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 La cartografia és un dels suports essencials en el desenvolupament de les 
comunicacions i en l’estructuració d’una societat, tot i que també és una eina de 
primer ordre per a la guerra. La història de la cartografia representa, doncs, un 
element molt destacat (més del que potser es pensa) de la història de la 
modernització de la societat. 
 En el llibre que comentem, M. Carme Montaner fa una història de la 
cartografia topogràfica a Catalunya. Es tracta de l’edició de la seva tesi doctoral 
presentada a la Universitat de Barcelona. A l’autora li ha passat com a molts de 
nosaltres, que ha hagut d’obrir el camí en la seva temàtica. Això significa, gairebé 
irremeiablement, plantejar-se a la vegada dos objectius contradictoris: fer un estudi 
especialitzat i, al mateix temps, donar una visió de conjunt. D’estudis de cas, el llibre 
en presenta una bona colla, d’entre els quals pot destacar l’estudi sobre la 
cartografia de l’exercit francès d’ocupació per encàrrec de Ferran VII o el del Servei 
del Mapa Geogràfic de Catalunya, impulsat per la Mancomunitat de Catalunya.  
 D’altra banda, que el llibre sigui una visió de conjunt de la cartografia sobre 
Catalunya dels darrers dos-cents anys és una de les seves principals virtuts. El 
públic català la té ara disponible i, al mateix temps, els investigadors del futur podran 
centrar-se en una anàlisi de nous casos, feta potser des de noves perspectives o, si 
convé, donar una nova interpretació general que, per fortuna d’ells, es basarà en la 
que ens ofereix M. Carme Montaner. 
 Passem ara a revisar el sumari del llibre. Consta de quatre parts. La primera, 
relativament breu, tracta dels antecedents de la cartografia moderna. Entre els 
antecedents, Montaner fa un resum breu de l’expedició de l’Acadèmia de Ciències 
de París, que féu les mesures de l’arc de meridià Dunkerque-Barcelona, les quals 
donaren lloc a la definició del metre. En la continuació d’aquesta expedició, hi 
intervingué Agustí Canelles, professor de l’Escola de Nàutica, el qual, probablement 
gràcies a la seva experiència amb els francesos, aixecà una sèrie de mapes durant 
la guerra del francès. Una altra notícia breu que dóna és l’activitat cartogràfica de 
l’exèrcit francès d’ocupació, els anomenats Cent Mil Fills de Sant Lluís, que ajudà 
Ferran VII a recuperar el poder absolut després del període constitucional de 1820-
1823.  
 La segona part tracta de la cartografia durant la revolució industrial, fins a 
l’any 1913. Aquí és on Montaner recull i estudia l’activitat cartogràfica lligada als 
projectes de ferrocarril, al desplegament de la xarxa de carreteres, a la construcció 
de canals, la base del mapa geològic impulsat per la Diputació de Barcelona. També 
parla del sorgiment d’una cartografia de divulgació, que abastava una demanda 
urbana de mapes, així com la cartografia lligada al moviment excursionista. Aquí 
Montaner explica la procedència professional dels cartògrafs, molts d’ells enginyers 
de diferents especialitats (enginyers militars, de camins, de mines o industrials). 
Podem esmentar, per exemple, el projecte de ferrocarril de Granollers a Vic, Ripoll i 
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Sant Joan de les Abadesses, signat el 1856 per Ildefons Cerdà, que és el mapa 
topogràfic més antic localitzat per Montaner corresponent a un ferrocarril. 
 La tercera part tracta sobre la consolidació de la cartografia topogràfica a 
Catalunya a partir de 1913 fins a la guerra civil. Montaner comenta les vicissituds del 
mapa topogràfic impulsat per l’Estat, que, després d’unes dècades de funcionament, 
començà finalment a publicar els primers fulls sobre Catalunya. La cartografia 
relacionada amb les explotacions hidroelèctriques té el seu moment culminant en 
aquest període, el de la gran expansió d’aquestes instal·lacions al Pirineu. És en 
aquest període que l’Ajuntament de Barcelona creà el seu departament de 
cartografia. 
 La quarta part del llibre està dedicada exclusivament al Servei del Mapa 
Geogràfic, creat el 1914 per la Mancomunitat de Catalunya, la primera institució 
dedicada a la cartografia moderna al nostre país. És l’antecedent immediat de 
l’actual Institut Cartogràfic de Catalunya en la mesura que fou en el Servei que es 
definiren els objectius bàsics d’una cartografia científica per a Catalunya i s’hi 
donaren els primers passos. El primer director i organitzador del Servei fou 
l’enginyer militar Josep M. Rivera i Juer. El servei patí els avatars de les diverses 
conjuntures, tant la dissolució de la Mancomunitat el 1925, que el féu incorporar a la 
Diputació de Barcelona durant la dictadura de Primo de Rivera, com l’establiment de 
la Generalitat republicana i, després, la guerra civil i el franquisme. 
 Com es veu, el llibre de Montaner fa una revisió general de la història de la 
cartografia a Catalunya gairebé en els darrers dos segles. Vull destacar que, per 
desenvolupar el treball, M. Carme Montaner ha localitzat una producció cartogràfica 
d’una ampli origen, vinculada no solament als organismes oficials, sinó també a 
iniciatives diverses, com ara les relatives a l’esport (l’excursionisme) o a la producció 
(agrícola i industrial). Fa uns anys que defenso, amb poques oportunitats per 
demostrar-ho, que no és correcte avaluar l’activitat científica catalana (o espanyola) 
únicament per les expressions institucionals, com ara departaments de 
l’administració de l’Estat o les universitats. Molt especialment a Catalunya, aquestes 
institucions han patit el poc interès i el poc reeiximent de la gestió de l’Estat 
espanyol, mentre que l’activitat científica i tècnica no institucional (o no acadèmica) 
ha estat empentada pel dinamisme social i econòmic de Catalunya i de la seva 
població. Els catalans han estat i continuen essent usuaris i consumidors de ciència i 
tecnologia, però fins fa molt poc no teníem centres propis on desenvolupar-les. 
Aquesta ciència i tecnologia, a més, estava (i està) relativament a mà, a Europa; a 
més d’estar disponible, molts d’aquests recursos científics i tècnics han estat fets 
servir de manera efectiva dins de projectes diversos que han creat llocs de treball i 
un cert benestar general. Cal recordar que Catalunya esdevingué molt aviat, potser 
ja al segle XVIII, una regió econòmica europea, amb una extensió de mercat a 
Amèrica, tant abans com després de la pèrdua de les colònies espanyoles. 
 En el cas dels mapes, en l’estudi de Montaner es posen de manifest les dues 
coses que acabo de comentar. Primer, el desenvolupament d’una activitat 
cartogràfica intensa fora dels organismes oficials de l’Estat, tant particulars o 
empreses com organismes creats per la Diputació provincial o la Mancomunitat. 
Segon, la història de la cartografia moderna també posa en relleu la gran vinculació 
de l’activitat cartogràfica amb Europa i, en particular, amb els nostres veïns, els 
francesos: els catalans s’aprofitaren no solament de les cartografies d’estat i militar 
franceses, pioneres al món, sinó també, de la seva cartografia excursionista 
(pirenaica)!  
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Hi ha de vegades un cert menysteniment de la “influència francesa”, potser 
perquè avui dia França no ocupa el lloc hegemònic científic i tècnic que ocupava fins 
fa relativament poc. La fortuna dels nostres avantpassats, però, fou viure molt a prop 
de l’avantguarda política i científica del món, i el seu encert, saber-la fer servir per 
desenvolupar Catalunya. Els que troben massa “francesa” la nostra cultura científica 
s’atabalarien d’estudiar la història científica i tècnica d’Alemanya, d’Anglaterra o, 
principalment, dels Estats Units, on França també ha tingut una gran influència en 
períodes molt dilatats. En algun camp, l’enginyeria professional de rang universitari, 
per exemple, França fou pionera i exemple a tot al món i, evidentment, també per a 
nosaltres. 
 La història de la ciència és vista molts cops com una disciplina per a 
xafarders, que només satisfà una certa curiositat. Tanmateix, té moltes utilitats 
socials i no és just que, atesa la demanda existent, la majoria, la gran majoria, dels 
historiadors de la ciència siguin entusiastes amateurs, és a dir, que sobreposin la 
seva recerca a les obligacions d’una altra feina, fins i tot alguns cops allunyada de la 
història. En el cas del llibre sobre la cartografia sobre Catalunya, la utilitat és ben 
clara. L’estudi de la tradició cartogràfica catalana no solament beneficia la institució 
que avui l’acull (l’Institut Cartogràfic de Catalunya, a la Cartoteca del qual M. Carme 
Montaner treballa), sinó que tota la societat catalana pot veure en aquest llibre que, 
amb el seu dinamisme i la capacitat de portar endavant projectes, els catalans han 
estat capaços de promoure l’estudi i la representació del seu territori, fins i tot quan 
les institucions d’estat creades per fer-ho no acabaven de complir la seva obligació. 
Des del punt de vista de la història de l’enginyeria, una gran part de la cartografia ha 
d’afegir-se al compte dels enginyers, els quals, per una o altra raó, han tingut un 
protagonisme gran en el desenvolupament d’aquesta disciplina científica i tècnica. 


