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Introducció

Dins del ventall demapes antics de Catalunya n'hi ha alguns que podríem
qualificar d'itineraris per la seva natura especial d'il-lustració de llibres dedi
cats a viatges o bé confegits amb objectius de tipus militar.

Hem tingut l'oportunitat de compta~ amb alguns d'aquests mapes (1) i de
consultar-ne d'altres (8) i ens ha semblat interessant descriure'n les caracterís
tiques d'un grup reduít de mapes d'aquest tipus. N'hem escollit quatre, que
són els especificats en el quadre 1, on s'indiquen els autors, el títol, la data, les
mides i les reíerencies biliográfiques adients.

EIs tres primers estan descrits a la biliografia (referencies 2 a 8); no així el
quart que, en realitat, és un conjunt de quatre itineraris o rutes confegides inde
pendentment, per la qual cosa constitueix un conjunt de quatre mapes que
figuren a la col-Íecció particular de l'autor i dels que no en coneixem cap altra
referencia.

El mapa de Van der Aa-Goeree, bastant conegut, i l' anonim angles els
hem considerat com afins a llibres descriptius o de viatges, mentre que els
altres dos (Biblasseon i Lartigue) són d'utilitat militar explícita en el pri
mer i suposada en el conjunt dels quatre itineraris de Lartigue per la data
en que els mapes van ser elaborats (1808) coincidint amb la invasió napo
leónica,
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Anant més a fons es troben, encara, més mapes datats o referents a les guer
res napoleoniques. Per exemple, a la referencia 3 de la bibliografia hi figuren,
en l'apartat de Catalunya, les fitxes 88 (Saint Cyr-Dumortier), 89 (Vacani
Longuena) i 90 (Suchet-Auselin-Pocherd) que es refereixen a l'epoca esmen
tada si bé estan datades en el període 1820-1830. Nogensmenys, escapen del
carácter d'itinerari volgut en la present ocasió. També corresponen a les guer
res napoleoniques les fitxes 153 i 159 de l'apartat dedicat als Paises Catalans
(mapes Nautriat-Faden i Suchet-Gal'.(onc-Auselin-Maginel), exclosos per la
mateixa raó. Altres mapes itineraris militars pero ja de la segona meitat del segle
XIX són les fitxes 118, 119 i 126 (Catalunya) i 186 (Paisos Catalans), d'ori
gen autocton (Diposit de Guerra). Com mapes itineraris d'ús civil podríem
considerar les fitxes 93, 105, 132 i 139 de l'apartat Catalunya de l'esmentada
referencia. La primera (Magriñá-Estruc-Feyner) és del 1832 i il-lustra un lli
bre d'itineraris de les quatre províncies catalanes. El segon, potser el més inte
resant, és l'Amils-Texero, del 1838; mapa plegat dins delllibre Itinerario de la
mayorparte de los caminosy veredas de lascuatro provinciasde Barcelona, Tarra
gona, Lérida y Gerona, con los pueblosy posadas situados en sus carreteras y las
horas que a paso de tropa distan unosde otro». Conté, a més del mapa, 16 fulls
amb 90 «carreras» o taules de temps. EIs altres mapes itineraris són ja de la
segona meitat del segle XIX (Segurola 1878 (?) i González (?)).

Quadre 1
Mapes analitzats

Autor Any Titol del mapa Mides Referencies

Goeree-Van der Aa 1707 Kaart Van Katalonien
(1) a (7),

Álvarezdel Colmenar- 1715 Nouvelle carte de Catalogne 121x155
Girón 1758 avec les grands chemins

(11) i (12)

Napier-Cans 1839 Sketch Explanatory of the
Meline-Biblasseon operations in Catalonia in 220x140 (2), (3), (8)

1808 and 1809

Anonim angles 1800 Part ofSpain comprising the
(Swinburne, 1808?) Provinces through which the

232x387 (1), (3)
Route of the Pictoresque
Tour lay

Lartigue-Vicq 1808 Route de Leride aZaragoza 87x177 (1)
Route de Perpignan a Barce- 100x124 (1)
lone
Route de Barcelone ala Ri- 97x220 (1)
viere Lacenia
Route de Barcelone aLerida 84x185 (1)
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Els mapes de factura moderna que han estat consultats per la localització de
certs topónims figuren a les reterencies (10), (11) i (13) de la bibliografia del
present treball.

2. El mapa de Goeree-Van der Aa-Álvarez del Colmenar-Girón

Aquest conegut mapa (1-7), (11), (13) es va editar per primera vegada amb
el nom de «Klaert von Katalonien» en elllibre Beshryving vonSpanien en Por
tugalaLeyden l'any 1707 per Pieter van der Aa iJan Goeree. Van der Aa (1657
1733) esta documentat principalment entre 1700 i 1726 (9), com editor i lli
breter, mentre que Goeree és el cognom de dos personatges relacionats amb la
cartografia: Wilhem (1635-1711) impressor i editor nascut a Middelburg i el
seu fill Jan (1670-1731), també de Middelburg, dibuixant i poeta. Probabl
ment aquest fou el col-laborador de Van der Aa amb qui col-labora pels volts
del 1718 (9). El mapa fou reptes al NouvelAtlasde Van der Aa publicat a Ley
den el 1714 (6) (9) i alhora inserit en un llibre de Juan Álvarez del Colmenar
intitulat Les délices de lEspagne amb la cartel-la traduída al francés: «Nouvelle
carte du Catalogne avec les grands chemins, etc», del qual se'n coneixen dues
edicions: la primera de 1707 i una segona «Nouvelle édition corrigée et béau
coup augmentée» datada del 1715 (4). Finalment, del mapa se'n coneix una
traducció castellana (<<Nuevo mapa de Cathaluna con los caminos reales»)
publicada per J.M. Girón vers el 1758 (2), (5). El mapa amida 125x155 mm
i porta les escales en llengües germaniques de 15 per grau i espanyoles de 17
per grau.

Aquest mapa forma part d'un grup estudiat i analitzant per l'autor (12) per
la qual cosa en la present ocasió solament farem esment dels itineraris marcats
per la xarxa de camins. Justifica aquesta inclusió el fet que va apareixer en un
llibre com Les délices de lEspagne que podem considerar de viatges (el que avui
en diríem una guia turística).

El mapa esta reproduít a la figura 1 amb la Val d'Aran cartografiada a Franca
i Andorra a Catalunya; i la xarxa de camins compren també els del Roselló.
Lestudiarem per parts.

De Perpinyá a Barcelona

Per la costa Variant per l'interior

Localitats

Caldes
Matara
Tea
Badalona
Barcelona

Topónim actual

Caldes d'Estrac
Mataró
Teia
Badalona
Barcelona

Localitats Topónim actual
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De Bellaguarda a Barcelona

Localitats Topónim actual

Bellagarda Bellaguarda
ArIes Banys d'Arles
Campredon Camprodon
S. Joan Abessus S. Joan de les Abadesses
Val Fogona Vallfogona
Torallo Torelló
Roda Roda de Ter
Vich Vic
Seunamat Sentmenat
Sebadel Sabadell
Barcelona Barcelona

Altres camins i remarques

Localitats Topónim actual

Camí a el Boló El Voló
Villafranca de Vilafranca de Conflent

Conflent
Llívia1 Llívia

1 Aquest poble s'uneix amb un camí que baixa d'Occitánia i passa per Mont Louis (Montl1uís).

2.1. Itineraris de Franca a Barcelona

Aquests itineraris estan esquematitzats al quadre 2. És curiós d' observar que
contráriarnent al que calia esperar no hi ha cap camí que passi ni per el Portús
ni pel coll de Panissars. El camí segueix la costa versemblablement seguint la
que fou ViaAugusta en temps dels romans (11); i des de Cotlliure surt un camí
que, travesant el Rosselló, va a Vilafranca de Conflent i Llívia sense passar pel
Coll de la Perxa.

A partir de Palafrugell apareix un itinerari alternatiu per l'interior que passa
per Girona i, ara sí, agafa el camí normal entre les serralades del Litoral i del
Prelitoral fins Barcelona.

Un altre camí surt estranyament del Fort de Bellaguarda, al Rosselló, i salta
al Pirineu pel coll d'Ares cap a Camprodon i d'allí segueix, en part, la vall del
Ter per passar per Vic i després a ponent de la via natural (la vall del Congost)
,,~_ ~ c"'_ ....*-",,_~ .... : C ..... 1-.. ..... ....J"ll
LdlJ d .H::,IIII1I~lldl l.ldlldllC"":11.1. - - - - - - - - -- - -- -- - ---

Estan certigrafiats amb toponim el Mont Canigó i els rius Tet, Llobregat (a
l'Emporda), Fluviá i Besos, a més del Ter i I'Onyar (<<Onhar»).

2.2. Itineraris de Franca a Lleida i Aragó

Están esquematitzats en el quadre 3. De ponent a llevant, els dos primers
camins travessen els Pirineus per llocs que hem identificat respectivament com
els Ports de la Bonaigua i de Siguer (sense toponims). El primer camí travessa
l'alt Pallars de Valencia d'Aneu a Esterri, Llavorsí i, versemblablement per Por
tarró d'Espot, i passant per Boí al Pont de Suert (cartografiat a l'Aragó), d'on
segueix cap a ponente El segon camí ·entra possiblement pel port de Siguer cap
a Andorra i la Seu d'Urgell, on empalmava amb un que baixa de Puigcerda per
la vall del Segre i que prové de Cotlliure (veure quadre 1); després segueix per la
vall del Segre fins Lleida i continua a Fraga cap a ponente En aquest camí hi
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figura un toponim molt corrent en els mapes del segle XVII, Montau Sell que
si fos el poble de Montanissell estaria mal situat (a l'altra banda del Segre).
Nogensmenys l'hem interpretat així com en altres ocasions.

El tercer itinerari cornenca a Vilafranca de Conflent. Entra pel coll de N úria
(o d'Eina) i baixa per la vall de Freser per saltar després del Ripolles al Ber
gueda, probablement per la vall de les Llosses i el coll de Borredá, Sols hi ha el
toponirn «Savallana» que hem identificar amb el caseriu de Sobirana al terme
de les Llosses. De Berga passa Solsona i Cardona per anar a Manresa fent marra
da per Cabrianes (la qual cosa no té massa sentir). De Manresa a Igualada i
d' aquesta ciutat a Lleida pel camí normal de la Panadella, Cervera i Tarrega,

Assenyalarem el toponim «Pyrenées» i els rius Segre, les dues Nogueres, i el
«Cervere R» (que és l'Ondara). 1 a més el «Cardoloro R» (Cardener). El Llo
bregat porta el toponim a la desembocadura.

Quadre2
Itineraris de Franca a Barcelona

De Perpinyá a Barcelona

Per la costa Variant per l'interior

Localitats Topónim actual Localitats Topónim actual

Perpinyá
Elna
Cotlliure
Cervera de la Marenda
Llansa
La Selva de Mar
Roses
Sant Pere Pescador
Torroella de Montgrí

. Palafrugell

Perpignan
Elna
Colliure
Cervera
Llansa
La Selva
Roses
S. Pere Pescador
Torroella
Palafrugell

Palamos
Calonge
Valdera
S. Feliu de

Guíxols
Tossa
Lloret
Blanes
Pineda
Callella
Canet
Arenys de

S. Martin
Arenys

Palamós
Calonge
Vall d'Aro
Sant Feliu de Guíxols

Tossa
Lloret de Mar
Blanes
Pineda
Calella
Canet de Mar
Arenys de Munt

Arenys de Mar

Palafugel
Ollestre
Rupia
Gerone
Riu d'Arenes
Ostalric
S. Saloni
Linas
La Rocca
Moneada
Barcelona

Palafrugell
Ullastret
Rupia
Girona
Riudarenes
Hostalric
Sant Celoni
Llinars del Vallés
La Roca
Monteada
Barcelona
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Quadre 3
Itineraris de Fran~a a Lleida i Aragó

Del Port de la Bonaigua a Aragó
Del Port de Siguer a Andorra,

Lleida i Aragó

Localitats

C. de Valencia
Esterri
Llaborsi
Boy
Pont de Surt l

Castro (i segueix)

'Iopónim actual

Port de la Bonaigua
Valencia d'Áneu
Esterri d'Áneu
Llavorsí
BOl

El Pont de Suert
La Puebla de Castro

Localitats

Andorra
La Seu d'Urgell'
Organa
Montau Sell
Oliana
Pons3

Camarosa
Baleguer"
Lerida
Fraga (i segueix)

Topónim actual

Port de Siguer
Andorra
La Seu d'Urgell
Organya
Montanisell
Oliana
Ponts
Camarasa
Balaguer
Lleida
Fraga

De Vilafranca de Conflent
a Solsona i Lleida

Altres camins i remarques

Localitats

Villa Franca de
Conflent

Col de Nuria
Nuria
S. Esteve de

Rives
Savallana
Berga
S. Santa
Solsona
Cardona
Cabrina
- - <:
Manresa.
Igualada
Hostaletes

Cervera
Tarrega
Belpuch
Lerida

Topóním actual

Vilafranca de Conflent

Coll de N úria
Núria
Ribes de Freser

Sobirana (Les Lloses)
Berga
Isanta (Lladurs)
Solsona
Cardona
Cabrianes (Sallent)
Mantesa
Igualada
EIs Hostalets (Ribera

d'Ondara)
Cervera
Tárrega
Bellpuig
Lleida

1 Cartografiat a l'Aragó
2 Camí a Bar, Bellvert (Bellver), Puigcerda
i Llívia seguin t fins a Cotlliure
3 Camí a Senavia (Sanaüja), Tora (Tora) i
Solsona
4 Camí a Blancafort (desaparegut), Benaue
rri (Benavarri), La Ainsa (i segueix)
5 Camí aOrta (Horta d'Avinyó), Moya
(Moia) i Vich (Vic)

2.3. Itineraris de Barcelona a Ulldecona i Valencia, de Vilafranca a
Lleida i de Tortosa a Lleida

Lesquema dels itineraris figura al quadre 4. El camí de Barcelona a Ullde
cona i Valencia segueix la vall del Llobregat fins Matorell i després salta a Vila
franca a través de l'Alt Penedes. No és, dones, el clássic camí de l'Ordal. Més
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endavant sí que segueix el trajecte normal fins a Tarragona, d' on surt un camí
a Valls i Montblanc. És curiós que no hi hagin uns itineraris directes des de
Barcelona a Lleida ni de Tarragona a Lleida. Sempre s'ha de fer marrada per
Vilafranca i Manresa a Igualada per seguir cap a Lleida. A la sortida de Tarra
gona es troba un toponim estrany (<<Fortalesa») que hem suposat Torreforta i
se segueix la costa passant per l'antic palau de Miramar (enrunar). De l'Hos
pitalet a Tortosa es passa, curiosament per Tivisssa i no s'esmenta per res el
famós coll de Balaguer per més que s'hi devia passar. De Tortosa cap a Migdia
ja tot és normal.

Quadre4
Itineraris de Barcelona a Ulldecona i Valencia,

de Vilafranca a Lleida i de Tortosa a Lleida

Barcelona a Ulldecona
i Valencia

Vilafranca del Penedés a
Lleida i Tortosa

Localitats

Barcelona
Mont Ioüi
Martorel
Villa Franca

de Panades

Arbos
Torre den Barra
Tamarit
Tarragona'
Fortalesa
Cambrils
Miramar
Lo Spital
Tivi<;a
Tortosa
Amposta
Val de Cona

cap a migdia

Topónim actual

Barcelona
Montjuíc
Martorell
Vilafranca del Penedés

LArboc
Torredembarra
Tamarit (Altafulla)
Tarragona
Torrefora (Tarragona)
Cambrils
(rumes.Cambrils)
LHospitalet de l'Infant
Tivissa
Tortosa
Amposta
Ulldecona

Localitats

Villa Franca
de Panades

Mont Serrat
Igualada i

segueix a
Lleida (veure
quadre 2)

Monboy
Buire
Sarreal
Montblancq
Siurana

Tarroig
Ginestar
Tortosa

Topónim actual

Vilafranca del Penedes
Montserrat
Igualada

Santa Margarida de
Montbui

Biure de Caia (les Piles)
Sarral
Montblanc
Siurana de Prades
(Cornudella de Montsant)
Torroja del Priorat
Ginestar d'Ebre
Tortosa

Localitats

Tortosa
Aldover"
Selm 4

Molideloli5

Miravet

Tortosa a Lleida

Topónim actual

Tortosa
Aldover
Mas de Xalamera

(Benifallet)
(Desaparegut)
Miravet

Altres camins i remarques

11



Quadre 4 (cont.)

Tortosa a Lleida Altres camins i remarques

Localitats

Mora
Asco
Flix
Ribaroya
Fayo
Mequinenca
Fraga
Lerida

Topónim actual

Móra d'Ebre
Ascó
Flix
Ribarroja
Faió (Aragó)
Mequinenca (Aragó)
Fraga (Aragó)
Lleida

1 Com a poble
2 Camí a Valls i Montblancq (Montblanc)
3 Camí a Prat del Compte (Prat del Comte),

Orta (Horta de Sant joan) i Aragó
4 Artibuít
5 Encara figurava en mapes de finals del

segle XIX

Ja hem indicat que per anar de Barcelona a Lleida calia passar per Vilafran
ca i seguir a Manresa per Montserrat. És un camí un xic estrany i no hi figura
el més normal de Martorell a Igualada on s'hi arribava des de Manresa. Pero
d'Igualada sortia un camí que anava fins Tortosa atravessant la Conca de Bar
bera i les muntanyes de Prades i del Priorat per anar a trobar l'Ebre a Ginestar.

Finalment hi havia un camí de Tortosa a Lleida pujant per la riba dreta del
l'Ebre, amb toponims curiosos que es repeteixen en els mapes del segle XVIII
com «Molidelola» (encara subsistent en mapes del segle XIX) i «Selrn» que hem
interpretat com el Mas de Salamera a Benifallet. El camí no va a parar direc
tament a Lleida sinó que ho fa travessant la zona aragonesa de Fayó-Mequi
nensa-Fraga. Del poble d'Aldover arrenca un camí que, a través de la Terra
Alta, s'endinsa a Aragó. Al mapa hi ha cartografiats molts toponims d' acci
dents costaners i els rius Ebre, Cinca, Corb (<<Corp»), Gaiá (<<Gaya») i Fran
colí. Montserrat ho esta com nucli habitat ja que, de fet, no hi ha cap topo
nim orográfic fora dels Pirineus i el Canigó.

En conjunt, el mapa que comentem aplega alguns camins que, moltes vega-
1 1 1 1, 1· 1,· • 1·r· 1 1 1

rlat" ....... '" t"a-.....nla ....... alt" ~aC' """''''f'"~..,IC' .......t IÁ~tr"C' t rttt-af'"at"'7"a ....... rtalt" ~"'f'"r"..,t-C' a ....... ~",It-C'
U,,-.:;, .i.iV ':;"-.i.i.iiJ.i"-.i1. \,.,1.':; 1.1.1."-':; 1.1.V1.1.1.1.a..1.':; 1.1.1. 1.V61."-':; 1. U1.1."-1."-1....i..."-1.1. U"-1.0 1.1.1.a..1."-a..~0 "-1.1. 1.1.1.V.i.~0

mapes de finals del segle XVII (14); sobretot la manca de camí de Perpinya a
Girona pel Portús i d'un camí directe de Barcelona a Lleida són fets que cal
destacar. Nogensmenys, les rutes podrien estar condicionades pel contingut
delllibre en el qual el mapa anava inserit, llibre que no coneixem. La toponí
mia és heretada de les cartes del segle XVII amb alguns casos característics que
ja hem comentar de manera adient.

3. Mapa de Biblasseon

Aquest .mapa esta inserit en elllibre Historyofde "Wtr in thePeninsula and the
South ofFrance ft0m theyear1807 to theyear1814 de WF.l? Napier i publicat a
París per Meline Cans i Cia. EIsexemplars indicats ala bibliografia (reíerencies (2),
(3) i (8)) pertanyen a la 2a edició del 1839. Segons Colomer, dins la mateixa obra
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hi ha altres mapes parcials. El títol del mapa és «Sketch Explanatory of the opera
tions in Catalonia in 1808 and 1809». El mapa no porta escala i fins i tot es podria
dubtar que es tracti d'un mapa en sentit estricte perqué és més aviat un esboc o
esquema on el perfil de la costa és bastant arbitrari i l'orientació i les distancies con
ten poc (vegeu figura 2). Dóna una idea d'aquest desgavell el fet que és més gran
la distancia de Barcelona a Vic que la de Barcelona a Saragossa i la de Barcelona a
Mataró que la Tarragona a Tortosa. En aquestes condicions, el tracat dels cursos
fluvials i la situació dels relleus muntanyencs són arbitraris. De fet, sembla donar
una importancia extremada alsvoltants de Barcelona, representats a una escala molt
més gran que la resta. En tractar-se d'una carta de tipus militar, hi ha alguns signes
convencionals potser d' estacionament de tropes. Per la mateixa raó i, a més d'uns
camins o itineraris principals, a la zona de les comarques I'Anoia, l'Alt i Baix Penedes,
l'Alt i Baix Camp i el Tarragones hi ha una mena de teranyina de camins dins un
perímetre que podríem limitar pel Llobregat fins a Martorell, Igualada, Cervera,
Santa Coloma de Queralt, Montblanc i el riu Francolí fins Tarragona.

Per altra banda, es dóna la circumstancia que els autors d' aquest mapa són igno
rats perTooley (9) en el seu exhaustiu diccionari de cartógraís, gravadors i editors.

3.1. Itineraris de Franca a Barcelona

Al quadre 5 s'esquematitzen els camins que van de Franca a Barcelona i, en
general, els que es troben al nord del riu Llobregat. Hi ha tres itineraris «prin
cipals», dos que van de Perpinyá a Barcelona, per l'interior i el litoral respecti
vament i un tercer que, venint de Franca, només esta detallat, relativament, en
el trajecte de Vic a Barcelona. En tots els casos hi ha pocs punts de referencia
i la toponímia és un xic estrafeta a més d'escasa.

La variant constanera surt de Figueres cap a Roses, on s'esmenta el fort de
la Trinitat (<<Trinity»), i segueix pellitoral sense- masses complicacions. Entre
aquest camí i el del prelitoral hi ha diverses connexions essent, potser, la més
curiosa la que va de Palamós per Vidreres fins a Grions (a Breda) per tornar a
l'itinerari de l'interior en el qual no hi ha gran cosa a remarcar. En tots el casos
les places fortificades i les viles importants estan degudament assenyalades pero,
sempre, amb rnolt pocs punts de referencia.

El camí que baixa per Vic sembla provenir del coll de la Perxa per anar a bus
car (per la Cerdanya) la collada de Toses (és una suposició) i baixar, més enlla,
per la vall del Ter. De Vic a Barcelona no hi ha gran cosa a notar. Sí, en canvi,
dues curiositats: un camí que surt de Vic per anar a Roda de Ter i continuar al
nord del Ter fins a perdre's per les muntanyes prepirinenques i un altre camí
que, des de Centelles, baixa a Manresa per Moia i acaba, estranyament, a Olesa;
mentre que des de Moia hi ha un trencall que torna a l'itinerari principal.

En tota aquesta part hi ha dues categories de camins: amb dues ratlles i una
sola. Corresponen al primer cas els trajectes de Perpinya a Barcelona amb el
trencall de Figueres a Roses; els trajectes de Palamós a Barcelona i del Coll de
la Perxa a Barcelona i, curiosament, el de Moia a Manresa. Tots els altres camins
són «secundaris» (ratlla senzilla).
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Quadre 5
Itineraris de Franca a Barcelona
(Camins al nord del Llobregat)

Perpinyá a Barcelona
per l'interior

Perpinyá a Barcelona
per la costa

Localitats

Perpignan
Figueras

Topónim actual

Perpinyá
Figueres

Localitats Topónim actual

Gerona1

Hostalrich
Celoni
Trenta Pasos

Cardoleu
Granollers
Moncada
Barcelona

Girona
Hostalric
Sant Celoni
Trentapasses (Vilalba

Sasserra)
Cardedeu
Granollers
Monteada
Barcelona

Figueras
Rosas-

Trinity-Castel
Castel

d'Ampurias
Palamos2

Feliou de
Quíxols

Arenes de Mar3

Mataró4

Mongat
Barcelona

Figueres
Roses; La Trinitat

Castelló d'Empúries

Palamós
Sant Feliu de Guíxols

Arenys de Mar
Mataré

Montgat
Barcelona

Del Coll de la Perxa
a Barcelona per Vic

Localitats Topónim actual

Altres camins i remarques

El camí
comenca al
Pirineu, potser
al Coll de la
Perxa, baixa
fins a la vall del
Ter i no hi ha
- _..- ..... - ..- ~ .._: .._-
Lap U-iPUliilli

fins Vich5

Collespina
Centellas6

Jariga
Granollers
Moncada?
Barcelona
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Vic
Collsuspina
Centelles
La Garriga
Granollers
Monteada
Barcelona

1 Hi baixa un camí des del Pirineu a través
de la Garrotxa i el Gironés sense toponims i
en surt un altre cap a Palamós per Bispal (la
Bisbal).
2 Surt un camí cap a l' interior, passa per Vi
dreras (Vidreres), travessa la ruta de Perpinya
::1 R::Irc.elon::l ner a anar a Grions (Breda) i tor--- - --- - - ----- r - "

na a l'esmentada ruta entre Hostalric i Sant
Celoni.
3 Camí a Sant Celoni per Villa Gorguin
(Vallgorguina) .
4 Camins a Sant Celoni i a prop de la Gar
riga sense toponims,
5 Surt un camí que passa per Roda (de Ter).
Segueix cap al N ord i es perd.
6 Surt un camí cap a migdia que va a Moya
(Moiá), Manresa i Olesa i de Moia un altre
que torna a la ruta principal sense topónims,
? De Monteada surt un camí cap a Cugat
(Sant Cugat del Valles) i sembla acabar a
Martorell.
Hi "ha cartografiats fora de camins: Casa de
la Selva (Cassa de la Selva) i Llagostera.



3.2. Itineraris de Barcelona a Aragó i Valencia

El quadre 6 resumeix els trets generals deIs camins deixant al marge la tera
nyina esmentada de les comarques Anoia-Penedes i part de les veínes que
analitzarem més endavant. Per anar cap al sud, dues opcions: la de la costa
per Vilanova i la de l'interior per Ordal-Vilafranca (el «Principal»). Ambdós
camins es troben al nivell del riu Gaia i continuen cap a Tarragona, el clas
sic coll de Balaguer i Tortosa (el camí no passa exactament per la ciutat sinó
que hi ha un trencall que hi porta). De Tarragona un camí «principal» porta
a Lleida passant per Montblanc i un altre «secundari» va a Reus i d' aquí al
coll de Balaguer. Un camí de Tarragona a Valls enllaca amb la ditxosa xarx~

central. !

Per anar cap a Ponent no hi ha camí di recte des de Barcelona. El. camí
«principal» surt de Martorell i passa per Igualada i Cervera a Lleida i més
enllá, Una alternativa des d'Igualada passava per Calaf i Balaguer per anar
directament a Montsó i Saragossa. De Balaguer sortia un camí que anava a
la Seu d'Urgell i Franca, enllacant amb el suposat del Coll de la Perxa a Bar
celona. Seria seguint la vall del Segre pero en el mapa se'n separa a causa,
en part, al mal tracat de tot plegat (camins i xarxa fluvial). La comunicació
entre Saragossa i Valencia estava assegurada per un camí via Alcanyís-More
lla.

3.3. La xarxa central

Intentarem descriure l'entrellat de camins existents dins el perímetre Llo
bregat-Manresa-Igualda-Montblanc-Tarragona. El punt estrategic de la xarxa
és Igualada, des d' on surten els camins següents, deixant de banda els ja esmen
tats en el parágraf 3.2:

a) D'Igualada, vorejant Montserrat (cartografiat «Monserrat»), cap a trobar
el camí de Manresa a Olesa (vegeu quadre 5).

b) Camí a Coloma (Santa Coloma de Qucralt) amb trencall fins Cervera,
Monblanch (Montblanc), Pla (Pla de Santa Maria), Valls i Tarragona.

e) Camí a Magí (Sant Magí de Brufaganya), Creus (Santes Creus) i Valls.
d) Camí a Lacuna (la Llacuna) i Valls, amb trencall de la Llacuna a Vila

franca del Penedes,
e) Camí a Capellades (trencall a la Llacuna), Sadurni (Sant Sadurní d'A

noia) amb trencall a Molins de Rei sense passar per Martorell, Villa Franca
(Vilafranca del Penedes), Cristina (Coll de Santa Cristina) i Valls.

f) Camí de Martorell a Capellades.

Sols resta acabar de comentar aquest mapa caotic i estrafolari parlant un xic
dels restants trets geografics. Tal com s'ha indicat, ja al cornencament, es trae
ta més d'un esquema o dibuix que d'un veritable mapa, per la qual cosa tot
trontolla.
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Quadre 6
Itineraris de Barcelona a Aragó i Valencia

(Camins al sud del Llobregat)

Barcelona a Tarragona i Valencia

Per la costa Per l'interior

Localitats

Barcelona
Sitges
Villa Nueva
Tarragona'<

'Iopónim actual

Barcelona
Sitges
Vilanova i la Geltrú
Tarragona

Localitats

Barcelona
Molins del Rey
Ordal
Villa Franca
Tarragona

Topónim actual

Barcelona
Molins de Rei
Ordal (Subirats)
Vilafranca
Tarragona

Col de Balaguer Coll de Balaguer
Tortosa cap al Tortosa

migdia

Martorell a Lleida i Aragó

Localitats

Martorell
Bruchs
Igualada"

Cervera
Lerida
Monzón4

Licenina
Zaragoza"

Per Cervera

Topónim actual

Martorell
EIs Brucs
Igualada

Cervera
Lleida
Montsó
Leciñena
Saragossa

Localitats

Calaf
Balaguer"
Monzón

Per Balaguer

Topónim actual

Calaf
Balaguer
Montsó

1 Camí a Lleida per Montblanch (Montblanc).
2 Camí a Reus i de Reus a con de Balaguer.
3 Camins des d'Igualada, vegeu més endavant (3.3).
4 Camí a la Seu d'Urgell i Franca passant del con de la Perxa (quadre 5).
5 Entre Montsó i Saragü.').')ahi ha un caruí a Barbastre.
6 Camí cap a Valencia per Fuentes (de Ebro), Samper (de Calanda), Alcanitz (Alcanyís), seguint ver el sud. A Alea
nyís empalmava amb un camí que ve de Botorita (Botorrita), Belchite (amb trencall a Fuentes de Ebro) i Ixar (Hijar).
Pobles cartografiats sense camí: Caspe (Casp) i Mequinenza (Mequinensa).

Des del punt de vista de l'orografia, estan molt marcats els Pirineus que s'a
llargassen cap al sud (Serralada Transversal) fins enllacar amb el Montseny.
Entre Moia i Vic s'estén una altra serralada que baixa fins practicament Coll
serola. La serralada Litoral baixa sense interrupció des de l'Albera a Montea
da. En canvi, el Garraf té molt menys relleu, mentre apareix un muntanyam
entre Lleida i Tarragona que baixa des de més amunt de Balaguer fins prop de
Tortosa amb un curiós toponim «El Garigra» (les Garrigues) que, junt amb
«Ampurdan» són els dos únics toponims de comarques. ]a hem indicat que
Montserrat hi esta cartografiat amb toponim, També amb les mateixes condi
cions la Serra d'Alcuberre.
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La xarxa fluvial és rnolt particular. Hi ha cartografiat el Fluvia molt curt amb
un «Canal Ampurias» a la dreta prop del desguas. El Ter (sense toponim») corre
practicament de ponent a llevant amb una inílexió prop de Roda. La Tordera
(amb toponim) esta una mica millor, així com el Besos (també amb toponim)
encara que les dues principals branques s'uneixin prop de la Garriga. El Llo
bregat (també amb toponim) i el Cardener (sense) molt desdibuixats al nord
de Manresa. Hi manca l'Anoia, malgrat que s'escau, precisament, on hi ha més
detall (voltants d'lgualada). Hi figuren molt insignificants el «Gaya» (Gaiá) i
el Francolí (amb topónim), Finalment a la conca de I'Ebre hi manquen les dues
Nogueres. Hi ha sols (sense toponims) el Segre i el Cinca. En canvi, hi ha mar
cats (sense toponim) el Guadalope i el Martín. No cal dir que tracat del Segre
és arbitrari i no arriba ni a la Seu d'Urgel!. ..

En definitiva, es tracta d'un mapa poc comprensible sense el text delllibre
on anava inserit. Possiblement com grafic explicatiu de l' esmentat text tenia
un cert sentit del que manca considerat independentment.

4. El mapa anónim angles'

El títol d' aquesta carta «Part of Spain comprising the Provinces which the
Route of the Pictoresque Tour Lay», suggereix un mapa relacionat amb algun
llibre dedicat a viatges, malgrat el format un xic gran (220x140 mm). Compren
la meitat oriental de la península i esta orientat amb el nord a la dreta (figura
3). Mn Colomer (3) li atribueix la data 1800. És difícil assignar-li una data
determinada. Des del punt de vista geografic, la part de la península repre
sentada és massa imperfecta pel que fa al perfil de la costa, del que caldria espe
rar en un mapa datat el 1800, sobretot la part SE des del cap de Sant Antoni
fins l'estret de Gibraltar i el tros de la costa cantábrica que surt en el mapa. Per
altra banda la distancia entre el cap de Sant Antoni i Eivissa és molt curta i l'i
lla massa gran. També és desproporcionadament curta la distancia entre el cap
de Gata i el de les Tres Foques al Marroc. Com indicatiu empíric de la defor
mació del mapa direm que el quocient entre les distancies d'lrun al Cap de
Creus i d'lrun al Cap de Gata és de 0,53 en els mapes actuals i de 0,85 en el
mapa en qüestió. En tot cas aquest, si bé porta meridians i paral-lels, no porta
escala. Els meridians es refereixen a l'illa de Hierro. Per tot plegat quasi diríem
que es tracta més d'un mapa del segle XVIII que de cornencaments del XIX.

En el mapa hi ha marcat un itinerari que entra per la jonquena i surt per
Irun. De bell antuvi baixa per la costa fins a Valencia, s'interna a Alzira cap a
Villena per anar a Elda i Alacant, seguint per Elx a Oriola i Múrcia i Cartage
na, on deixa la vessant rnediterránia per continuar per Lorca i Baza, a Grana
da i d'allí a Loza i Antequera (amb una escapada a M alaga) , Osuna i els entorns
de Cadis arribant fins Gibraltar i Sanlúcar de Barrameda, per tornar vers el

1. Podria tractar-se d'un mapa de Swinbourne del 18ü8.
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nord per Jerez de la Frontera i Sevilla, Écija, Cordova, Andújar, La Carolina,
Manzanares, Mora, Toledo, Madrid, Segovia, Olmedo, Vallodolid, Burgos,
Miranda, Vitoria, Vergara, Tolosa i Irun. Ometem moltes localitats interme
dies per no allargar-nos massa.

En el mapa hi ha assenyalats camps de batalla a la Jonquera (912), Alman
sa (1707). Les'Naves de Tolosa (1212), Guadalete (714) i el Camp de Mon
tiel (1369), la qual cosa fa pensar que en el text del suposat llibre on el mapa
anava inserit es parlava també d'historia, Es dóna el nom roma d' algunes ciu
tats, rius i accidents geografics. Lestudi d'aquest mapa ellimitarem a tot el que
conté relatiu al Principat, la qual cosa es reflecteix en el Quadre 7.

Lirinerari de Perpinyá a Barcelona segueix el classiccamí per l'interior amb
un sol toponim no identificar (<<Rincon») entre la Roca del Valles i Barcelona,
que podria tractar-se del nom d' algun hostal. De Barcelona a Tarragona, l'iti
nerari passa per I'Ordal. Hi ha un toponim: «ciprerit» que no hem pogut des
xifrar. Avancem l'hipotesi que podria tractar-se d'un hostal (xipreret?). S'es
menten dos monuments romans: l'arc de Berá i un anomenat tal qual
(<<monument») que s'escau allloc on esta situada la Torre dels Escipions. A
Tarragona, a l'altra banda del riu Francolí, hi ha un toponim un xic misteriós
(<<La Serafina») que també podria tractar-se del nom d'un hostal, com ho són
també «Platero» (el Mas del Plater a I'Ametlla de Mar), que retrobarem al mapa
de Lartigue-Vicq i un cert «Ramón» entre l'abans esmentat Mas del Plater i
Tortosa.

Al quadre 7 hi ha també especificats els altres toponims del mapa en relació
amb el Principat: 9 ciutats, 10 rius i a la costa els caps de Creus i Begur (amb
els noms romans) el port de Salou i les boques de I'Ebre amb els Alfacs. Hi ha
un toponim curiós (<<Figueret») que sembla atribuít a un riu de curs molt curt
que passa prop de l'are de Bera, Si fos el Gaia estaria desplacat de lloc.

OuadreVlI
~------

Itinerari i toponímia

Itinerari a Catalunya

Localitats

Perpignan
Boulou
Bellgard
Jonquera
Figueras
Coldoriol
Girona
Mayorqinas
Ostarilc
San Salony
La Rocca
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Topónim roma

Juncaria

Gerunda

Topónim actual

Perpinya
El Voló

Bellaguarda
La Jonquera

Figueres
Orriols (Bascara)

Girona
Les Malloquines (Sils)

Hostalric
Sant Celoni

La Roca



Quadre 7 (cont.)

Itinerari a Catalunya

Localitats

Rincon
Barcelona
Mt jony'
Ciprerit
Villafranca
BarraArch
Monument
Tarragona
La Serafina
Reus
Ospitalet
Platero
Ramon
Tortosa
Ildecona

'Iopónim roma

Barcino

Tarraco

Dertosa

Hidrografia

Topónim actual

Hostal (?)
Barcelona

Montjuíc (Barcelona)
Hostal (?)

Vilafranca del Penedes
Are de Bera (Roda de Berá)

(Tarragonar'
Tarragona
Hostal (?)

Reus
LHospitalet de l'Infant

Mas de Plater (l'Ametlla de Mar)
Hostal (?)
Tortosa

Ulldecona

Altres ciutats

Rius amb
topónim

Tordera
Besos (Betulo)
Llobregat

(Rubicatus)
Figueret
Ebro (Hiberus)
Segre
Noguera
Franco (Tulcis)
Cenia
Garonne

Nom actual

La Tordera
El Besos

El Llobregat
(No identificar)

LEbre
El Segre

La Noguera
Ribagorcana
El Francolí

La Senia
La Garona

Toponim

Ampurias
(Emporiat)
Balaguer
(Bergusa)

Cardona3

Lerida
Manresa

Monblanc
Solsona
Urgel

Vique (Ausa)

Nom actual

Empúries

Balaguer

Cardona
Lleida

Manresa
Montblanc

Solsona
La Seu d'Urgell

Vic

Altres topónims

Cape de Creus (Pyraeneum Pr)=Cap de Creus
Cap DragoniseCap de Begur
Pt SaloePort de Salou
Mouch of the Ebro-Beques de l'Ebre
Les AlfageseEls Alfars
Val d'Aran
Al Roselló:
Le Canigour-El Canigó
Tech R=EI Tec
Tet R=La Tet

1 Camí a Montserrat (Montserrat).
2 Probablement de Torre dels Escipions a Tarragona.
3 Mal situada en el mapa.
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La xarxa hidrográfica conté, a més, sense toponims, la Muga, el Fluvia, el
Ter, la Noguera Pallaresa, el Cardener, I'Anoia, el Sió i el Montsant. Al Rosse
lló es cartografien els rius Tec (Tech) i Tet i el Canigó (Canigout).

Salvant aquesta darrera rnuntanya, el Pirineu i Montserrat (com monestir),
no hi ha cap altre topónirn orográfic, EIs relleus, nogensmenys, estan molt
remarcats i el muntanyam bastant estés per tot el Principat encara que amb
errades. Regularment assenyalats el Pirineu i el Montseny així com el Pre-piri
neu, hi ha muntanyes en excés a la depressió central i prácticament no existeix
la plana d'Urgell.Manquen la Serralada Litoral i el Montsiá i, en canvi, exis
teixen les muntanyes de Prades i Montsant així com els Ports a la Terra Alta.

Es tracta, en resum, d'un mapa curiós per les seves connotacions historiques,
que no pretén ésser rigurosament exacte en l'aspecte geografic. CQm en tots
els altres itineraris que estudiem se citen lloc, poc importants que, probable
ment, eren finals de jornada, alguns dels quals semblen correspondre a hostals
o masos.

5. EIs mapes de Lartigue-Vicq

Es tracta de quatre mapes itineraris o «Routes»: «Perpignan a Barcelone»,
«Barcelone a la Riviere Lacenia»: «Barcelona a Lerida» i la continuació fins a
Saragossa: «Lerida a Zaragoza». EIs mapes estan caracteritzats per certs itine
raris alternatius i algunes ramificacions o punts determinats a més de la ruta
o camí principal. El format de les cartes és vertical, la qual cosa, en els itine
raris a Lleida i Saragossa, obliga a situar el nord cap a la dreta. Tots porten
una escala en llengües d'Espanya, d'una hora i quart de marxa o de 20 per
grau. Es fa ressortir el relleu orográfic de les zones properes als camins tracats
i la xarxa hidrográfica, pero, salvant els Pirineus i Montserrat, no hi ha topo
nímia a gairebé cap altra muntanya. Igualment, malgrat 'que estan marcats
-.- ..... 1..... " ,.... _".--,.. ,J' .... :_...... _.---.-Á" 1-: ".!.._ .... _.---.-,,_ ......... ,.. "1,, _: .• ,.. __:_,..:_ .... 1" T ..... __ 1-Á 1-:
11 11 JI l., 1.111.'11.' I1 AIVI'rL 1IIIIIIr.' 111.'1111 Al 11 JI IIrl Lrfl.' r .., 1111.' '11"11."'1'1"'_ IAlllllr 111

.,p~c~--¡~p~~i~~-¡-í;-~~~;;.ie-sp-~~~~., -p~ble~-i li~~th¡bi~~;-m~~~~~s-.,
són particularment abundants i, fins i tot, hi ha itineraris alternatius amb molt
pocs toponims en certes zones.

Ignorem l'origen dels mapes, dels quals només esta signat i referenciat el de
Lleida a Saragossa: «Redigée en 1808 par l? Lartigue Ingr. Gravée par Vicq».
Pierre Lartigue (1747-1827) esta referenciat perTooley (9) com enginyer
hidrográfic, EIs altres tres mapes, sense signar, tenen les mateixes característi
ques de factura, per la qual cosa semblen dels autors esmentats.

La data 1808 fa suposar que podrien tenir quelcom a veure amb la invasió
napoleónica i tractar-se de cartes més o menys d'ús militar encara que, pel
detall, serien en tot cas purament indicatives o orientatives. Semblen corres
pondre a les planxes 9, 12, 13 i 14 d'un llibre no identificat. Al quadre 8 hi
figuren els topónims que no corresponen a poblats i que apareixen en els qua
tre mapes de Lartigue-Vicq.
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Quadre 8
Topónims deIs mapes de Lartigue-Vicq

(Excloses les poblacions)

Tipus de
Perpinyá a Barcelona Barcelona al riu de la Seniatopónim

Orografia Monts Pyrenées Montserrat

Hidrografia LeTet R. Llobregat
R. Le Teeh Rio Ebro
Llobregat R.la Cenia
Fluvia R.
TerR.
Tordera
R. Besos

Canals i Etang de Multra (la Murtra)
llaeunes Canal Projette (a la dreta de I'Ebre)

Costes Cap Beam Castel de Fels
Cap Creus T. de Carraf
l. Messina Pt. de la Ferroso
Pl- de Faleó C. Salou
Golfe de Rosas Golfe de Amposta
Castillo de Mongat Pre del Fangar

Pre de la Bana
Pte de Cain
Puerta de los Alfagues
T. del Sol de Rio

Costes Cap Beam Castel de Fels
Cap Creus T. de Carraf
1. Messina Pt, de la Ferroso
Pla de Faleó C. Salou
Golfe de Rosas Golfe de Amposta
Castillo de Mongat Pre del Fangar

Pte de la Bana
Pre de Cain
Puerta de los Alfagues
T. del Sol de Rio

Tipus de
Barcelona Lleida Lleida a Saragossatopónim

Orografia Montserrat Mts de Lieinena (Leeiñena)

Hidrografia Llobregat R. La Segre R.
Cardener Cinea R.
R. Noya Ebre FI.
Segre R. La Cuerva R.
R. Sin (Sió) Aleanadre R.

Galgo R.

Canals i Canal (tres eanals al vol- Canal (entre Saragossa i Sástago)
llaeunes tant de Lleida)
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5.1. Itinerari Perpinyá-Barcelona (planxa núm. 12)

En aquest mapa (figura 4) hi han dos itineraris: l'un, principal, per l'inte
rior que segueix més o menys el tracat de l'actual carretera, i l'altre, alternatiu,
per la costa. Aquestes dues rutes estan, unides en sentit transversal per dos
camins: l'un al nord de Girona i l'altre a migdia d'aquesta capital. El detall de
la toponímia, de tots aquests itineraris es detalla al quadre 9. Cal destacar que
hi ha punts de referencia for~a xocants vistos des de la realitat dels mapes actuals,
sobretot en els dos camins o rutes travesseres que uneixen l'itinerari principal
i l'alternatiu; com, per exernple, Mata i Xema (Pont-Xetmar) entre Banyoles i
Cornella del Terri en el camí que puja fins a Senyá i continua més enlla cap a
la Garrotxa; la Bolla (barri de Flaca), la Pera i Púbol (a Rupia) i Caca de Peltas
(Corea) llocs forca rars per figurar en un itinerari on no apareixen pobles molt
més rellevants. El mateix s'escau en l'altre itinerari transversal amb la Granota
a Sils i Can Sala a Vidreres, mentre els pobles principals no hi figuren. Un altre
punt curiós és l'esment del mas de Sant Benet entre Sant Feliu de Guíxols i
Tossa a l'itinerari que hem anomenat alternatiu o secundari, en el qual, entre
Roses i Palamós, malgrat seguir un camí proper a la costa (excepte en ellloc
dels aiguamolls), no s'esrnenta cap punt de referencia. Finalment a Barcelona
s'hi esmenta la Ciutadella pero no Montjuíc.

Quadre 9
Itineraris de Perpinyá a Barcelona

Localitats

Perpignan
Boulestres
Le Boulou

LEehise
La Jonquera
Pte de Molins
Hostalets
Figueras
Sta Layaya
Romana

Villajuan
Medina

S. Andres

Gerona
Las

Mallorquinas

Principal Secundari

Topónim actual Localitats 'Iopónim actual

Perpinyá Perpignan Perpinya
Pollestres Corneilla de Cornella del Bercol
El Voló Bereol
- - - .... -- ......

l-<I ..........\,:,.. .... 4- 1\ 1I"'_4-~ ..-I~ l-<~ .... ~II,.._ Ltna0d.iii. l.Y.id..i i.i u.~ .i ~iiViid.i .L.i.i.i'-

Les Cluses Taxo d'Avall Tatzó d'Avall
La Jonquera Argeles Argelers
Pont de Molins Colliure Cotlliure
EIs Hostalets (Figueres) Port Vendre Port Vendres
Figueres Rosas Roses
Santa Llogaia d'Alguema Palamos Palamós
Rornanyá d'Emporda S. Antonio Sant Antoni de Calonge

(Pontós) (Calonge)
Vilajoan (Garrigás) Fanals Fanals (Castell-Platja
Medinyá (Cornellá del d'Aro)

Terri) S. Feliu de Guí- Sant Feliu de Guíxols
Sant Andreu del Terri xols

(Cornella del Terri) S. Benetto Mas de Sant Benet
Girona (Sant Feliu de Guíxols)
Les Mallorquines (Sils) Tossa Tossa

Florel Lloret
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Quadre 9 (cont.)

Principal Secundari

Localitats

Hostalrich
Gualva
S. Celoni
Trentapasas

Llinas
Cardedeu1

Granollers
Monmalo
Mollet
Barcelone

Localitats

Serina
Usall
Banolas
Mata
Xema

Cornella
Medina

La Bolla
La Pera
Pubal
Casa de Petras
La Bisbal
Calonje
Palamos

(Gerona)
La Granata
La Salla
Blanes

1 Fora del camí.

Topónim actual

Hostalric
Gualba

Sant Celoni
Trentapasses (Vilalba

Sasserra)
Llinars

Cardedeu
Granollers
Montmeló

Mollet del Valles
Barcelona

Transversal

'Iopónim actual

Serinya
Usall (Fontcoberta)

Banyoles
Mata (Banyoles)

Pont-Xetmar (Cornellá
del Terri)

Cornellá del Terri
Medinya (Cornella del

Terri
La Bolla (Flac;a)
La Pera (Rupia
Púbol (Rupia)

Caca de Pclrás (Corea)
La Bisbal
Calonge
Palamós

La Granota (Sils)
Can Sala (Vidreres)
Blanes

Localitats

Blanes
Malgrat
Pineda
Calella

S. PoI de Mar
Canet de Mar

Arenys
Caldes d'Estrach

Mataro
Cabrils

Vilasar de Mar
Premiá de Mar

Masnou
Mongat

Badalona
S. Adria de

Besós
Citadelle
Barcelone

Topónim actual

Blanes
Malgrat
Pineda
Calella

Sant PoI de Mar
Canet de Mar
Arenys de Mar
Caldes d'Estrac

Mataró
Cabrils

Vilassar de Mar
Premia de Mar

El Masnou
El Montgat
Badalona

Sant Adria de Besos

La Ciutadella
Barcelona
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Lorografia ressalta sobretot dels Pirineus fins a 1'Albera i la península del cap
de Creus. També hi surt ben definida la carena del litoral des del Montnegre
fins el Besos. En canvi, no hi ha traces de les Gavarres ni del Montseny, per bé
que ambdós queden al marge dels itineraris principals.

5.2. Itinerari Barcelona-Riu de la Senia (planxa núm. 13)

El mapa esta reproduú a la figura 5. De Barcelona fins prop de Tarragona
hi ha dos itineraris alternatius, per la costa i 1'interior. En el quadre hi figuren
els toponims enregistrats.

Com a l'itinerari precedent hi han altres camins que, aquí, són ramificacions
dels itineraris principals. Tot aixo esta indicat al quadre 10. Seguint la tónica
ja comentada en el mapa precedent hi ha certs punts de referencia una mica
sorprenents com Can Parellada a l'Ordal, les Cabories i la Rápita a 1'itinerari
per l'interior.

A partir de Torredembarra hi ha un sol camí en el qual no s'han pogut iden
tificar alguns llocs cartografiats com «San Juan» entre la Riera de Gaia i Tarra
gona i algunes «ventas» o hostals entre Cambrils i 1'Aldea. Cal recordar que el
trajecte a través del coll de Balaguer era bastant dolent i la zona estava poc
poblada a l'epoca, DeIs hostals esmentats en el mapa hem pogut assimilar la
«Vta del Plat» amb el Mas de Plater al terme de l'Ametlla de Mar. Aquest topo
nim també apareix en el mapa anonim angles abans estudiat.

Lorogra6a del mapa esta bastant ben assenyalada i s'esten a ponent fins
Montserrat (amb toponim). El massís del Garraf amb algunes interrnitencies
i potser massa allargat cap a migdia. Entre el Vendrell i Tarragona apareixen
moltes muntanyes que s'allarguen encara fins empalmar amb les del coll de
Balaguer i del Perelló (Serra de les Comes). També esta cartografiat el Mont
siá, Al delta de 1'Ebre, la Punta de la Banya esta fora de lloc i apareix una certa
Punta de Cain que avui dia no hem trobat en els mapes.

_..... ..... • .....,. .. ...... ... ~.. I _ / ....

~•.:). Itmerarr ce rsarcerona a Lienta tpIanx.a num, 14)

Aquest mapa esta repoduít a la figura 6i segueix el mateix taranna dels ante
riors. La toponímia i els itineraris figuren al quadre 11. De fet, hi ha sols un
camí o itinerari principal doblat per un itinerari alternatiu entre Martorell i
Igualada. El primer segueix més o menys la vall de l'Anoia, fent marrada en
alguns punts i el segon passa pels Brucs seguint, aproximadament, la carrete
ra actual, Montserrat hi és cartografiat amb toponim. A partir d'Igualada el
camí segueix les traces de l'actual carretera, passant per la Panadella, fins a Llei
da. D'Igualada se'n despren un camí que porta a Santa Coloma de Queralt i
segueix se suposa cap a Montblanc i de Cervera surt un altre camí cap a Man
resa sense cap més indicació. Potser el més interessant són els camins que sur
ten de Lleida cap a Balaguer i cap a Agramunt. Aquest segueix una ruta no
massa racional en la darrera part del seu recorregut, ja que passar per Mont
falcó de Sió representa fer una volta innecessaria.
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Quadre 10
Itinerari Barcelona-Riu de la Senia

Localitats

Barcelone
S. Feliu
Molins de Rey
Vallicana
l? Lladoner

Parallada
Escavoria
Villafranca
Ravila

Arbos
Cornal

Bellvey
Vendrell
Arc Dombarra

Per l'interior

'Iopónim actual

Barcelona
Sant Feliu de Llobregat
Molins de Rei1

Vallirana
Pont del Lledoner

(Vallirana)
Can Parellada (Subirats)
Les Cabories (Avinyonet)
Vilafranca del Penedés
La Rápita (Santa

Margarida i els Monjos)
Arbós
La Gornal (Castellet i la

Gornal
Bellveí
El Vendrell
Torredembarra

Localitats

Barcelone
La Bordera
Hospitalet
Cornella
S.Boy
Vila de Cans
Gava
Castel de Fels
Sitias
Villanova
Cubellas
Cunit
Sta. Creu de

Calafell
Are Dombarra

Per la costa

Topónim actual

Barcelona
La Bordeta (Barcelona)
rHospitalet
Cornella de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
Viladecans
Gava
Castelldefels
Sitges
Vilanova i la Geltrú
Cubelles
Cunit
Calafell

Torredembarra

Riera Virgili2

S.Juan
Tarragona'
Villa Seca
Cambrils
Va de Rufa
Hospitalet
Va de Balaguer
Va del Plat

Perelló
Ampolla
Venta
Na Sa de Aldea4

Arnposta''
Manca el nom
Alcanar6

Riu la Cenia
segueix a
Valencia

La Riera de Gaia
(No identificar)
Tarragona
Vilaseca
Cambrils
(Hostal)
rHospitalet
(Hostal)
Mas del Plater

(Ametlla de Mar)
El Perelló
rAmpolla
(Hostal)
LAldea
Amposta
Sant Carles de la Rápita
Alcanar
Riu de la Senia

1 De Molins de Rei a Palleja (Palleja), S. Andres (Sant Andreu de la Barca), Martorell (sense nom), Albera (Abrera),
Esparraguera (Esparreguera), etc., i de Martorell a Masquefa i Piera i a Igualada.
2 Virgili és un agregat de la Riera de Gaia.
3 Camí a Volls (Valls) i segueix.
4 Camí a Tortosa i segueix cap a Lleida.
5 Camí a Xela (Xerta).
6 Camí a Ulldecona (Ulldecona), La Calera (La Galera) i Xela (Xerta).
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Hi ha certs toponims, com sempre, un xic curiosos com la Font de la Reina
(i no Capellades), «San Bartholorneo» per Vallbona d'Anoia (que té l'esglesia
dedicada a Sant Bartorneu); llocs tan petits com Pomar, els Hostalets i la Curu
lIada i, entre Lleida i Balager, el Tarrós i un toponim que no hem pogut iden
tificar per més que l'hem trobat en altres mapes antics: «Sisetera» entre el Tarrós
i Montfalcó de Sió.

En el mapa hi figuren els reius Besos, Llobregat, Cardener, Anoia (Noya),
Segre i Sió (Sin) idos canals a ponent de Lleida. Lorografia és bastant correc
ta si bé es desplaca un xic de Montserrat cap al Nord i posa moltes muntanyes
a la plana d'Urgel!.

Quadre 11
Itinerari Barcelona-Riu de la Senia

Itinerari principal Itinerari alternatiu

Igualada

Vilanova del Camí

Localitats Topónim actual

Barcelonne Barcelona
S. Just Sant just Desvern
S. Feliu Sant Feliu de Llobregat
Molins de Rey' Molins de Rei

Masquefa Masquefa
Piera Piera
S. Bartholomeo Vallbona d'Anoia
Font de la La Font de la Reina

Reyna (Capellades)
Pobla de La Pobla de Claramunt

Cleramunt
Vilanova del

Camí
Igualada'

Localitats

Abrera
Esparraguera

Bruch
Castell Oli
Igualada

'Iopónim actual

Abrera
Esparreguera

EIs Brucs
Castelloli
Igualada

Jorba
S.M. del Camí
Porquerizas

Monmaneu
Pama
Hostalet

Cervera3

Curullada
Tarrega
Vilagrasa

Bellpuig
Galmes
Mollerusa
Belloc
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Jorba
Santa Maria del Camí

Porquerises (Santa Maria
del Camí

Montmaneu
Pomar (Ribera d'Ondara)

EIs Hostalets (Rib.
d'Ondara)
Cervera

La Curullada (Cervera)
Tarrega

Vilagrassa

Bellpuig
Golmés

Mollerussa
Bell Lloc d'Urgell



Quadre 11 (cont.)

Itinerari principal Itinerari alternatiu

Localitats Topónim actual

Lerida4, 5 Lleida
Albatarrech Albatarrec

i segueix a
Saragossa

Localitats Topónim actual

1 Camí a Vilafranca.
2 Camí a Monbuy (Sa Margarida de Montbui), Castello de Queralt (Castell de Queralt-Bellprat), S. Coloma (Sa
Coloma de Queralt) i segueix.
3 Camí a Manresa.
4 Camí a Alcoletge, Bellvís, Linola (Linyola), Tarros (El Tarros, Torrabons), Sisetera (no identificar), Montfalcó de
Sió), Agramunt.
5 Camí a Balaguert (cartografiar) i segueix.

5.4. Itinerari de Lleida a Saragossa (planxa núm. 9)

Aquest és l'únic mapa signat del conjunt. Dins la nostra col-lecció és un xic
diferent dels altres tres que són acolorits (aquest no) pero fa la impressió de
part de la mateixa col-lecciósi bé, potser, d'una edició diferente Es reprodueix
a la figura 7 i els detalls toponímics al quadre 12. De fet el camí segueix, més
o menys, l'actual carretera entre Alcarrás i Fraga marca la divisoria entre Cata
lunya i l'Aragó. De Fraga i d'un punt entre la Venta de Santa Lucia (encara
existent avui dia) i Osera surten sengles camins a Barbastro i de Saragossa sur
ten camins cap a Huesca, Jaca, Daroca, Tortosa idos més sense indicació, Ebre
amunt. És curiosa la presencia d'un canal que voreja la dreta de l'Ebre fins Sás
tago i d'alguns po bies situats a la vora d'aquest riu fins Mequinensa. No hem
pogut identificar el poble de Cerdan (prop de Saragossa) i la «Vta de la Mada
lena) en lloc probablement anegat per l'embassament de Mequinensa.

Lorografia és exagerada entre Lleida i Fraga. És curiosa la representació de
la zona de «los Monegros» amb quelcom que sembla munts de pedres. Estan
cartografiades els «Mts de Lecinena» que, de fet, és la Serra d'Alcubierre. La
hidrografia compren, a més de l'Ebre i el Segre, a la banda de Lleida; el Cinca
i l'Alcanadre a la banda de Fraga i el Gállego (<<Galgo R») i el Huerva (cla Cuer
va R») a la banda de Saragossa.

Quadre 12
Itineraris de Franca a Lleida i Aragó

Del Port de la Bonaigua a Aragó

Localitats Topónim actual

Lérida Lleida
Alcaraz Alcarras

Altres camins i remarques

1 Camins a Barcelona, Balaguer i Tortosa.
2, 3 Camins a Balbastro (Barbastro).

27



Quadre 12 (cont.)

Del Port de la Bonaigua a Aragó

Localitats 'Iopónim actual

Altres camins i remarques

Fraga
Vta de Fraga
Candisnos
Peñalva
Eujaratos
Vta StaLucia
Osera
Villa Franca

de Ebro
Nuez
Alfajarin
Puebla de
Alfinden

Cerdan
Zaragoza

Fraga
Las Ventas del Rey (?)
Candasnos
Peñalba
Bujaraloz
Venta de Santa Lucía
Osera
Villafranca de Ebro

Nuez de Ebro
Alfajarín
La Puebla de Alfinden

(No identificat)
Saragossa

4 Camins a Huesca, Jaca, Paroca (Daroca) i
Tortosa.
5 Hi ha marcat un canal que, per la dreta de
I'Ebre, passa vora de Fuentes (de Ebro),
Quinto fins a Sástago (cartografiats). Hi ha
també cartografiats els pobles de Patriz,
Caspe, Mequinenca (Mequinensa), Pina,
Velilla i Alborgo (Alforque) i la Vta de la
Madalena» tots ells vorejant l'Ebre.

6. Conclusió

En resum, els mapes itineraris considerats són difícils de jutjar-los indepen
dentment dels lIibres on estaven inserits pel seu contingut temátic més o menys
especialitzat. Aixo es veu clarament en el tracat de molts camins que no sembla
el més idoni pero que, possiblement, es correspongui amb el text i la intencio
nalitat dellIibre. El mateix es pot dir quan apareixen en els mapes certs toponims
que pertanyen a llogarrets poc significants quan manquen pobles importants.
Possiblement aquest 1I0cs corresponguin a punts de parada o finals d' etapa o jor-
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inexistents avui dia. Els mapes menys afectats per aquesta circumstancia són el
de Van der Aa i el Biblasseon (grácies, en aquest darrer, a la poca toponímia) cosa
que no s'esdevé amb l'anonim angles i els mapes de Lartigue.

Tampoc es pot exigir massa precisió en detalls aliens als objectius dels mapes
com poden ser l'orografia i els detalls de la costa. La xarxa hidrográfica, en
canvi, pot estar més afectada i, en general, els trets fonamentals es troben en
els mapes, a excepció de Biblasseon, amb més o menys distorsions i errors.
Finalment la toponímia deixa bastant que desitjar com és freqüent en mapes
de les epoques a les que corresponen les cartes estudiades.
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Figura 1
Mapa de Goeree-Van der Aa (1707)
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Figura 2
Mapa de Napior-Cans-Meline-Biblasseon (1839)
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Figura 3
Anónim angles (Swinbourne (1808?)
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Figura 4
Mapa de Lartigue-Vicq

Perpinyá-Barcelona (1808)

Fl. ~2.
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Figura 5
Mapa de Lartigue-Vicq

Barcelona-R. La Senia (1808)



Figura 6
Mapa de Lartigue-Vicq

Barcelona-Lleida (1808)
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Figura 7
Mapa de Lartigue-Vicq
Lleida-Saragossa (1808)
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