias al bien de la España es la de la homogeneidad al cuerpo social, y se ha empezado diviendo la
monarquia en cuarenta y nueve provincias. 100

L'assimilació i popularització del marc territorial provincial ha acabat forjant sòlides consciències provinci-
als, com si realment existire una específica idiosincràsia palentina, oscenca o gironina. En auxili d'eixa il·lusió
territorial acudeixen centenars de geografies, històries  i estudis economicoadministratius, que reforcen eixe
marc territorial com si realment existire al marge de les idees i interessos dels hòmens 101



cia, si con el tiempo llega una época de
sosiego, [...] y Castellón no fuese
entonces capital de provincia, cosa nuy
fácil.89

Concloent, les ciutats amb més pos-
sibilitats de capitalitzar el nord del País
Valencià van ser Castelló, Sogorb i Mo-
rella, i també Tortosa en el cas que s'afe-
giren territoris del nord. Cal remarcar
que el 1821 només es van discutir els
límits de 9 de les 51 províncies i de les
poques que es van discutir va ser la de
la part nord del País: no només van dis-
cutir els límits sinó també la capital.90

El difícil encaix dels Ports

I després de més d'un segle i mig des
de la pèrdua de la capital corregimental,
la província de Castelló ha pogut inte-
grar-nos? Fa trenta anys, les àrees co-
mercials revelaven que certament Caste-
lló era la nostra capital però calie fer una
subàrea a Morella i, a més, la Tinença
pertanyie a la subàrea de la Sènia, àrea
de Tortosa.91

El 1991 Julia Salom constatava el
mateix, inclús els fluxos comercials amb
Tortosa d'algunes localitats dels Ports i
el Maestrat. Concretament Pilar Riera
constatava el 1989 una triple atracció a
la nostra comarca vers Tortosa, Vinaròs
i Castelló, en ordre creixent.92 Més re-
centment  un estudi  de la Generalitat
constatave que Morella done els matei-
xos serveis que Benicarló o Onda, més
que Nules i més encara que Borriana,
que està al nivell de Vilafranca,93 fet que
denote dificultats de vertebració de la
província.

L'estudi constate que les províncies
de Terol i Castelló estan partides per la
meitat quant a àrees d'influència de ni-
vell 3 europeu, entre Barcelona -on anem
la gent dels Ports i el Maestrat- i Madrid,
on té més tirada la gent de la Plana i el
Palància. Al nivell 5 europeu, el límit
de les àrees d'influència  de Barcelona,
València i Madrid estarie per ací prop,
per la part d'Alcorisa.94 També es
constate que, potencialment, la nostra
comarca haurie de buscar els servicis de
nivell 5 regional a Tortosa, llevat de
Vilafranca, Portell, Castellfort i Catí,
viles més pròximes a Castelló. En can-
vi, a la realitat, la nostra comarca baixe
a Castelló, per dues raons: per l'aprofi-
tament dels viatges motivats pels serveis
administratius95 i perquè els serveis que
s'implanten dirigidament no ho fan en
funció de l'accessibilitat sinó en funció
d'altres criteris, per exemple de caire
polític.96 Totes estes dades apunten a una
zona amb moltes tensions en la presta-
ció dels servicis.

L'estudi també constate que un 45%
del territori valencià està mal atés, en-
cara que això només representa un 11%
de la població, i que la nostra comarca
està sempre (!!!) massa lluny dels dife-
rents serveis. La conclusió a la que aple-
guen és que és necessari crear el que ells
en diuen nodes de suport a Morella
(l'únic rural en tot el País de primera
classe, senyal de la manca d'estructura)
i a Vilafranca (de 2ª).97

Tots eixos estudis i la variabilitat de
divisions territorials palesen la necessi-
tat d'un tractament específic dels serveis
públics a la comarca.

Una opció serie la reorganització dels
serveis de la Generalitat, possiblement
establint ací una delegació territorial
multisectorial que coneguere les neces-
sitats i facilitare la prestació dels dife-
rents servicis.

L'altra, seguint el principi de subsi-
diaritat de moda a Europa (el que pot
fer millor una administració inferior, no
ho ha de fer una de superior) transferint
competències i recursos a la Mancomu-
nitat dels Ports, amb un sistema similar,
salvant les distàncies, a la vall d'Aran.

Encara que per això últim no n'hi
haurie prou amb polítics, sinó que se-
gurament caldrien Polítics, tan ací com
allà baix.
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