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Llibre 

Un llibre mostra la cartografia 
medieval on figuren les Balears 
Les cartes portolanes es presentaren ahir a Palma 
 
A.MATEU. Palma.  

El llibre Les cartes portolanes: la representació medieval d'una 
mar solcada, de l'historiador Ramon J. Pujades, de la 
Universitat de València, mostra alguns d'aquells mapes dels 
segles XIII, XIV i XV que feren possible la navegació als 
mercaders de l'època.  

Es tracta d'un recull de més de 330 cartografies en què 
apareixen les Illes Balears. Constitueixen els primers mapes 
del litoral europeu mediterrani i africà realitzats a escala. En 
aquesta obra, que ha estat editada per la Fundació Bartolomé 
March, l'Institut Europeu de la Mediterrània, l'Institut d'Estudis 
Catalans i l'Institut Cartogràfic de Catalunya, hi apareixen 
alguns dels treballs que feren els cèlebres cartògrafs 
mallorquins Abraham i Jafudà Cresques.  

Una carta portolana, com diu el seu nom, es tracta d'una 
representació gràfica en què apareixen les ciutats que tenen 
port, en aquest cas ubicades a la Mediterrània. Tanmateix, 
aquest llibre no és un simple mostrari de les cartes. El seu 
autor, Ramon J. Pujades, en treu unes conclusions. Així s'ha 
pogut comprovar com els avanços cartogràfics feren possible 
l'expansió comercial a través de la mar. El llibre també inclou, 
però, qüestions estètiques com és el cas de les il·lustracions 
que adornen aquests mapes i la seva evolució estilística.  

D'aquesta manera, s'hi ha pogut observar les diferents 
representacions de la figura del cameller que tradicionalment 
es pintava sobre l'Alger o de la figura de l'elefant en el cas 
d'Egipte. Altres cops eren representacions de monarques. El 
més cèlebre i de més vigència fou el del rei de Mali, que es 
representava negre.Per recopilar tot aquest material gràfic, 
l'autor ha hagut de recórrer durant quinze anys arxius i 
biblioteques d'arreu d'Europa. Una gran part de la cartografia 
mallorquina es troba a la Biblioteca Nacional de París. Altres 
es trobaven a l'arxiu de Lió. També hi apareixen, però, mapes 
d'origen italià, com són els venecians.  

L'obra fou presentada ahir a Palma pel conseller de Mobilitat i 
Ordenació del Territori, Gabriel Vicens, i per Joaquim Nadal, 
conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya. 
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The community of scholars whose work focuses on portolan charts and atlases has long 

awaited a new work of the scope and quality of this new book by Ramón J. Pujades i 

Bataller. The author has recently received his PhD in History from the University of 

Valencia and currently works at the Archive of the Crown of Aragon in Barcelona. This 

lavishly produced volume is the most comprehensive work on the subject of medieval sea 

charts to appear in many years. Written in Catalan, it also provides a 123-page English 

translation of the text in the back of the book.  

 

The book is large format (29 x 36 cm) and this generous size provides a suitable setting 

for the outstanding illustrations contained in this book. It is organized well, covering in 

order the cultural and economic context of the period, the question of who actually 

bought and used the charts, the problem of survival rates, the production process, the 

cartographers, and finally the enigma of the origins of the genre. It is clear that this book 

represents the product of a disciplined historian who is very well informed on the subject, 

and all of his conclusions are well defended and seem quite credible. 

 

A wise choice to write the Preface was Tony Campbell, formerly Map Librarian of the 

British Library. Tony is probably the most respected scholar of the subject, particularly in 

the early period, and his good words add credibility to this new work. 

 

Manuscript sea charts were drawn on vellum in Europe and its colonies in Asia and 

America over a long period of time, with production dates of surviving charts ranging 

from the end the of the 13
th
 century to the middle of the 18

th
 century. A working covering 

this entire body of work would be very large indeed, and Pujades has wisely decided to 

limit his analysis to charts of the medieval period. However, this creates some problems 

of definition: what is the appropriate cut-off date? He mentions a few possibilities in the 

early pages of the book: 1453 (the fall on Constantinople), 1492 (the fall of Granada) or 

possibly 1500, the date Campbell used. He ultimately selected 1470. However, for a 

production tradition which continued for more than 400 years, using any intermediary 

date as an end date is somewhat arbitrary, and inconvenient problems arise. For example, 

one of the most prolific cartographers of the period was Grazioso Benincasa and 14 of his 



23 signed works was produced prior to 1470, but what of the remaining 9 clearly of the 

same type, differing from the earlier 14 only in small details?    

 

Because these charts are one-off manuscripts and were produced so long ago, 

documentary records of their production are very scanty. Thus most of what we know of 

the charts and their cartographers has traditionally been derived from the surviving charts 

themselves. Hard use at sea and the sometimes difficult storage conditions over the 

centuries, means that only a fraction of the original production has survived and the 

degree to which these survivors represent the original body of work is unknowable. 

Pujades addresses this dilemma in a very credible analysis of a wide range of 

contemporary documents which might mention the existence of charts no longer extant. 

He uses, for example, inventories of ships and sailors, sometimes surveys of the estates 

associated with the wills of deceased pilots and sea captains. From this meticulous 

analysis the author concludes that the surviving population is a small fraction of the 

original production and probably not very representative of the full body of work. 

 

Some scholars have questioned whether or not portolan charts were actually used aboard 

ship in the for Mediterranean Sea navigation in the medieval period, but Pujades does not 

share their skepticism and forcefully argues that the charts and dividers, along with the 

magnetic compass, were the daily tools of the trade for navigators.   

 

The CD-ROM which accompanies the book contains very good images of all of the 

charts and atlases covered by the book. In the interest of protecting intellectual property 

rights, the images are not printable or downloadable, but they can be viewed quite well 

on the computer screen. Together, they provide in one place probably the best visual 

representation of the charts of this period. 

 

While my overall reaction to this book is very favorable, I found some aspects of the 

book not particularly user-friendly. Tony Campbell’s Census (which appeared Imago 

Mundi in 1986) is considered the ‘bible’ of portolan charts of this period and Campbell 

assigns a number to each of the charts. This Pujades book does not relate its own 

numbering system to the Campbell numbers, thus complicating the identification of the 

charts, especially the ones to which the author has assigned new attributions and date 

estimates. Another problem for readers of the English text is that the English section is 

placed in the back of the book, remote from the illustrations and tables. Locating the 

image or table in the earlier part of the book and then shuttling back and forth between 

these pages and the English text is quite inconvenient. A side-by-side bilingual 

presentation of the text would have improved this aspect of the book considerably.   

 

These quibbles aside, Ramón Pujades’ book is destined to be viewed as a major 

milestone in the study of this fascinating chapter in the history of cartography. It provides 

a profound and systematic view of this distant phase in the development of the 

cartography of the Mediterranean Sea.   

 

+++++++++++++++++++++ 

 



Richard Pflederer is a member of the Editorial Advisory Board of The Portolan, and is 

the author of a series of five detailed catalogues of portolan charts in major libraries. 
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Un llibre recull per primer cop els 
mapes medievals del litoral europeu 
i del nord d'Àfrica fets a escala 

ACN // 24.01.2008 20.48 h 

Barcelona.- L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) acaba de publicar 'Les cartes portolanes: la 
representació medieval d'una mar solcada', obra de l'historiador Ramon J. Pujades i Bataller, 
qui ha treballat dotze anys per recollir la informació i capturar les il·lustracions. Es tracta del 
primer llibre que recopila els primers mapes de la costa realitzats a escala abans de l'any 1470. 
El llibre també inclou un DVD amb més de 330 imatges, amb un nombre important de material 
inèdit que ara per primer cop es troba a disposició dels investigadors. Fins ara, es trobaven 
repartits per tot el món, amagats en arxius públics o a mans de privats. L'obra, que inclou 
també notícies documentals i literàries per contextualitzar cadascun dels mapes, ha estat 
publicada per Lundwerg i coeditada per l'Institut Cartogràfic de Catalunya, l'Institut Europeu de 
la Mediterrània i l'IEC. 

'Les cartes portolanes engloben el litoral mediterrani i europeu, així com les costes del nord 
d'Àfrica, i són concebudes per ser elements de navegació', explica l'autor. La importància 
d'aquests mapes, es troba en el fet que 'si es mira una carta, se sap a simple cop d'ull a quin 
territori ens estem referint; en canvi, si es miren les representacions anteriors del litoral, això no 
passa perquè, o bé són molt esquemàtiques, o bé són de tradició tolomaica i són molt 
antigues'. 
 
L'historiador ha hagut de recórrer el món, des d'Estats Units fins a Turquia, a la recerca 
d'aquest material, guiat per un llibre que va publicar un investigador de la biblioteca britànica 
l'any 1986 on recollia un cens de les cartes que fins llavors s'havien mencionat en documents. 
 
'El gran drama ha estat localitzar totes les peces, que estaven escampades per ciutats de tot el 
món, com París, Alemanya o Egipte', relata l'autor, i 'transformar les dades del cens en imatges 
de tot el que s'esmentava'. Aquest és el primer cop que una obra recull les imatges d'aquests 
documents, ja que fins ara o bé no s'havien fotografiat mai o el que s'havia fet era en blanc i 
negre i en males condicions. A l'estat espanyol només se'n conservaven tres. Dues d'elles es 
troben a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, on treballa actualment l'autor del llibre, i al Museu Marítim 
de Barcelona. La primera és una carta medieval veneciana i la segona, una carta d'origen 
català escrita l'any 1439 per Gabriel de Vallseca. 
 
La publicació ve acompanyada d'un DVD amb més de 330 imatges que recullen tota la 
producció anterior a l'any 1470, el moment en què es produeix el pas de l'Equador i els 
portuguesos baixen en direcció a l'Àfrica i s'endinsen en el mar Atlàntic. 'A partir d'aquí 
comença la navegació astronòmica; al canviar l'hemisferi ja no eren vàlids els mètodes de 
navegació utilitzats fins llavors i calia adaptar els instruments de l'astronomia per orientar-se'. 
En el mar mediterrani, però, es mantindran les tècniques utilitzades fins al segle XVIII. 
 
El llibre comença amb un capítol on s'explica la història de l'expansió comercial en l'època 
medieval, moment en què els catalans i italians comencen a conèixer el mediterrani i les costes 
d'Europa. Aquest apartat també parla de l'escripturació de les llengües vulgars, és a dir, el 
moment en què es comença a utilitzar el català i l'italià en comptes del llatí. Els següents 
capítols estan dedicats al catàleg de les peces, als propietaris i usos, els mètodes de producció 



dels mapes i les diferents escoles cartogràfiques d'aquell moment, i acaba amb una reflexió 
sobre els orígens d'aquestes cartes on l'autor exposa la seva hipòtesi de com es generaven. 
 
La presentació d'aquesta obra s'ha celebrat aquest dijous al vespre, durant un acte presidit pel 
conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, i president de l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya, i Salvador Giner, president de l'IEC. L'obra ha estat publicada per 
Lundwerg i coeditada per l'Institut Cartogràfic de Catalunya, l'Institut Europeu de la Mediterrània 
i l'IEC.  
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Llibre recull tots els primers mapes litoral europeu i del nord d'Àfrica 

 
Barcelona, 24 gen. (EFE).- El llibre "Les cartes portolanes" recull els primers mapes del litoral 
europeu i del nord d'Àfrica realitzats a escala. 

L'obra, que inclou un DVD amb més 330 imatges que recullen tota la producció anterior a 1470, 
ha estat coeditada per l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i l'editorial Lünwerg en col·laboració 
amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya i l'Institut Europeu del Mediterrani. 

L'autor del llibre, l'historiador Ramon Pujades, que ha treballat dotze anys per recollir tota la 
informació, ha comentat que aquesta obra se centra en l'estudi del problema dels orígens i 
l'evolució de la cartografia portolana o cartografia nàutica medieval". 

Segons Pujades, són medievals els mapes produïts abans de 1470, que van ser instrument de 
l'expansió del comerç marítim internacional que es va produir a partir del segle XI, en paral·lel 
al progressiu millor coneixement geogràfic del Mediterrani. 

Una de les últimes conseqüències d'aquell procés, ja al segle XIII, va ser el dibuix i 
escripturació d'aquelles aigües per les quals navegaven quotidianament. 

Apareixia així un nou tipus de mapa "incomparablement més realista i ric en toponímia que tots 
els anteriors: la carta portolana". 

Després d'una repassada per la cronologia de l'expansió comercial itàlica i catalanoaragonesa, 
l'estudi analitza la pràctica totalitat de la producció conservada, tant itàlica com catalana, i 
contrasta les seves característiques amb la informació que proporcionen les notícies sobre la 
seva possessió a les fonts documentals i literàries coetànies. 

Posteriorment, intenta determinar qui van ser els usuaris i quins usos feien de les cartes; com 
estaven fetes i de quina manera s'organitzaven els tallers cartogràfics per cobrir la demanda 
existent. 

Les últimes cinquanta pàgines inclouen l'apèndix toponímic, amb la transcripció de dues àrees 
particularment significatives (una d'elles el litoral català i valencià) en totes les cartes 
estudiades, la qual cosa ha permès datar i situar geogràficament les nombroses peces 
anònimes, afegeix l'autor. 

L'obra, que inclou una traducció a l'anglès, es completa amb un DVD amb unes 330 imatges 
d'alta resolució, corresponents a més de setanta cartes originals, deu còpies de finals del segle 
XV i més de quaranta atles originals sencers. EFE. 
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