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Les cartes portolanes medievals, una gloria
catalana?

Vicenc M. Rosselló i Verger

No m'he amagat mai, malgrat la meya professió de geograf físic, de practicar la geografia integral, totalitaria (ara que el mot ha perdut verí, el podem
pronunciar). Vetaquí el Capmartí -ara cap de la Nau per una infausta confusió del brigadier Tofiño. EIs mariners medievals, és a dir les cartes portolanes, l' anomenaren cap Martí. El bateig correspon als venecians: caomartino per
a ells era el «pont de comandament d'una galera», forma que perceberen en
llur aproximació a una de les avancades més orientals dels promontoris betics,
Aixo de santificar-he (Cabo de San Martín) i canviar-lo de lloc, vingué més
tard, el segle XVIII i els hidrograís hi tingueren bona parte
Aquestaentrada ens permet connectar toponímia, cartografia, venecians i
geomorfologia litoral, i brindar una reflexió sobre la coherencia de la geografia.

1. EIs· documents catalans
1.1. Cartes i atlas
EIs documeIits nautics anteriors a 1500 que es conserven i coneixen, no arriben ara per ara, als dos centenars: 30 pertanyen al segle XIV (uno dos, potser/'
al.XIII) i 150 al XIV. D'aquests hi ha 32 obres segures -36, comptant-hi les
, probables- mallorquines anteriors a 1500, catalogades en col-leccions insti-
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Figura 1
Visió del Capmartí (o cap de la Nau)

tucionals o públiques. Entre 1500 i 1700 podríem arribar a 54. cartes o atlas
estrictament mallorquins (per l'autor i/o lloc d'execució), La diáspora reuniria
162 peces «mallorquines» o «catalanes», segons les dades d'AsTENGO (1996).
Un embrió de cataleg de cartografia portolana, el confegí el jesuúa exiliat
valencia Joan Andrés a la seva obra cabdal Dell'origine, progressi e stato d'ogni
letteratura (Parma, 1782-99); allí surten les relacions d'Henrique de Portugal
i «[aume de Mallorca» (1415), les cartes planes, la loxodromia, etc. EII mateix
va adquirir una carta de Jaume Olives (1561), que ara es conserva a la Biblioteca
Nazionale Centrale de Roma, El primer gran catáleg va ser el d'Uzielli i Amat
di San Filippo (1882), dedicat a autors itálics o documents conservats a Italia.
La llista aportada per NORDENSKIOLD al Periplus (1897), selectiva i amb un
cert biaix procatala, té una base més amplia.
Entre 1926 i 1932 G. CARACCI publica tres volums de reproduccions de mapes
conservats a Italia. Amb la mateixa data inicial comenca a sortir l'obra principesca de Y l<AMAL (1926-51) Monumenta CartographicaAfticae etAegypti, que
conté nombroses reproduccions de cartes i atlas portolans catalans. M. DESTOMBES
(1952 i 1964), per encárrec de la Unió Geogranca Internacional, assenta les bases
d'un cataleg de les cartes anteriors a 1500, pero no l'arriba a enllestir.
Latenció que fins aleshores havien rebut les cartes catalanes havia estat més
tost puntual. La cartografia mallorquina (1960) de J. REY i E. GARCÍA
CAMARERO, obra petita i magnífica, reivindica un concepte ampli i generós de
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la «rnallorquinitat», fundat no solament en la llengua catalana, sinó també en
la naixenca, ascendencia o provinenca dels autors. Les relacions descripcions
dels mapes solen ser-hi justes i ponderades, i la bibliografia, exhaustiva. T.
CAMPBELL (1986), conservador de cartes de la British Library ha elaborat el
cens més complet d' obres anteriors a 1500 i n'ha escrit (1987) el capítol més
salid fins ara. C. ASTENGO (1996) des de Genova ha redactar un cataleg integral d' atles i cartes realitzats a l'ámbit mediterrani entre 1500 y 1700, que ve
a completar l' elenc anterior.
EIs catalans que han volgut estudiar els «nostres» materials cartograficonautics, ho han tingut embolicat. Les principals col-leccions.mundials s'escampen
per Franca, Italia, Alemanya i els Estats Units d'America, de més a més
d'Anglaterra, Portugal o... Turquia. A casa només tenim 2 o 3 documents, anteriors a 1500, tot i que pugui semblar estrany. Aquest entrebanc es pot compensar amb un bon arxiu de reproduccions fotografiques i facsímils adients;
una via que ha encetat l'Institut Cartografic de Catalunya.
La bibliografia es llarga, ampla i mala d' assolir. Dues revistes amb executoria, Imago mundi (1935-+) iActa Cartographica (1964?-+) permeten el seguiment d'una recerca que mai no s'ha distingit per la sistemática, ni la metodologia concordant. Gairebé tantes escoles com «escolars» o autors! A banda de
la bibliografia final d'aquest assaig, en un altre capítol em referiré a la investigació feta pels catalans sobre les cartes de navegar catalanes.
No tenim cap document medieval en catala comparable als compassi o portolans estrictes que eren relacions de ports i accidents litorals amb la inclusió de
distancies i rumbs. Altrament, la invocació de Ramon Llull com a inspirador de
la cartografia náutica (NORDENSKIOLD, 1897) no té cap fonament real. EIs seus
textos parlen de l'ús que en feien els mariners. Ningú no por discutir que va veure
i emprar cartes de navegar; de constituir-ne, segur que no s'ho proposa mai.

1.2. Peculiaritats i explicacions
Les cartes portolanes mallorquines -o algunes cartes portolanes mallorquines- semblen mostrar caracters propis o distintius. Almenys, aixo és el que han
dit i redit molts autors. Deixant per un altre capítolla qüestió lingüística, hi ha
estudiosos que han contrasposat les «rnilles catalanes» a les «milles italiques» de
les escales grafiques. La idea, avancada per NORDENSKIOLD, és que les primeres
serien més llargues (?) que les italiques, de 1.230 m; els calculs especiosos que
han practicat diversos investigadors no sempre són convincents ni coincidents.
Un altre detall que s'ha presentat com a indici de catalanitat dejes cartes portolanes és la mar Roja, il-luminada d'aquest color, que persisteix als documents
del cinc-cents. Tanmateix, una associació tan pueril, no és mala de trobar a la
cartografia de la cristiandat precedent, p.e. als retaules d'Ebstorf i Hereford (?).
EIs desenvolupament dels rius, pot mostrar-se com un tret peculiar catala,
pero cal exceptuar-ne el Donau o Danubi que figura en una bona partida de
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cartes venecianes O genoveses, tal volta per la raó practica de la seva navegabilitate La figuració de les'muntanyes o serralades resideix en un convencionalisme
que sembla propagar-se des d'Angelino Dulcert i l'Atles catala, que imposen
una imatge molt ronega del relleu circummediterrani i europeu, reduída gairebé a cinc sistemes orografics i no tots reals. Una mena de rombe al sud
d'Escandinavia, la ferradura que mostra el «quadrilater» de Bohemia, els alps
com una T de bracos desiguals, el Pirineu -de vegades-, un are muntanyenc
que uneix el Caucas i l'Ararat i, com a més personalitzat, l'Atlas. La seva continuitat de 3.000 km i escaig és convencional, en embrancar el sistema amb un
alineació inexistent de Tripolitánia. El disseny és deutor d'al-Idrísi (FALL, 1982).

Figura 2
M. de Viladesters (1413). Conca del Donan

Figura 3
Gabriel de Vallseca (1439). Muntanyes de l'Adas
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WINTER (1950) considera la «rosa de compás» com a part important per a
dictaminar la nacionalitat de les cartes catalanes. Si l'Atles catala de 1375 és el
primer que en porta, algunes cartes mallorquines indiquen els vents amb discs
omedallons acolorits de verrnell i groc. Lafany decoratiu dels mestres de cartesde navegar dels segles XIV i xv es manifesta sovint en vinyetes de ciutats i
figures de reis i personatges com el preste Joan o els Magics d'Orient. Els mallorquins tenien més tirada a la carta geografica integral -amb més informació i
decoració «etnográficas-e- que a la carta náutica ronega, Alguns, potser, només
les Jarcien...

1.2.1. El contacte arabic
La precocitat de la cartografia islámica té les arrels en l' assimilació o ·traducció que feren els arabs de les fonts classiques grecollatines. La seva referencia escrita més antiga a un mapa (al-Mas-üdi i al-Tanbih) és del segle IX i té
relació amb Marinos de Tir i Ptolemeu. Un segle després circulaven mapes de
la Mediterrania com el d'Ibn Hawqal, amb un perímetre desenvolupat, tot i
que esquematice De tota manera, el referent basic és l' obra d' al-Sharif al-Idrisi,
nascut a Sabta 1'any 1100 i mort el 1165. La seva relació fulgurant amb el món
occidental pot ser la clau de la germinació de la nostra cartografia portolana
en un reialme on coincidien grecs, arabs, llatins i nordics, El Nuzhat al-mustdq...
(<<Recreació per al que desitja recórrer Í'univers»), anomenat també «Llibre de
Roger» (el rei normand que el va encomanar), s'acornpanya del mapa o planisferi distribuit en 70 sectors, per set climes: Iberia hi ocupa la faixa 1 del IVt
i ve; el mapa «nostre», el 31-32. Aquest «atles» evoca les característiques de
mants mapes medievals cristians i especialment de futures cartes portolanes;
tracats litorals, muntanyes «en eruga», rius ...

Figura 4
Al-Idrisi, Fragment del Zuzhat al mustáq
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MILLER (1926) va apuntar la probable relació de Marino Sanudo (Liber secretorum.fidelium Crucis, 1321) amb la cartografla d'al-Idrisi, Es tractava d'una
operació propagandística de la croada, per tal d' atacar els infidels amb llurs
propies armes, assimilant-ne la cartografla. Aquesta operació és encarregada a
Pietro Vesconte de Genova, autor de les primers cartes portolanes signades
(1311 i 1313). Si els mappae mundi de Vesconte els podem considerar intermedis entre el model de T en O i la carta de navegar, l'infux idrisiá estrobaria a les retícules dels mapes de Terra Santa.
No hi ha dubte que les cartes portolanes arabigues anteriors a 1500 són rnolt
poc originals i ens permetrien d' argumentar en sentit contrari, pero els contactes mai no són unilaterals i ens permetrien d' argumentar en sentit contrari, pero els contactes mai no són unilaterals. Les sanefes arabigues ens suggereixen un altre enllac, La carta de Gabriel de VALLSECA (1439.), feta de lletres
arabs, tanca el mapa per tres dels costats i fa un característica angle obtús a la
part de ponente Aquest «írontó lateral» es repeteix en un anonim catala de Firenze
(1432 ca), a tres cartes de Pete ROSELL (1456, 1464 i 1466), en una de].
·BERTRAN i B. R!POLL (1456), en una altrad'A. DOMENEC (1486) i en una anonima mallorquina (1487) conservada a Firenze. Determinats documents arabs
del segle xv mostren analeg enquadrament (ROSSELLÓ, 1995).

Figura 5
Gabriel de Vallseca (1439). Fragment
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Una quants indicis més recalquen els contactes culturals cartografics. Macia
de Viladesters, jueu convers (Samuel Corcós, aprenent del clan dels Cresques,
on no falta qualque membre rnusulma) a la carta portolana de 1413 mostra
particular interés pel corriere transsaharia i els itineraris de l'or, que devia coneixer a través dels informadors o fonts arabs. La carta de Jaume BERTRAN (1482)
porta anotacions en caracters arabics,

1.2.2. El paper deis jueus
Identificar la cartografia catalana amb la producció hebraica, ha estat un
topic massa reiterat entre els erudits que només han ensumat la qüestió. No
ha mancat la dissonant anacronia de parlar de «cartografs xuetes» ... Un cop
constatar que hi ha mestres de cartes de navegar cristians, cal justipreciar el
component jueu en el gruix de la «cartografia mallorquina».
Lacategoria artística de l'Atles catala de Cresques Abraham, que podem
apreciar. a les imatges de la caravana que ve del Cataio o de l'uixer de Jaume
Ferrer, és la que ha conferit la fama internacional a aquesta «cartaportolana
expandida», concebuda en part a la manera islámica, és a dir amb el sud a la
part de dalr, Admesa la contribució itálica mitjancant. A. Dulcert o per qualsevol altra via, la coincidencia al port de la Ciutat de Mallorca de mercaders
catalans, genovesos i pisans, de jueus immigrants o residents, d' esclaus turcs,
armenis i tartars, de «moros» de condició diversa, formava un batibull bigarrat
propici a l'intercanvi geografic, a la mescla etnica i religiosa. La família Cresques
ho va viure amb intensitat, A l'arbre genealogic reconstruít per G. LLOMPARt
i J. RIERA, trobem Settaddar, la dona de Cresques Abraham (1325~1387), que
era jueva de cultura arábiga. El fill, jafuda CRESQUES (1360 ca-1407 ca), cristianat com a Jaume RIBES, no fou l'únic que feia cartes o mapamundis; hi ha,
de més a més un Astruc Cresques, documentat el 1375, que també en feia,
com també l'aprenent Samuel Corcós, nascut el 1370, que acaba emancipantse com a Macia de Viladesters.
Gabriel de VALLSECA també era un convers que, nascut o aveínat a Barcelona,
esdevingué ciutada de Mallorca per a treballar-hi de buixoler. Lafinitat estilística amb els Cresques és plausible.
Ara i .aquí maldem per desembullar la troca de la trilogia italics-catalansjueus en l' origen de les cartes portolanes en la pretensió d'incoporar aquest tret
cultural a una nació, o diverses nacions en llica, Italia tenia cultura nacional,
mes no estat, abans de 1861, «la núvia, segons GELLNER (1998), estava a punt,
pero no hi havia nuvi». Catalunya o, si voleu, la Corona d'Aragó, tenia cultura nacional i estat federal, almenys fins al segle xv ben avancat, EIs jueus, en
canvi, la darrera comunitat a sortir de l' edat mitjana, a accedir a un estat mitjancant un risorgimento, no tenien res d' aixo en aquella edat. Aquesta situació
anómala rnil-lenaria va fer que, com a forasters en contacte amb la «tribu» que
els acull, s'escarrassessin per a familiaritzar-s'hi i sovint es passessin i s'hi posessin al davant (BERLIN, 1952). De la mateixa manera que HEINE i
MENDELSSOHN volen ser més alemanys, que els patriarques xuetes de la
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Figura 6
Cresques Abraham (1357 ca.), Caravana

Figura 7
Genealogia del clan Cresques
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Renaixenca -Maira Aguiló!, p.e.- eren els més catalans, o els descendents
dels conversos mallorquins enarboraven totes les banderes catoliques de la postguerra... , Cresques, els seus descendents adlateres catalanitzaren llur producció més que els propis mallorquins.

1.2.3. Diáspora i jidelitat
La paraula primera, no l' emprem en sentit judaic, sinó aplicant-Ia al col-lectiu de mestres de cartes de navegar o buixolers que se'n van de Mallorca, especialment ja entrat el segle XVI, a la recerca de millors mercats o patrocinadors.
La pretesa «escola mallorquina» (REy i GARCÍA CAMARERO, 1960), polaritzada sobre una idea política més bispanica que catalana, es nodria en bona proporció de tallers forans dels procedents de Mallorca. El vincle cultural no és
menyspreable; ara, unia més l' estrategia antiturca de Felip II que no els llacos
de sang aigualits en una segona o tercera generació.
Dins el segle XVI la cartogrfia náutica acusara la repercussió dels viatges colombins, la difusió de la impremta i el redescobriment de Ptolemeu. El racó fins
aleshores privilegiat dels mapistes mediterranis passara a ser insignificants dins
el moviment marítim atlantista, A la recula d'artesans restaran uns pocs innovadors, sobretot per addició, i una multitud de copistes adotzenats.
Alguns clans, p.e. els Olives, opten per l' emigració a Marsella, Liorna, Napols,
Messina, Malta i Venecia. EIs primers exiliats acrediten llur origen (<<Jaume Olives
mallorchí en Napols añy 1564»), com a marca de fabrica. Dins la dotzena llar-

Figura 8
Bartomeu Olives. Rosa deIs vents
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ga de mapistes del clan, el més prolífic, loan Oliva (per que uns en singular i els
altres en plural?) ens ha llegat 36 documents, confegits a Messina, Napols, Malta,
Marsella i Liorna entre 1601 i 1650. El segle XVII desfilaran encara Franciscus
Oliva, Salvador Oliva, Placido Oliva, Placido Caloiro i Oliva, Brasito Oliva,
Francois Ollive, loan Bta. Caloiro i Oliva. A base de la toponímia o, fins i tot, del
perímetre litoral de les Illes, podríem fer deduccions de la desmallorquinització
de les cartes i atles a partir de la segona generació.
EIs mes tres que resten a Mallorca, una mica per inercia, una mica per fidelitat, degueren ser més que els que ens han deixat testimoni cartografíe, loan
SALVAT (1511 i 1533) i els Pruners. Maten, Vicenc;, Miquel, loan Baptista i Pere
loan Prunes o Pruners mantingueren l' obrador a Mallorca durant els segles XVI
i XVII. El decorativisme de MATEU -vinyetes urbanes ho demostren (1563)és un heretatge tarda dels dissenys habitualsdel segle anterior. Vincenc Pruners
ens ha deixat les millors peces des del punt de vista artístic: no sempre tarda ha
de ser sinonim de decadente Latles de les Drassanes de Barcelona (1600) mostra una ma avesada i lliure. Sota el retol catalunya i una bandera en quarters gairebé ortodoxa, Montjuíc acolorit de verd i amb la torre de senyals, es col-loca
darrere la ciutat murada amb torrasses cilíndriques i dintre, els teulats i campanars. rúnica porta llegible dóna a migjorn. El menestral Pere loan PRUNERS
rebé en llegat el 1625 la meitat dels patronsperfer cartes de navegar de son pare
Vicenc, fet que demostra com funcionava la tradició dels obradors familiars.

Figura 9
Maten Pruners (1563)
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Figura 10
Vicenc Pruners (1600)

2. La recerca: molts aficionats i pocs especialistes
El filó, el destaparen els il-lustrats conreadors d' ogniletteratura, com el jesuíta expulsat Joan ANDRÉS 1 MORELL, que seguí la pista d' algunes cartes portolanes i atles medievals (1782-99) i en descriví minuciosament una de 1455 en
un article posturn (1820). Al mateix temps els cistercenc Antoni Ramon
PASQUAL (1789) reivindicava per a Ramon LLULL la paternitat de les cartes portolanes, forcant una argumentació possibilista. El tema, pero, ja era a l'ambit
de l' erudició.
Lempenta més forta que ha rebut la investigació de la cartografia portolana
medieval pot assignar-se al romanticisme historie, Una bibliografia abundosa i
inabastable esclata a mitjan segle XIX i es tiny cada vegada més de connotacions
nacionalistes. Un afer tan destacat a la historia de la ciencia i la técnica, la carta
de navegar, va implicar tot d'una la recerca o reivindicació del seu origen, de qui
podia atribuir-se la gloria d'haver-la inventada o propagada. Nordics, germanics,
anglosaxons (no gaires), francesos, italians i espanyols entraren en una conversa,
no sempre académica -pero, de vegades, sÍ- amenitzada per discussions bizantines mesclades amb topics rebregats i moltes peticions de principio D' aquí a la
controversia nacionalista, no hi havia més que una passa. No puc negar que la
discussió italic-catala (o italia-espanyol), tot i la seva perversitat (ROSSELLÓ, 1995),
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va ser estimulante Dins les argumentacions, sovint refortges, cal pouar-hi notes
de veritat i de recerca autentica.
La corrua d' estudiosos de categoria diversa depassa els dos centenars, pero hi
predominen els dilettanti. Al costat de nombrosos erudits més o menys locals, no
hi manquen els aristocrates desficiosos, els savis que cerquen un 11eure estimulant,
els col-leccionistes obsessos, al costat de professionals de la investigació sobretot
histórica, El treball més solid ve a ser el dels hispanistes germanics entre els quals
arribaria a congriar-se la cartografia histórica més seriosa. Tanmateix, els paleograts,
els lingüistes, els geografs o els mateixos cartografs, hi arriben més tard i, pel que
fa a la nostra parcel-la, és rnolt difícil trobar un autor que es mogui amb comoditat a la paleografia, la historia medieval, la toponímia, la cartografia matemática,
l'antropologia cultural, l'art pictoric, la técnica de la navegació ... i conegui, no sols
la 11engua11atinai la catalana, sinó també pugui discernir els elements arabs, grecs,
eslaus i romanics dins el garbuix de les 11egendes i els retols, El panorama dels darrers
vint anys s'aclareix, pero encara som 11unyde la síntesi que desitjaríem.
Els catalans i mallorquins que han tercerejat en l'afer no han estat gaires, mitja
dotzena com a molt, Al caliu de la controversia nacionalista de fi de segle, un historiador seriós, Gabriel LLABRÉs, publica diversos articles (1888, 1890, 1891 i
1892); Francesc DE BOFARULL (1898) hi contribuí amb un opuscle substanciós
sobre la marina catalana. El rossellones E. Th. HAMY hi digué quelcom, encara que
pensant i escrivint en francés. A la primera meitat de segle xx només podem remarcar l'aportació de Goncal DE REpARAZ fi11 (1928, 1930 i 1948), que adesiara peca
de cofoisme. Lerudit Josep SUREDA va redactar un valuós 11ibret (1969) de posta a
punt, pero els avencos més significatius de les últimes decades corresponen a jaume
RIERA (1975 i 1977) i, sobretot, aCabriel LLOMPART (1973-75), 1988 i 1995) que
ha exhumat una documentació solida i abundosa de cartograís mallorquins medievals i moderns. El qui us parla va entrar en materia a traves de la toponomastica,

3. La toponímia de les nostres cartes, és catalana?
La pedra de toe per a definir l' «escola mallorquina» i per ordir els arguments
que demostressin l' origen catala de la cartografia portolana, des de
NORDENSKIOLD a REy, ha estat la toponímia i, no tant les llegendes. El raonament, és curiós de comprovar-ho, l'han manejat sobretot els estudiosos espanyols. 1 per part estrangera, apunta de vegades una certa condescendencia amb
el «tipisme» mediterrani.

3.1. Catalá, ergo «escola mallorquina»
«La toponímia és la sang vital de les cartes portolanes» (CAMPBELL, 1987) i
jo diria més, els toponims són com els cromosomes que ens permeten establir
el «genorna» de cada mapa. El cabal toponímic, que depassa en la majoria dels
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casos el miler de retols, no permet pensar en un buidatge complet de les cartes conservades més que comptant amb un equip nombrós de paleograís o de
persones anostrades. La meya experiencia es redueix a 44 cartes o atles pel que
fa als toponims dels Países Catalans, una mostra que implica devers 6.000
retols, llegits o dexifrats. Tot i amb aixo, no vull caure al parany de menysprear la toponímia restant, abans de concloure.
EIs mariners mallorquins -com els venecians i els genovesos- viatjaven
lluny; a finals del segle XIII sovintejaven les illes Britaniques i eren habituals
als ports de Southampton, Londres o Brugge. No té altre explicació que en
un atles venecia (AGNESE, 1544) perdurin toponims tan peculiars com illa
del Bou i de la Váca (WESTROPP, 1913). Altrament, la costa atlántica ja l'havia resseguida l'uixer de Jaume Ferrer el 1346, cercant el riu de l'Or i arribant a la gola del Senegal, com registra trenta anys després l'Atles catala de
Cresques. Les informacions transcendien molt prest a les cartes o als mapamundis.
La identificació cultural de malloquins i catalans, s'extrapolava sovint a l'ambit polític i comercial. Fins i tot a l'epoca dels «regne privatiu» de Mallorca
(1285-1344), els consolats de les ciutats portuaries -on les cartes portolanes
feien bon paper- aixoplugaven indistintament, ciutadans de Barcelona i de
Mallorca, quan no de Valencia. La majoria d'historiadors dels mapes qualifi-

Figura 11
Agnese (1544)
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quen de catalans, els atles i les cartes, perqué són retolats en catala o perqué les
llegendes hi són redactades. En alguns casos, pero, la decisió presa només a
base de la toponímia pot esdevenir problemática, Aixó explica una porció de
la controversia entre italics i mallorquins. Els que tenim les idees culturals clares, (inclos l'acadernic aragonés Julio REy PASTOR), no feiem escarafalls perqué
els francesos anomenin Atlescatala"l' obra cabdal de Cresques ABRAHAM, construída per un «rnallorquí» i en «rnallorquí».
Els corrents actuals de la historia de les cartes portolanes ens menen a un hipotesi pendular: les cartes italiques més antigues es van «catalanitzant» paulatinament a mans dels mestres afincats a Mallorca (DULCERT, p.e.) o mallorquins de
naixenca, fins arribar a una adaptació máxima a la primera meitat del seglexv i
a l' espai mediterrani occidental; després, els mateixos descendents dels mallorquins emprendran la via contraria, accentuada des de la segona generació.
La primera part de la hipótesi, l'estalanova FALCHETTA (1994) comparant
15 toponims de la costa ibérica, trets .de E VESCONTE (1318), A. DULCERT
(1339), el MS 10057 de la Biblioteca Marciana i l'Atles catala [1375]. En dedueix
una transició des de la nomenclatura «italiana» del cartograf genoves, a una
forma intermedia de DULCERT, per acabar l'expressió catalana del MS 10057 i
de l'Atles catalá; el tercer hauria fet de ponto
La segona part de la hipótesi té un fonament historie en la perdua de pes
de la navegació mediterrania a causa de l' obertura atlántica: Mallorca, esdevé arraconada i cada cop més petita. La conquesta dels mercats italics o castellano-espanyols pot fer la resta. No es tracta d'una qüestió de nacionalitat,
sinó de tendencies o modes, com veurem. Ara i aquí incloem una mostra que

Figura 12
Comparació de la toponímia
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eixampla les tres columnes de FALCHETTA (1994) a nou, partint de VESCONTE
(1318) i transitant per vuit productes mallorquins escalonats entre 1339 i
1600.
És facil copsar que a les columnes centrals augmenta la catalanitat i cap a la
dreta s'observen curiosos retrocessos o, fins i tot, alguna castellanització. El
«camaleonisme» mallorquí hi degué tenir part: qüestió de supervivencia.

3.2. Italic o catalái
Una carta peregrina, la MS núm. 10057 de Venecia, catalogada com a «anonima mallorquina» per REy i GARCÍA CAMARERO (1960), ens permet de plantejar la qüestió. Executada sobre un pergamí de 63x92 cm, té 7 barres d' escala, cadascunade 74 mm, i una teranyina única de 16 rumbs, centrada a Lepant.
Abasta tota la Mediterrania i la mar Negra, la costa atlántica espanyola fins a
cedera (Cedeira) pel N i 1'africana fins a homfin (cap Bojador?) pel S. Hi criden l' atenció les vinyetes de san jachom de gallicia, auignon, uenecia, vecina,
sancto sepulcro, damiata, tremesem, la mecb, Jesa, sazelmejnjia, etc.
DESTOMBES (1952) la dona com a catalana de devers 1330, pero determinades imprecisions fan pensar que no hi posa gaire esment; dubte que REy 1'hagués vista directamente CAMPBELL (1987) la va emprar per a les comparances
toponímiques i la considera catalana de la segona meitardel segle XIV.
FALCHETTA (1994) la situa entre 1339 (DULCERT) i 1375 (CRESQUES). Algunes
coincidencies ortografiques, més que paleografiques, estrenyen ellligam entre
1'Atles catala i la carta 10057 que conté 1.479 toponims, 1.255 dels quals figuren a les altres dues comparades. Les «diferencies significatives» inclinen la
balanca vers l'Atles catala, El dilema catala-italic (o venecia) és pales sobretot
a la mar Negra i al litoral del Magrib. Lactualització toponímica és més clara
a la Mediterrania occidental, en canvi, al'orientall'influx (o informació) veneciá es mantindria. Aplicant l'estadística ronega podem pensar en una carta
veneciana catalanitzada o en un catalana «venecianitzada», O begueren ambdós autors en fonts comunes?
Deixant aquest exemple concret, confrontar a la toponornastica italic o italia i catala, no té gaire dificultats, Per un costat els mots poden ser diversos,
.pero per l'altre, les formes traeixen f'acilment l' origen: finals singulars en -o i
-e, plurals en -i i -e es copsen tot d'una, El consonantisme ens apropa als fets
.dialectals. Ellígur ostenta la vocal final -u en subtantius que l'italia té -o,
l' Il/intervocalica s'hi pot velaritzar en lulo esdevenir Irl vibrant ... Dante
retreia als genovesos l' excessiu nombre de Izl (deien Zena per Genova) que en
l' edat mitjana els aproximava als venecians. El venecia, pero, té més afinitat
amb el tosca, tot i que diu jOgo (i no fuoco), figo (i no fico), lago, domo croze,
piera, etc.
La major dissort per als toponims és ser entesos, perqué aleshores provoquen
el cartograf a traduir-los. És el cas freqüentéssim dels hagiotoponims i antro-
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potoponis que ens poden servir de reactiu, p.e.: san giorgio, jorigo, s. zorzo; san
polo; p. pietro; c. di martino, que es refereixen a Sant Jordi, Santpol, Portopetre
i Capmartí. Lanalisi de la cinquantena de documents que he verificar en diferents conjuntures em fa pensar que la cartografia itálica és la font de la majoria de cartes «mallorquines»; el contagi, que augmenta de segle XIV enea, no té
res d'inversemblant. És molt probable que amb ulls imparcials, el trobarien els
italians, en sen ti t contrari.

3.3. Lingua franca
Un 3,8% del total de toponims de I'Atles catala són cauos o caps (84), cosa
que ens reafirma en l'origen extracatala de la informació portolana. Cauo-cavo
no és italia, en tot cas, venecia, sinó un mot de la linguafranca dels segles XIII
i XIV que havia esdevingut generic «oficial». Latles de Cresques porta 56 cauo
i 27 cap i un de dubtós, La carta circular de Modena [1460], en canvi, té 78
cauo, 24 c. com a abreviació, i només dos caps, justament a la mar Caspia, tot
coincidint amb Cresques ABRAHAM. Una mescla semblant es detectava a les
cartes de DALORTO [1325] i DULCERT (1339), amb una progressiva introducció de cap, que esdevé més palesa al MS 10057 de la Biblioteca Marciana
(ROSSELLÓ, 1999).
He iniciat la meya contribució amb l'esment caomartin>Capmartí. Lobra
de KAHANE-TIETZE (1958) ens deixa que els camins de la mar justificaven una
retroalimentació de la toponímia marinera. De més a més dels catalanismes
que contaminen les cartes italiques, cornencant per la Pisana, i els italicismes
que impregnen les catalanes, la lingua franca hi és presente Es tracta de la «unitat lingüísticocultural de la Mediterrania», EIs nauxers del segle XIV -inclosos els catalans de parla- havien forjat una «llengua simplificada», sobretot
referida a llur activitat, que ens evoca un pidgin o un suahili. La toponímia en
formava una part privilegiada.

3.4. La rosa deIs vents, un indici
EIs noms dels vents no són exactament toponirns, pero llur tractament i assídua presencia a les cartes portolanes ens forneix arguments en l' aspecte lingüístic. Sobra d'antuvi que la rosa tricolor de l'atles de Cresques (el primer que
en porta) no estigui retolada en catala: aixo ens ha de dissuadir que el buixoler mallorquí en fora .l'inventor, EIs retols diuen ben clar:
tramuntana
grego
leuante
laxaloch

metzodi
labetzo
ponente
magistro
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Figura 13
Cresques Abraham (1357 ca.). Rosa deIs vents

En quina llengua? Ni carala, ni italia: grego i labetzo poden remembrar el
veneciá o el genoves, pero el conjunt fa pensar en linguafranca, sobretot pel
component arabic i grec (salúq i libykion). La carta anónima atribuida a
DULCERT (London, British Library, Add. 25691) ens col-loca en una situació
semblant, potser fins i tot més «itálica» (tramontana, greco, scilocho). Tramuntana
i grech, els veiem a les cartes de Guillem SOLER (1380 i 1385), a la de Gabriel
de VALLSECA (1439) i a SALVAT (1511). Leuant es llegeix a la Carta pisana, un
VESCONTE i a DULCERT (1339). Axaloch de les dues primeres i xaloch de
VESCONTE (1330) s'assimila més a CRESQUES i seloch de DULCERT (1339) seria
més actual. Mejorn (PISANA i VESCONTE, 1322 ca) es contraposa a mijorn de
DULCERT (1339); labets (PISANA i VESCONTE, 1322 ca i G. SOLER) difereix de
lebey i llebeych -qüestions ortografiques. Ponent és uniforme i mestra, també.
El segle XVI es popularitza un sistema d'inicials i signe que acaben estandarditzats: el nord amb una sageta; una G, grec, una creu de Malta per a l'E; S,
xaloc; 0, sud (ostro); L, llebeig; I?, ponent i M, mestral. El revoltim de la lin-

guafranca.
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Figura 14
Joan Salvat. Rosa deIs vents

4. EIs mestres de cartes de navegar
Parlem de persones, no només de productes odocuments.A poc a poc, cada
dia sabem coses noves dels personatges que ens llegiren una obra prou variada
alllarg de quatre segles. Uns devien ser artesans o tecnics -més allo que no
aixo- de certa valua; d' altres devien ser copistes, «replicants» humils. Doblats,
sovint, d' oficis distints i molt mals d'unificar des del punt de vista artístico

4.1. Vofici
La professió de mapista no estava gaire tipificada en l' edat mitjana; si tenia
adscripció gremial, anava amb els pintors, activitat que sovint cohonestaven
uns i altres. Cresques ABRAHAM dedica setze anys a il-lustrar una Bíblia personal, que enllestí el 1382. LLoMPART (1977) ha documentar el 1512 un Oliva
que treballava al retaule de la cartoixa de Valldemossa; Rafael MONELLS apa~
reix e11450, 1451 i 1468, primer com a mestre de cartes de navegar, buixoler
i després com a pintor (R. PUJADES, inverbis).
Pietro VESCONTE, pel que sembla, era metge de l' esquadra veneciana. Mossen
Johannes de CARIGNANO, autor d'una de les cartes portolanes més antigues (1306-
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26) era rector de San Marco al Molo de Genova. Fra MAURO, que professava al
monestir camaldulenc de San Michel de Murano, confegí el 1459 el seu magnífic mapamundi circular. És clar que els jueus, per una banda -que abunden entre
els autors mallorquins- i els clergues, per l'altra, no eren bons d' enquadrar en
un gremi. La connexió amb els escrivents o copistes, tampoc no és descartable.
Ara, sense els nauxers, poc s'hauria progressat al ram hidrografic. És possible que el «nauxer-cartograí» que postulava MOTZO (1947) fóra l'únic autor
vertader i la resta, copistes. F. BECCARI, a la carta feta a Saona el 1403 explica
«haver descobert la veritat mitjancant l' experiencia eficac i la referencia més
creíble i concreta de molts mestres, patrons, armadors, mariners i pilots de la
mar d'Espanya». Andrea BlANCO (1448) es presenta com a comito di galia;
Grazioso BENINCASA, prolífic autor de final de segle, havia esta padrone i, tal
volta, corsari. Jaume BERTRAN, convers mallorquí que visqué a Barcelona,
Valencia i Genova, havia estat patró de barca.
Búixoles (o brúixoles) sense carta i cartes sense brúixola servien de ben poc.
Per aixo l'ofici de buixolero mestre de cartes de navegar o de mapamundis poden
coincidir sovint. Hom endevina en l'última qualificació un aire de més categoria (Cresques ABRAHAM i el seu cosí Astruc CRESQUES, p.e.). De la trentena
de documents exhumats per LLOMPART i RIERA, n'hi ha 22 (1353-1523) que
qualifiquen els nostres cartografs de buixoler o buxolerius; els altres 7 parlen de
mestres de cartes navegar. Alguns «ascendiren» de la primera a la segona categoria, p.e..Gabriel DE·VALLSECA i G. SOLER.

4.2. Tres nacions
Francesco BECCARI (1403) tenia les coses clares en parlar de tres grups de

«magistri cartarum tam Catalani, Januenses quam alii... », preponderants dins
la producció d' aleshores. EH era genoves i avantposada el grup dels catalans
(amb els quals havia col-laborar a Barcelona), que designava per llur connotació lingüística. En altres paraules, el mercat de les cartes portolanes d' aleshores era nodrit per un grapat de mestres que parlaven catala i hi escrivien, la
majoria eren mallorquins.
Venecia i Genova eren dues potencies marítimes, més distants - i enfrontades- per mar que per terra, que es venien a repartir el domini de la
Mediterrania, Pierto VESCONTE, que sempre consigna la seva naixenca genovesa, produeix, els seus mapes a la república rival dels Dogge, amb una intensitat que no minva la pulcritud i el niveH artístic. El seu document més antic
és una carta de 1311 que només abasta la Mediterrania oriental; la resta són
atles escalonats entre 1313 i 1320. El perímetre litoral és molt més detallar i
correcte que el de la Carta pisana (1290 ca), la qual no sabem ben bé on incardinar, pero no li vindria malament l'ascendencia genovesa.
Si VESCONTE exercia a Venecia, per que DULcERT no havia de treballar al
regne rival de Mallorca? :Lambigu reialme privatiu, sobretot sota Jaume III
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(1324-43) era un bon recer per als mercaders genovesos, habitualment contraris dels reis d'Aragó. En temps de Jaume 111 salparen les primers expedicions
mallorquines al Riu de l'Or i les Canaries, enmig d'una euforia mercantil sense
parió. Necessitaven qui els assortís de cartes de navegar: el mestre DALORTO
(Dulceto)/Dulcert sembraria la primera llavor devers 1327; I'estil mallorquí
fóra conseqüencia d'un obrador de genovesos. La feble contribució de Genova,
almenys al període inicial, contrasta amb el paper destacat de Venecia en la
confecció de cartes i atles portolans, sobretot atles, abans de 1500: 21 obres
signades allá, a les quals se'n poden afegir un bon grapat d' atribuíbles d' estil
sobri, com l'anonim de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, que he tingut ocasió
d'estudiar (ROSSELLÓ, 1995).
Figura 15
Angelino Dulcert (1339)

Lautoria comuna de les cartes que REy i GARCÍA CAMARERO (1960) incloíen
al «grup D» ha estat solidament provada per CAMPBELL (1987). Es tracta de
la carta anónima de la British Library (Add. MS 25691), la d'Angelino
DALORTO o Dulceto [1325-30] del príncep CORSINl (Firenze) i la d'Angelino
DULCERT, signada a Mallorca el 1339 (París, Bibliotheque Nationale, Rés.
Ge. B 696).
A partir d'aquí el 61 sembla no interrornpre's. El clan CRESQUES segueix ben
de prop la pauta de DULCERT i adapta cada cop més la informació als consu-
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midors mallorquins. Macia de VILADESTERS és absolutament cresquia i els
VALLSECA graviten a la mateixa órbita. Ja tenim el nucli de l' «escola mallorquina», els catalani de F. BECCARI. Un personatge intrigant, Opicino de
CANISTRIS (1296-1350 ca), clergue padua contrafet que exercia de penitencier
apostolic a la cort d'Avinyó, confegí un mapa «imaginatiu» on confessa l'ús de
les cartes portolanes. En realitat combina els atributs simbolics i la disposició
latitudinal dels mapes generals amb l' esment litoral de les cartes de navegar
(SALOMON, 1962). En una Descriptio ecclesiasticae hierarchiae, poc abans que
Angelino DULcERT signés a Mallorca la carta portolana de París, escrigué una
frase senzilla que és tota una tesi: «Mappa maris nauigabilis secundumIanuenses

et Maioricenses»,

4.3. La controversia nacionalista
Si, en lloc d'escorcollar els orígens de les cartes de navegar, ens entestem a
trobar-ne el bressol caiem en el parany de l'argumentació nacionalista que 8.cilment degenera en localista. Si els contradictors «europeus» sovint mantingueren un nivell ambiciós, molts estudis d'una carta concreta -DALoRTo, p.e.són simples reivindicacions casolanes.
Hom ha tractat de presentar com a trets catalans o mallorquins l'exuberancia
decorativa -barroquisme autentic a les cartes tardanes- i la presencia d'informació terrestre. La cartografia itálica seria més austera i evitaria els continguts interiors, tot mantenint-se en la informació litoral. Tanmateix, no
totes les cartes catalanes són decorades, ni és impossible trobar elements sumptuaris -banderes, p.e.- a la mapística itálica. El segon extrem, tal volta,
podria justificar una certa dicotomia, almenys abans de 1500. Els itálics de
primera hora, per altra banda, són més afectats que els catalans de confegir
atles, De cartes venecianes, se'n conserven ben poques. Els mal anomenats
atles catalans, com el de Cresques ABRAHAM i el mapamundi Estense (MODENA,
1460 ca), obra gairebé segura de Pere ROSELL, no són més que cartes portolanes expandides.
És gairebé sarcastic que en una de les col-laboracions «internacionals» més
sonades i documentades, la de jafuda CRESQUES=Jaume RIBES amb Francesco
BECA, BECARIO BECARIA el 1399-1400, li toqués al genovés la decoració ... La
xarxa de rumbs no deixa albirar gaires diferencies «nacionals», ni tan sols la
presencia de roses dels vents que acabaren per ser comunes. Que alguns mestres mallorquins fossin il-luminadors ronces, no vol dir que aquesta hagués
estat llur missió exclusiva. Seria el cas de Pere Rossell? Era una manera de perpetuar l' estilo el marxamo del producte.

* * *
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Figura 16
Rose!! Pere (1462)

Després de totes les lectures i comparances de material de procedencia i categoria diversa, cal abandonar la divisió simplista de cartografia «náutica pura»
i nauticogeografica», com a oposades, i més encara la identificació de la segona modalitat amb un «estil» mallorquí o catala, Els genovesos i venecians juguen
moltes vegades a mallorquins i viceversa, no sols en l' aspecte serniotic, sinó fins
i tot en ellingüístic. Tanmateix, hi ha un bloc d'obres i autors de llengua catalana, relacionats amb la família i el taller de Cresques ABRAHAM (VILADESTERS,
VALLSECA i, potser, ROSELL), continuadors de DULCERT, que forneixen una
mena d' unitat temática o estilística. Aquesta seria l' autentica i estricta «escola
mallorquina». No hi ha res de 'semblant, ni a Cenova, ni a Venecia, de personalitat tan acendrada.
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