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Influence of the Cartography made in Majorca on Ibrahim al-Mursi’s Nautical Chart
Summary: Ibráhím al-Mursí’s nautical chart (Tripoli, 1461) is a typical Mediterranean
nautical chart. It was strongly influenced by Majorca and Italia nautical cartography,
although it also shows some trends coming from previous Arabic geography and cartography.
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Dins el context de la cartografia nàutica mediterrània, tant l’aportació
de mallorquins com d’italians ha estat ben estudiada des de fa anys
(Comes, 2004; Soucek, 1992); en canvi l’aportació àrab ha estat molt
més desatesa. L’objectiu del pòster que es va presentar a Girona i que
dóna peu a aquestes ratlles era estudiar una de les cartes nàutiques
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Aquest treball s’inscriu dins el projecte de recerca titulat «Cartografía náutica árabe en el con-

texto Mediterráneo (ca. 1300-1600): influencias entre Oriente y Occidente», subvencionat pel Ministeri d’Educació i Ciència.
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àrabs més representatives i situar-la en el seu context. Es tracta de la carta d’Ibrahim al-Mursi
que es conserva al Deniz Musesi (Museu Naval) d’Istanbul.1
Tal com figura a la signatura, l’autor de la carta és el tabib (metge) Ibrahim al-Mursi, és
a dir, un personatge originari o fill d’una família originària de Múrcia, i fou confeccionada a
Trípoli l’any 1461. En concret, la signatura que apareix a la part superior de la carta i parcialment repetida a la part inferior diu:
Aquesta carta és obra d’Ibrahim al-Mursi, el tabib (metge), que Deu li concedeixi el
descans etern. Fou acabada el dia 15 del sagrat mes de Ramadà a la ciutat de Trípoli,
Déu l’alliberi de qualsevol mal.

La carta presenta una sèrie d’enigmes. Per començar, no es tenen més notícies de l’autor,
llevat de les que aporta la signatura, ni se li coneix cap altra obra. Tampoc no sabem a quina ciutat de Trípoli es refereix. La lletra magribí sembla apuntar cap a la Trípoli de l’actual
Líbia, cosa que tampoc no és concloent si pensem que com el seu nom indica es tracta d’un
personatge d’origen occidental. Per contra, els estudis indiquen que en aquella època hi
havia una colònia important de personatges procedents de Múrcia a la Tarablus al-sham,
és a dir, la Trípoli de l’actual Líban, mentre que no tenim indicadors que ens parlin d’una
colònia de murcians a la Tarablus al-garb, la Trípoli del que avui és Líbia. Per altra banda,
a la carta, la Trípoli llevantina està indicada amb un castell amb bandera, mentre que la
Trípoli nord-africana no mostra cap senyal que la diferenciï de la resta de les ciutats portuàries.
Pel que fa a la influència mallorquina al disseny de la carta, tot i que manca la iconografia al Nord d’Àfrica, tan característica de l’estil mallorquí, sí que mostra alguns dels seus
trets més importants, com els Alps en pota d’au i el Danubi en cadena verda amb fortaleses. Per altra banda, apareixen abundants banderes, la qual cosa la identificaria també
amb algunes cartes mallorquines, com l’anònima de Londres, atribuïda a Dulcert (1339).
Aquestes banderes no es troben a l’estil italià primitiu, que en principi va desproveït d’ornamentació, però sí que apareixen a les cartes italianes dels segles XV i XVI, que estan molt influenciades per l’escola mallorquina, a causa de l’èxode de cartògrafs mallorquins a Itàlia
a conseqüència de les conversions forçades dels jueus de Palma. Exemple d’aquestes cartes
italianes farcides de banderes seria la de Francesco de Cesanis (Venècia, 1421), que es conserva al Museo Civico Correr de Venècia. En aquesta carta, però, no figuren dibuixades les
ciutats de Gènova i Venècia que sí que apareixen a la carta d’Al-Mursi. La representació d’aquestes dues ciutats a la carta del nostre autor (1461) recorden les de les cartes posteriors
d’Albino de Canepa (1480 i 1489). A més, a la carta d’Al-Mursi figuren algunes ciutats
1.

Algunes primeres aproximacions a l’estudi d’aquesta carta es poden trobar a la bibliografia esmentada al final d’aquest

article, especialment a Leitner, 1982; Rossi, 1926; Uçar, 1981 i 2000.
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orientals, entre elles la Meca, amb la Ka‘ba inscrita en un cercle, tal com apareix als mapes
de geografia sagrada (King, 1999).
Per altra banda, la carta del nostre autor assenyala el regne de Granada, característica que
apareixerà en gairebé totes les cartes mallorquines i catalanes anteriors o contemporànies,
com l’anònima de Londres, atribuïda a Angelino Dulcert (1339), l’Atlas Català de Cresques
(1375) o el mapamundi català circular de Mòdena (c. 1450). També s’assenyala el regne de
Granada a les cartes àrabs posteriors a la d’Al-Mursi, com la del Hajj Abu l-Hasan (s. XVI),
tot i que no a les anteriors, potser perquè aquestes representen l’estil italià més primitiu,
sense cap tipus d’ornamentació.
A més, a la carta d’Al-Mursi, seguint també l’estil catalanomallorquí, les illes estan pintades de colors blau, verd i or, i hi apareixen dibuixats nombrosos castells, especialment situats al nord d’Europa i al llevant mediterrani.
Finalment, en el coll figura una roda calendàrica, que trobem sovint als tractats àrabs de
geografia des del segle X i que més endavant esdevindrà pròpia de les cartes nàutiques àrabs,
però que trobem per primer cop a la carta d’Al-Mursi.
En definitiva es tracta de la primera de les cartes nàutiques àrabs d’estilística mallorquina.
De fet, mostra una clara influència de la carta anònima de Londres atribuïda a Dulcert (1339),
tot i que també presenta certs trets de l’estilística italiana, que coincideixen amb les dues
cartes més tardanes d’Albino de Canepa, del 1480 i 1489, que alhora depenen de l’escola
mallorquina. El seu estudi resulta de gran interès perquè permet identificar la relació de
la cartografia àrab mediterrània amb la mallorquina i la italiana, així com l’aportació que es
feu des de les dues ribes de la Mediterrània al desenvolupament d’aquestes autèntiques
peces d’art.

Figura 1. Carta d’Ibrāhı̄m al-Mursı̄. Trípoli, 1461. Deniz Musesi (Istanbul). L’orientació de la carta, amb el sud
a la part superior, és una característica de la cartografia àrab, que apareix també als primers exemplars de la
cartografia nàutica mallorquina i italiana.
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