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Després de l’adquisició i lectura del llibre El Maestro Cartógrafo de Pascale Rey va
aflorar en mi la sensació que al llarg dels meus estudis nàutics a la Facultat no s’havia tractat
l’origen històric de la nostra forma de ser, de gran varietat i riquesa històrica i cultural.
Juntament al llibre comentat i l’observació d’un facsímil de l’Atles Català editat per
Enciclopèdia Catalana va despertar-me el desig de saber-ne més. És un document de
temàtica nàutica i vaig creure adient presentar una proposta de projecte de final de
Llicenciatura en Nàutica i Transport Marítim relacionada amb l’ Atlas Català.
Amb la lectura dels primers documents, ja vaig poder idear unes guies mestres amb els
següents apartats: el desenvolupament de l’exploració marítima dins la Mediterrània per part
de la Corona catalana - aragonesa, l’Escola Mallorquina i l’Atles Català. Tots ells eren temes
altament connectats i de vital importància per tal de poder comprendre el projecte i que per
tant s’havien d’incloure en la redacció del treball.
He cregut convenient adjuntar part de l’arbre dinàstic de la Corona d’Aragó. Uns
monarques que van impulsar amb el seu poder el desenvolupament econòmic, l’expansió
territorial peninsular - sobretot la mediterrània -, i la marina catalana. Aspectes de vital
importància en la creació de la potencia econòmica mediterrània que va ser la Corona amb
els seus corresponents cartògrafs, buxolers1, etc.
També voldria tractar els diferents instruments que els navegants de totes les èpoques,
però sobretot els de l’edat mitjana, utilitzaven per navegar dins la mar Mediterrània. Uns
instruments que van permetre evolucionar, comprendre i plasmar en les cartes les terres
explorades pels mateixos navegants on l’ interès comercial i el militar en les creuades
provocà en els regnes implicats en el domini mediterrani un important esforç de representació
de les costes de manera fidedigna.
S’inclou una detallada descripció de l’Escola Mallorquina amb els seus principals
integrants que van fer d’aquest pont cultural i científic el màxim exponent de la cartografia
dins la Corona, però també al Mediterrani i al món conegut.
Per últim, com a peça central que és l’Atles Català en faig una completa descripció i
profund estudi, ja que és una de les obres més representatives de la cartografia de la baixa
edat mitjana i de l’Escola Mallorquina, part principal del projecte que us presento a
continuació.

Activitat artesanal referent a la pintura de les capses de fusta de les brúixoles ampliant el significat del terme a la
pintura de les roses dels vents característiques del mapes, la qual cosa es relacionaria directament amb la
realització d’obres cartogràfiques.
1
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L’època d’estudi que ens interessa i que coincideix amb l’etapa de màxima expansió de
la Corona catalana - aragonesa és la corresponent a la baixa edat mitjana sent el període
històric utilitzat per descriure la historia europea entre els segles XI i XIV. Aquest període va
ser precedit per l’alta edat mitjana (s. III-X) i va ser succeït per l’edat moderna (s. XV-XVIII).
Tot i aquesta delimitació temporal general no tots els països van realitzar aquesta transició de
forma el que fa que alguns elements es classifiquin de manera diferent segons el país.
Després de les invasions dels musulmans, els hongaresos i els normands, que havien
assolat Europa als segles precedents, sobre l’any 1000, comença un període de creixement
econòmic i demogràfic que comportarà la crisi de la societat feudal i l'aparició de noves
formes d'organització política i social: els comuns, especialment a Itàlia, i els estats
"nacionals", a França, Anglaterra i Espanya.
Al voltant del 1300, i després de diversos segles de prosperitat a Europa, el creixement
es va aturar. Unes sèries de fams i plagues, com la Gran Fam2 de 1315 -1317 i la Pesta
Negra3, van reduir la població a la meitat. També va anar acompanyada de tensions socials i
guerres endèmiques; aixecaments dels camperols a França i Anglaterra, i la Guerra dels Cent
Anys4 entre d’altres. A més a més, la unitat de l’Església catòlica va ser fracturada pel Gran
Cisma d’Occident5. Tots aquests esdeveniments tenen el nom de la Crisi de la baixa edat
mitjana.
Però al segle XIV també va ser un període de gran progrés per les arts i les ciències. El
redescobriment dels textos antics grecs i romans6, i la invenció de l’impremta, la qual va
facilitar la disseminació de la paraula i va democratitzar l'aprenentatge.
El creixement de l'imperi Otomà7 va finalitzar amb la caiguda de Constantinoble el
1453, la qual cosa va tancar les possibilitats de comerç amb l'Est. Però, el descobriment
d'Amèrica per Cristòfor Colom8 el 1492, i la circumnavegació d'Àfrica per Vasco da Gama9 el
2 Un temps inusualment humit i fred va produir durant anys unes collites escasses. Aquest escassetat d’aliment va
produir una fam generalitzada que semblava no acabar-se mai. La majoria de gent no disposava d’aliment suficient
va reduir l’esperança de vida del poble a 30 anys.
3 Coneguda com a mort negra va ser una pandèmia de pesta (malaltia potencialment epidèmica produïda pel bacteri
Yersinia pestis i que transmet a través de les puces dels rosegadors infectats), que devastà Europa i Àsia a mitjans
del s. XIV (1347-1351) i provocà la mort d’ aproximadament un terç de la població europea.
4 Sèrie de conflictes entre Anglaterra i França. Aquest període va durar de 1337 a 1453, 116 anys. El conflicte
començà quan Carles IV, rei de França i Navarra, va morir sense descendència el 1328, i Eduard III d'Anglaterra hi
reclamà el seu dret al tron de França, ja que era nét per via materna del germà de Carles, el rei Felip V, però els
francesos van negar la seva pretensió adduint la Llei Sàlica (Disposició que excloïa del tron les dones de les famílies
reials i llurs descendents).
5 Període de crisi viscut entre 1378 i 1417 durant el qual dos papes rivals, l'un establert a Roma i l’altre a Avinyó, es
consideraven l'únic i legítim Papa. El cisma es va resoldre finalment amb el Concili de Constança (1417) que establí
de nou un únic Papa reconegut per tota la Cristiandat.
6 El procés va començar per mitjà del contacte amb els àrabs durant les Croades, però, es va accelerar amb la
captura de Constantinoble pels turcs, atès que molts erudits bizantins es van refugiar a l'Occident, principalment a
Itàlia.
7 Conegut com a Imperi Turc Otomà, va ser un estat multi ètnic i multi confessional governat per la dinastia Osman.
En la seva màxima esplendor, entre els s. XVI i XVII s'expandia per tres continents. L'imperi va ser al centre de les
interaccions entre l'est i l'oest durant sis segles.
8 Fou un navegant, cartògraf, almirall, virrei, governador general de les Índies al servei dels Reis Catòlics i va ser el
descobridor d’Amèrica.
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1498 van obrir noves rutes comercials, enfortint l'economia i el poder de les economies
europees occidentals. Entrant en la següent etapa històrica: l’edat moderna o dels grans
descobriments.
Aquest capítol
apítol tractarà dels integrants reials catalans, del
el procés d’extensió territorial i
per acabar de la seva marina. Estudiem un petit imperi mediterrani format per la unió del
Casal de Barcelona i el reialme d’Aragó, integrat en el moment històric de la baixa edat
mitjana dintre del món conegut en aquell moment: Europa, Mediterrani i part d’Àsia.

2.1 La corona catalan
atalana - aragonesa
La corona catalana – aragonesa
ragonesa neix del matrimoni de Ramon Berenguer IV10 de vint-itres anys d’edat, comte de Barcelona, i Peronella d’un any,, filla del rei Ramir II d’Aragó11,
l’any 1137. Aquest fet va unir el títols de comte de Barcelona i rei d’Aragó
d’Arag en una sola
persona. Va implicar que el Casal de Barcelona regnés sobre Aragó i que els monarques
descendents d’aquest matrimoni s’autotitulessin
s’autotitulessin amb els dos títols sobirans de reis d’Aragó i
comtes de Barcelona.

Fig. 1: Unió de Barcelona i Aragó
Font: Els comtes sobirans de la Casa de Barcelona

Fou un navegant i aventurer portuguès. El projecte de vorejar la costa africana
africana fins a arribar al cap de Bona
Esperança i continuar rumb est, per a obrir intercanvis comercials i arrabassar als àrabs el trànsit mercantil. Ho va
aconseguir i per primera vegada un estat europeu (Portugal) va poder entrar en contacte directe
direct amb la civilització
hindú, fonamental per al decurs de la història occidental.
10 Fill de Ramon Berenguer III i Dolça de Provença, fou
f comte de Barcelona, Girona, Osona i Cerdanya,
Cerdany príncep
d’Aragó i comte de Ribagorça.
11 Fill segon del rei Sanç I d’Aragó i Pamplona i de la seva segona muller Felícia de Roucy, fou rei d’Aragó, comte de
Ribagorça i comte de Sobrab.
9
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A partir de llavors, la denominació oficial dels territoris sota el seu poder va ser la de
regnes i terres del rei d’Aragó, expressió de la forma política confederal que s’establí. La
noblesa dels dos regnes intervingué en l’expansió d’aquests dominis.
Els territoris centrals, Catalunya i Aragó, políticament independents, tingueren un
protagonisme diferent en el sí de la confederació. Aragó desenvolupà un paper polític
important en aportar-hi el títol reial, i Catalunya fou el nucli econòmic i institucional que
configurà l’expansió mediterrània.

2.1.1 Alfons I, el Cast o el Trobador
El comte rei Alfons el Cast o Trobador visqué la totalitat de la segona meitat del s. XII,
moment crucial en la història de l’Europa occidental i per consegüent de Catalunya. El canvi
de l’alta a baixa edat mitjana que es va produir de manera paral·lela a la incorporació o unió
de la Catalunya Nova amb la Catalunya Vella.

Fig. 2: Arbre genealògic d’Alfons I
Font: Col·legi Oriol Nogueras
Nasqué un nou concepte territorial: Catalunya, la qual a la vegada s’associà amb el
regne d’Aragó per construir una nova entitat tant política com social, econòmica i cultural: la
Confederació catalana- aragonesa. Es va desenvolupar la burgesia (mercaders, comerciants i
artesans) a les ciutats i a les viles.
Aquest estament tenia una projecció en la vida de la societat medieval amb un
progressiu d’augment del nombre de persones inscrites en aquesta nova realitat social i
econòmica quasi inexistent en segles anteriors. La mateixa dinàmica del món feudal fou la
creadora d’aquest nou estament, amb característiques pròpies, que a la vegada formava part
d’una realitat com eren les estructures feudals.
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Fig. 3: La Corona d’Aragó al final del s. XII
Font: Història. Política, Societat i Cultura dels Països Catalans. Vol. 2
Alfons inicià el seu regnat amb la necessitat de resoldre la complexa herència
patrimonial conseqüència del casament del seu pare, Ramón Berenguer IV (1131-1162), i la
seva mare, Peronella d’Aragó (1136-1173), amb el qual es va intentar solucionar l’enrevessat
testament del rei d’Aragó, Alfons el Bataller12.
El Cast fou jurat comte de Barcelona (1163) i per la renúncia de la seva mare, reina
Peronella, també jurava com a rei d’Aragó a Saragossa (1164). Aquests actes jurídics
solucionaven un problema de trenta anys de durada que comportava a la vegada la unitat
política al llarg de la conca de l’Ebre per intentar barrar el pas de Castella a terres llevantines.
Respecte la política peninsular Alfons va intervenir a remolc de la seva major
preocupació, la realitat utrapirinenca, i amb el començament de l’activitat mercantil
mediterrània, però també continuà existint una frontera islàmica que havia estat la principal
preocupació durant segles tant dels comtes de Barcelona com dels reis d’Aragó.
Aquest panorama havia canviat amb la dominació de la vall del riu Ebre, però en
aquest mateix moment s’havia iniciat l’intent del reialme de Castella d’arribar a la
Mediterrània, i dominar al mateix temps la conca del riu Ebre, en prejudici de les conquestes
fetes pels reis de Navarra i d’Aragó.

Rei d’Aragó i Pamplona, comte de Ribagorça i Sobrarb (1104-1134); rei consort de Castella (1109-1114). Fill
segon del rei Sanç I d’Aragó i Pamplona i de la seva segona muller, Felícia de Roucy. El sobrenom li venia per les
nombroses campanyes contra els musulmans que li permeteren expandir Aragó cap al sud a través de la vall de
l'Ebre.
12
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L’any 1170, Alfons VII de Castella i Alfons el Trobador van entrevistar-se, iniciant-se
unes llargues negociacions que conclogueren amb la firma de la pau perpètua entre els dos
monarques. Aquest tractat, a més, implicava una renúncia a la influencia catalana aragonesa més enllà del reialme de València. La taifa de Múrcia quedava vinculada a la zona
d’influència castellana. Aquest repartiment del llevant peninsular perjudicava plenament
l’expansió militar dels reialmes i terres governades pel comte rei Alfons.
Una de les tasques de govern més reeixides del regnat fou la continuació del
poblament, en especial de la Catalunya Nova. La tasca fou iniciada pel comte Ramon
Berenguer IV a partir de la conquesta de Siurana13 i finalitzà amb el regnat de Pere el Catòlic.
La dedicació d’Alfons a la política occitana fou superior a la peninsular, tot i això que la
inversió potser s’hauria de considerar superior al guany. El gran escull de la política catalana
a la Provença s’ha de buscar en la rivalitat de nissagues comtals de Barcelona i de Tolosa.
Totes dues volien un domini polític i senyorial sobre aquesta contrada.
Les comunicacions entre els dominis peninsulars i occitans d’Alfons eren difícils sinó
també per la continua actuació bèl·lica dels comtes de Tolosa, que dominaven punts
estratègics i d’enllaç entre els diferents dominis territorials dels monarques catalans aragonesos.
Els darrers anys de regnat, Alfons el Trobador els viu intensament: la problemàtica
provençal l’obliga a anades i vingudes constants. Intentava assegurar el seu fill segon, Alfons,
com a senyor de Provença i que el nou comte acceptés els termes de la pau i treva que fes
possible que Provença entrés a formar part directament de les estructures de govern de la
Confederació.
Però els testaments de caire patrimonial, el marge d’un concepte modern d’estat, o la
realitat política del moment foren la causa de la disgregació del nonat estat pirinenc. El seu fill
Alfons acabà sent hereu de Provença, on morí el 1209 poc abans de la batalla de Muret
(1213). L’estat mediterrani entre l’Ebre i el Roine fou un somni.

2.1.2 Pere I, el Catòlic
El regnat del comte rei Pere el Catòlic quedà marcat per la seva tràgica mort a la
batalla de Muret14. Aquest fet es convertí en quelcom essencial, però s’hauria de considerar
el significat del combat i no la mort del monarca. El signe d’una realitat de la transformació, de
l’evolució que vivia Europa occidental.

Fou una de les batalles de la Reconquesta. L'assetjament el va dirigir Bertran de Castellet, noble al servei de
Ramon Berenguer IV, el qual intervingué activament en la reconquesta del Priorat.
14 Important batalla que va tenir lloc a Muret, al sud de Tolosa de Llenguadoc, el 12 de setembre del 1213, i que va
enfrontar Ramon VI de Tolosa i els seus aliats, Pere el Catòlic d’Aragó i Barcelona, Bernat V de Comenge i Ramón
Roger I de Foix contra els croats i les tropes de Felip II de França, comandades per Simó de Montfort. La batalla de
Muret va marcar el preludi de la dominació francesa sobre Occitània i la fi de l'expansió catalana a Occitània
13
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Fig. 4: Arbre genealògic de Pere I
Font: Col·legi Oriol Nogueras
Hi hagué una realitat que Pere no va viure per la seva prematura mort, que foren els
primers anys del regnat de Jaume el Conqueridor, els inicis de la baixa edat mitjana i el triomf
de les noves estructures i corrents del pensament.
Els anys de govern foren, en tots el conceptes, difícils, i s’han de valorar en relació amb
el pas del s. XII al XIII. En aquells anys, els esdeveniments polítics a Europa eren notables, hi
havia una veritable “revolució” a la qual Pere intentà buscar solucions favorables als seus
interessos polítics.
Respecte la política peninsular Pere inicià el seu regnat sota la tutela de la seva mare,
la reina Sança, segons prescripció del seu pare Alfons. L’acció de tutela fou curta, ja que la
reina ingressà com a monja al monestir de Sixena (1189). Aquest centre religiós cenobi15
tingué una gran influència en la vida de Pere, on fou enterrat junt a la tomba de la reina Sança
i de les seves germanes Elionor i Dolça.
La política peninsular continuava amb tota la seva complexitat. Alfons VIII de Castella
continuava exercint un paper predominat sobre la resta de regnes, els quals actuaven sempre
sota pressió política i diplomàtica del rei de Castella.
La intervenció de Pere el Catòlic a la política peninsular fou escassa durant aquests
anys; no hi havia una problemàtica preeminent en el dia a dia de les relacions amb els
reialmes peninsulars. Els tractats de Monteagudo i de Mallen van permetre a Pere dedicar el
seu esforç bèl·lic a intentar conquerir València (1210), però la reacció musulmana no va ferse esperar: un estol sarraí va devastar les costes del comtat de Barcelona. Aquest fet
Tradició monàstica iniciada antigament pel cristianisme que emfatitza el comú. Es caracteritza pel comunitarisme
monacal que preserva l’aïllament dels monjos del comú de la societat.
15
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evidencià la manca d’una marina catalana i la negociació d’un acord amb les naixents ciutats
estat marineres d’Itàlia.
L’emperador del Marroc va valorar els fets bèl·lics i l’escàs aprofitament militar de
Castella i va traslladar-se a la Península amb la intenció d’assolir una nova victòria i fer
recular la línia de frontera. Arran d’aquesta intenció es va predicar una croada per fer front al
perill islàmic. L’exèrcit croat es va reunir a Toledo.
Els exèrcits croat i del califa almohade van enfrontar-se a la plana de Las Navas de
Tolosa (Úbeda) on es desenvolupà la batalla. Desprès d’uns inicis que no foren gaire
favorables, Sanç de Navarra16 va trencar les files almohades i penetrà en el seu campament;
a continuació es produí no una retirada sinó una fugida. Aquesta victòria obria possibilitat de
dominar militarment tot l’al-Andalus, però els fruits i beneficis polítics i militars trigaren a
assolir-se i foren els reis Jaume I, a Catalunya, i Ferran III, a Castella, els grans conqueridors.
En el regnat de Pere es documenta l’existència de noves estructures socials i
econòmiques a les terres catalanes; la burgesia havia assolit personalitat pròpia. Aquesta
transformació començà a perfilar-se arreu d’Europa a partir de l’any 1000.
No hi ha dubte que al s. XI hi hagué un seguit de novetats; un augment de població, de
producció i de consum: societat i economia iniciaven un nou moment històric.
El molí d’aigua permetia disposar d’una força més potent que l’animal i la humana, i
lògicament la mà d’obra sobrant encarrilava la seva activitat a tasques relacionades amb
l’habilitat manual o intel·lectual.
Les ciutats i les viles contemplaven el creixement del nombre de mercaders,
comerciants i artesans que integraven la burgesia17. Per facilitat la implementació d’aquest
flux comercial el rei Pere va dictaminar la constitució de Pau i Treva18 (1200) on es reconeixia
el concepte menestral i assenyalava els oficis més destacats que quedaven protegits
(pellissers/blanquers i sabaters, teixidors, etc).
Tot i que en el seu regnat hi hagué un important desenvolupament de les noves
estructures estamentals de la burgesia, però seria el seu fill Jaume I el Conqueridor la
persona que viuria plenament aquesta transformació.

2.1.3 Jaume I, el Conqueridor
Jaume I era fill d’un matrimoni malavingut que s’havia separat abans del seu
naixement. Els seus primers tres anys de vida es van escolar al costat de la seva mare, però

Fou rei de Navarra de 1194 a 1234.
Estament que viu del seu treball i que no són ni guerrers ni camperols.
18 Impulsada per un moviment social al s. XI com a resposta de l'Església i dels pagesos a les violències perpetrades
pels nobles feudals. Es pot considerar l'origen de les Corts Catalanes.
16
17
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després en fou separat i posat en poder de Simó de Montfort19 a Carcassona, com a penyora
del pacte del seu futur matrimoni amb la filla d’aquest noble, per tal de buscar camins de pau
enmig de la croada contra els albigesos20 que assolaven Llenguadoc.
La batalla de Muret (1213) on Pere el Catòlic havia estat derrotat i mort pels croats
francesos, deixà Jaume I orfe i en poder de l’enemic del seu pare. El Papa Innocenci III21
ordenà que l’Infant, esdevingut rei, fos lliurat als seus súbdits catalans i aragonesos; i
efectivament fou portat a Catalunya (1214) i encomanat al mestre del Temple Guillem de
Mont-ront, que s’ocupà de la seva educació.
Sota la supervisió de la Santa Seu, es constituí un govern de regència presidit per
l’oncle del rei, el comte Sanç, que governà els regnes fins al 1218. S’inicià llavors el govern
personal de Jaume I, quan només tenia deu anys.

Fig. 5: Arbre genealògic de Jaume I
Font: Col·legi Oriol Nogueras
Els temps de l’adolescència de Jaume foren difícils perquè les lluites nobiliàries van
alterar l’ordre públic a Catalunya i Aragó. Primer fou el conflicte per la successió d’Ermengol

Noble francès baró de Montfort i comte de Leicester. Va ser el principal protagonista de la croada contra els càtars
i va derrotar Pere el Catòlic a la batalla de Muret.
20 Campanya militar de grans dimensions iniciada per l'església catòlica per perseguir i eliminar el catarisme a
Occitània durant la primera meitat del s. XIII. El detonant fou l'assassinat del legat Papal Pere de Castellnou, motiu
que prengué el Papa Innocenci III per declarar l'inici d'una croada en contra d'altres cristians, en terres catòliques.
21 Nom que adoptà Lotario dei conti di Segni al ser nomenat Papa (1198). Descendent per part de pare de la
poderosa família de Segni i per part de mare de la noblesa romana. Serà el més poderós dels papes de l’edat
mitjana, la supremacia absoluta del Papat damunt l'ordre polític i el religiós configurà plenament la seva actuació.
19
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d’Urgell22. Desprès el rei s’enfrontà amb el llinatge de Montcada23, però amb tanta mala
fortuna que va quedar retingut a Saragossa durant unes setmanes en poder dels nobles
revoltats.
Desprès de diverses lluites, el rei portà a terme la seva primera expedició contra els
sarraïns24 i intentà prendre Peníscola (1225) però el setge fracassà. Tot i això, Jaume no es
va pas desanimar i en programà una altra contra el regne islàmic de València per l’any
següent, però no va aconseguir el suport dels aragonesos i va haver de pactar treves amb
Abu Said25.
Malgrat que l’intent inicial d’expansió de Jaume havia estat el País Valencià, la primera
gran expedició fou a Mallorca (1229), un objectiu que semblava molt més difícil, ja que
requeria una flota i exigia una organització naval notable per a l’avituallament de l’exèrcit en
campanya. Posteriorment també s’inicià la conquesta del Regne de València. Aquests
esdeveniments es tractaran en els apartats 2.2.1 i 2.2.2 d’aquest treball.
L’any 1264 es produí una gran revolta simultània dels sarraïns sotmesos a Castella, a
Andalusia i a Múrcia, coordinada pel rei de Granada, que atacà al mateix temps les fronteres
castellanes. Alfons X el Savi26 es trobava desprevingut i, davant la impossibilitat d’atendre el
front andalús i el front murcià, demanà al seu sogre Jaume I que l’ajudés a reconquerir
Múrcia.
Els nobles aragonesos eren partidaris de donar un ajut condicionat a canvi de
lliurament dels castells fronteres que Jaume I reclamava com a seus, però el rei decidí ajudar
el seu gendre sense cap contrapartida, i per això només pogué comptar amb els nobles
catalans. El motiu altruista de Jaume residí en que la revolta de Múrcia era un gran perill per
al País Valencià i que més valia defensar-se en terra d’un altre que a la pròpia.
La política internacional amb els països del Magrib era intensa des del s. XII, però es
va veure afectada per l’expansió catalana. La conquesta de Mallorca i València van provocar
l’hostilitat de Tunis i generaren un estat de guerra en certs moments i incidents de cors.
El 1240 i el 1246 les ambaixades de Jaume aconseguiren restablir les bones relacions:
s’asseguraren els intercanvis comercials i es crearen o consolidaren consolats i alfòndecs27
de catalans al Magrib.

Comte d’Urgell (1268-1314) i vescomte d’Àger (1267-1314) va morir sense descendència.
Un dels més importants de Catalunya, per les possessions que va acumular i per la importància dels seus
membres.
24 Nom amb què la cristiandat anomenà als àrabs, que s'expansionaren per tot e l nord d’Àfrica, l’Orient Mitjà, l’Àsia
Menor i gran part de la Península Ibèrica durant l’edat mitjana.
25 Darrer governador almohade a València que era independent.
26 Rei de Castella i de Lleó (1252 – 1284). Va fomentar l'activitat cultural, promocionant l'Escola de traductors de
Toledo on s’hi van aglutinar estudiosos cristians, jueus i musulmans que van desenvolupar una important labor
científica en rescatar textos de l'antiguitat i traduir-los a les llengües occidentals, un fet que va contribuir a posar els
fonaments del renaixement científic en l'Europa medieval.
27 Era l'edifici físic on tenia la seu la institució catalana del Consolat del mar a les diverses ciutats de la Mediterrània.
22
23

Jordi Gras Serra

21

Anàlisis d’una mostra cartogràfica representativa de l’Escola Mallorquina: l’Atles Català

Les relacions comercials i polítiques amb les ciutats marítimes italianes també eren
antigues, però la conquesta de Mallorca obligà a resoldre noves qüestions. Genovesos i
Pisans freqüentaven l’illa en època islàmica.
Es firmaren (1230) un tractat i dos convenis complementaris entre Jaume I i el Comú
de Gènova a fi de regular les relacions mútues, comercials i marítimes; la llibertat del comerç
per als súbdits de l’una i l’altra part contractants; la contenció de la pirateria i la indemnització
de les víctimes d’aquests atacs.
Les relacions amb els estats peninsulars foren força més complicades. Hi hagué
èpoques de fortes tensions amb Castella, malgrat els lligams familiars establerts.
Les primeres tensions havien sorgit a causa de les ambicions castellanes sobre
Navarra, que aspirava a una nova unió amb aquest regne. Altres motius s’havien produït per
la falta de respecte dels castellans als pactes sobre el repartiment de territori a conquerir i pel
suport donat a la revolta d’al-Azraq28 a València.
Pel que fa a Occitània, els drets de la dinastia barcelonina no foren abandonats
immediatament després de la derrota a Muret. (Veure l’apartat 2.2.3 del treball per ampliar
aquesta part).
Fou una aposta arriscada i d’importància decisiva per al futur el casament de l’Infant
hereu Pere amb la filla del rei Manfred de Sicília29, Constança. Aquesta aliança amb la família
reial alemanya arrossegà els catalans cap a l’enfrontament amb la Santa Seu, amb França i
amb els Anjou.
Esmentar l’intent de portar a terme una croada a Terra Santa (1260) que resultà
frustrada, com també ho resultà la nova temptativa (1269); un temporal que l’estol trobà a la
partença el desorganitzà i va fer que el rei renunciés al projecte.
No només fou un Home de guerra, també fou un organitzador de les institucions de
govern: consell reial, el govern territorial i l’administració de justícia als diferents nivells, el
govern municipal a les ciutats i viles importants, les Corts, etc. i també es preocupà del
desenvolupament del comerç i de la marina; creà consolats d’ultramar i la institució que donà
origen al Consolat del Mar.

2.1.4 Pere II, el Gran
Pere II a la mort del seu germà Alfons, fill del primer matrimoni del rei, es convertí en
primogènit i rei Aquesta mort simplificà l’herència, perquè el rei ja havia decidit dividir els
regnes entre els seus fills. Pere heretà Catalunya, menys els comtats de Rosselló i Cerdenya,
Fill del valí musulmà Hudhayl as-Saghir i de mare cristiana, culte i enginyós, estigué llargues temporades a les
corts d'Aragó, València i Granada, gaudí de la confiança i amistat del rei Jaume I el Conqueridor i del rei Alfons X el
Savi. A demés, va ser un cabdill andalusí autor de les tres revoltes mudèjars del sud del regne de València (1247,
1258 i 1276).
29 Fill bastard de l’emperador Frederic II d’Alemanya i la seva amistançada Bianca Lacia.
28
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Aragó i València, mentre que el seu germà Jaume heretava Mallorca, més el comtats
anteriorment mencionats, i Montpeller.
L’Infant tingué una educació acurada i realitzà diversos viatges a altres països
(Castella, Navarra i França). Com el regnant del seu pare havia estat tan llarg Pere no ocupà
el tron fins el 1276 quant tenia trenta-sis anys i una llarga experiència de govern.
Es casà (1262) amb Constança de Hohenstaufen30 matrimoni que havia de determinar
la direcció política i les guerres del seu regnat.

Fig. 6: Arbre genealògic de Pere II
Font: Col·legi Oriol Nogueras
En el moment de succeir el seu pare, l’Infant lluitava contra els sarraïns valencians
revoltats a causa del perill que rebessin ajut dels benimerins31 del Marroc, que ja havien
envaït el sud de la Península. Aquest darrer aixecament, el més greu de tots, fou aprofitat per
expulsar els sarraïns de Montesa i d’altres llocs expugnats pel rei, part dels quals passaren al
Magrib.
La divisió dels regnes per part del seu pare va provocar diverses tensions entre els dos
germans. En una tensa entrevista a Perpinyà (1279) entre tots dos, Pere aconseguí que el
seu germà Jaume reconegués el regne de Mallorca, els comtats de Rosselló, Cerdanya i la
ciutat de Montpeller els tenia en feu32 honrat pel seu germà i pels seus successors.

Princesa siciliana pertanyent a la família imperial d'Alemanya que regnava a Sicília.
Foren una dinastia amaziga, poble del nord de l'Àfrica, que va succeir els almohades al Marroc, des de mitjans del
s. XIII fins a principis del XV.
32 Domini sobre terres i béns cedits per un senyor a algú mitjançant un conveni; qui rep el béns esdevé vassall del
senyor, s’obliga a prestar-li homenatge i altres obligacions de caràcter civil i militar.
30
31
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Jaume II de Mallorca, que teòricament es trobava en una posició de força, només va
veure’s obligat a prestar homenatge al seu germà com a vassall, no lliurar-li places ni acudir a
les Corts de Catalunya, obligacions que afectarien els seus successors. Aquesta humiliació
no fou oblidada per Jaume que no dubtà a aliar-se amb els enemics del seu germà en els
moments crítics de la invasió francesa.
La política internacional del rei Pere en aquests primers anys del seu regnat anà
encaminada a assegurar relacions d’amistat amb els països del seu entorn a fi de tenir les
mans lliures per a una intervenció a Sicília, que ja projectava tot esperant una conjuntura
favorable. L’ incorporació de Sicília es tractarà l’apartat 2.2.4
El rei hagué d’afrontar el descontentament dels aragonesos perquè no havien estat
consultats abans de fer l’expedició a Sicília, que desaprovaven, sobretot les seves
conseqüències: l’hostilitat de França i del Papat, i l’excomunió del rei, en definitiva l’entredit
en els seus regnes.
Com la resposta del rei no els acontentà, es formaren germandats o unions entre els
nobles i les ciutats. La seva actitud revoltosa i la difícil situació internacional van obligar el
monarca a acceptar el “Privilegi general”33 que li fou presentat a les Corts, reunides llavors a
Saragossa.
A Catalunya, el rei també reuní Corts a Barcelona (1283) obligat per les
circumstàncies. Hi promulgà una constitució molt important per al desenvolupament de les
Corts. Aquest text transformà les Corts antigues, òrgan merament consultiu que passaren a
ser legislatives, juntament amb el rei.
També fou important, ja que aprovaren l’organització municipal de ciutats i viles en un
règim especial i Barcelona va aconseguir la confirmació de tots els seus privilegis i costums i
la concessió d’altres de nous. Ja abans, el 1279, Pere el Gran havia concedit a la ciutat de
Barcelona el Consolat del Mar34.
El Papa Martí IV35 no s’havia acontentat amb excomunicar Pere el Gran a partir de la
conquesta de l’illa de Sicília. Aquest Papa proclamava el març de 1283 una sentència que
desposseïa a Pere dels seus regnes que podien ser ocupats per qualsevol príncep catòlic.
L’agost del mateix any els oferí al rei de França i finalment els concedí a un dels seus
fills, Carles de Valois. El novembre de 1283 França ja havia ocupat la Vall d’Aran i inicià els

El rei concedí un Privilegi d'articles que d'una banda confirmaven els privilegis d'Aragó, Terol, Ribagorça i
València, i de l'altra atorgaven nous privilegis, com ara el de convocar el Parlament aragonès anualment, que el rei
no declararia la guerra sense escoltar al Parlament d'Aragó, i que el Justícia d'Aragó intervindria en els plets que
arribessin a la Cort. La resta d'articles contenien Privilegis judicials, jurisdiccionals, militars i econòmics i fiscals.
34 Institució que enllaçava amb la “universitat” dels prohoms de Ribera, creada per Jaume I.
35 Després de la mort de Nicolau III, la cadira de Sant Pere romandrà vacant. Atès que els cardenals reunits en
conclave i dividits en dues faccions, italiana i francesa, no es posaven d'acord sobre l'elecció . L'escull es va salvar
d'una manera dràstica quan Carles d'Anjou va fer empresonar dos dels cardenals italians. Així va aconseguir
l'elecció d'un Papa francès, Martí IV.
33
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preparatius per atacar Catalunya. Pere prengué Albarrasí36, dificultosa per l’orografia del lloc, i
realitzà una incursió a Navarra, com a resposta a l’atac.
Seguidament, el rei convocà l’exèrcit i començà a preparar la defensa contra els croats,
que ja eren aplegats a Tolosa. Hagué de fer front als francesos amb l’únic ajut dels catalans,
perquè els aragonesos se’n varen desentendre i també els seus aliats, el rei de Castella i el
rei d’Anglaterra. Només Granada respongué favorablement enviant (1284) els mercenaris
magribins que el monarca havia demanat.
Pere aconseguí aturar els francesos al coll de Panissars37 amb un engany però el van
desmuntar entrant pel coll de la Maçana, penetrant a l’Empordà i un estol de més de cent
galeres i altres vaixells s’instal·laren a Roses, que es convertí en el punt d’arribada
d’avituallament.
El rei hagué de retirar-se de les seves posicions sense poder enfrontar-se a l’exèrcit
francès, que era molt superior. La defensa es concentrà a Girona, mentre el rei s’instal·lava a
Barcelona i esperava el desgast de les tropes franceses, hostilitzades per terra i per mar, i
l’arribada de l’estol capitanejat per Roger de Llúria38.
L’arribada d’aquest juntament amb els corsaris i el petit estol de galeres de Barcelona,
varen destorbar l’avituallament enemic, aconseguiren una gran victòria naval a l’agost sobre
l’estol francès que fou desbaratat. Amb la derrota el rei francès demanà una treva a l’almirall
que l’hi va negar.
El desgast dels invasors i una epidèmia de pesta que afectà l’exèrcit francès i al mateix
rei, obligà els croats a retirar-se. El rei francès, Felip d’Ardit, morí quan arribà a Perpinyà en
retirada, i finalitzà la croada que pretenia imposar la dinastia francesa a la Corona catalana aragonesa.
Poc temps després de rebutjar l’invasió, Pere morí (1285) quan havia organitzat una
expedició per prendre Mallorca al seu germà Jaume, que l’havia traït, aprofitant la presència
de la flota de Roger de Llúria.
Fou un dels reis de més anomenada del casal de Barcelona; el que va iniciar l’expansió
territorial catalana a la Mediterrania. Va ser una opció presa per motius dinàstics que anava
en la direcció dels seus interessos però els catalans el van seguir, abocats al mar i al comerç.
Va ser un rei de caràcter fort i d’inclinacions autoritàries, però davant l’amenaça de la croada
francesa va ser un bon governant dels seus pobles.

Municipi ubicat a la província de Terol.
Coll de la serra de l’Albera (568 m) que comunica les comarques del Vallespir i l’Alt Empordà, concretament els
termes municipals del Pertús i de la Jonquera. Per aquest coll passava, des de l'Antiguitat, el camí de Barcelona a
Perpinyà.
38 Militar d'origen lucanès - San Luca: Municipi de la província de Reggio Calàbria a Itàlia – (1250 - 1305.) Educat a
la cort dels reis d'Aragó a Barcelona i fou el més famós i victoriós almirall de l’Armada Reial durant el regnat de Pere
el Gran.
36
37
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2.1.5 Alfons II, el Franc
Alfons II fou promès des de ben aviat amb la princesa Elionor, filla del rei Eduard
d’Anglaterra, amb qui no s’arribà a casar, perquè Alfons va morir sobtadament molt jove.

Fig. 7: Arbre genealògic d’Alfons II
Font: Col·legi Oriol Nogueras
Tot i la prematura mort tingué ocasió de fer l’aprenentatge de l’ofici de rei al costat del
seu pare, substituint-lo en afers concrets de govern des d’edat jovençana. L’expedició del rei
a Tunis i desprès a Sicília l’obligà a assolir grans responsabilitats en el govern dels regnes,
quan tenia disset anys, tenia el suport de la seva mare Constança i dels consellers del pare.
Davant l’enfrontament amb la Santa Seu i amb França intentà convèncer la primera que el
seu pare li havia fet donació dels regnes, però fou inútil.
El nou rei havia procurat complir els desigs del seu pare, però no va fer el mateix amb
el seu darrer codicil, que ordenava que Sicília fos retornada a la Santa Seu, i animà al seu
germà Jaume a continuar resistint a Sicília.
El rei Alfons inicià negociacions (1286) amb França per tal d’arribar a un armistici a
través de l’arbitratge o mediació del rei d’Anglaterra, el seu futur sogre. Les reunions foren
nombroses: París i Bordeus (1286), Oloró (1287), Jaca i Canfranc (1288), Perpinyà (1289) i
Brinhòlas-Tarascó (1291). Les negociacions no avançaven perquè França exigia
l’alliberament de Carles II d’Ajou i la devolució de Sicília als Anjou i de Mallorca a l’oncle del
rei, Jaume II.
En l’última trobada s’aconseguí finalment la pau (1291) per separat del seu germà,
Jaume de Sicília. Alfons es comprometé a acudir a Roma per demanar perdó del Papa, que
l’absoldria de l’excomunió i de l’entredit i revocaria la investidura del regnes de la Corona
catalana - aragonesa feta a favor de Carles de Valois. El Papa el reconeixeria com a rei
d’Aragó i de València i comte de Barcelona.
Quan finalment havia aconseguit una pau honorable, Alfons el Franc morí a Barcelona,
d’un abscés maligne, quan es preparava per rebre la seva promesa anglesa i casar-se. En el
seu testament disposà que el succeís el seu germà Jaume, que hauria de deixar el regne de
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Sicília al seu germà Frederic. Quedant clar que Alfons volia que els seus regnes quedessin
separats del de Sicília.

2.1.6 Jaume II, el Just
Jaume II es trasllada a Sicília (1283) com a Infant on defensà l’illa dels atacs dels
Anjou, i més tard, com a rei de l’illa també continuà amb la seva lluita contra els francesos i la
Santa Seu.
En morir el seu germà Alfons II, Jaume heretà els estats d’Aragó, Catalunya i València,
però Sicília quedava a mans del seu germà petit Frederic. Jaume arribà a Barcelona el 1291 i
fou coronat a Saragossa.

Fig. 8: Arbre genealògic de Jaume II
Font: Col·legi Oriol Nogueras
Immediatament desprès de la coronació, Jaume II inicià les negociacions de pau amb
Castella, a fi d’estar lliure i poder enfrontar-se a França, el pontificat i Nàpols. El 1291 signà
amb el rei Sanç IV de Castella l’acord de Monteagudo39, però els acords es trencaren (1293).
Iniciant la conquesta més meridional del Regne de València (Explicada a la part final de
l’apartat 2.2.2 ).
Sobre la relació amb França, la Santa Seu i els Anjou de Nàpols, cal recordar un fet
molt important, que fou la signatura de la pau d’Anagni. Segons la pau signada el 1295,
Jaume II cedia Sicília a l’Església i rebia del Papa 12.000 lliures torneses i la promesa
d’infeudació40 de Còrsega i Sardenya; i Carles II de Nàpols renunciava a les seves
pretensions sobre la Corona catalana- aragonesa.

Tingué per finalitat la confirmació dels límits entre els regnes d’Aragó i Castella i el repartiment del nord d’Àfrica en
àrees d'influència i el compromís matrimonial del Jaume II amb la Infanta de Castella.
40 Acte pel qual el senyor lliurava un feu a un vassall a canvi de la seva fidelitat i de determinats serveis.
39
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Un parlament sicilià reunit a Catània prescindint del acords d’Anagni coronaren rei el
germà petit de Jaume, Federic. El 1297 Jaume II es trasllada a Roma per rebre de Bonifaci
VIII la investidura de Còrsega i Sardenya. Llavors a petició del pontífex, s’organitza un atac
contra el seu germà perquè no complia els acords d’Anagni i Frederic es negava a retornar
l’illa a l’Església i els angevins.
Al final cansades les dues parts signaren la pau a Caltabellotta41 (1302), on la clàusula
més important de la qual fou el reconeixement de Frederic com a rei de Sicília i alhora, el
regne de Sicília quedava partit, de manera que els reis de l'illa de Sicília rebien el títol de Reis
de Trinària, mentre que els reis del territori de Nàpols mantenien el títol de reis de Sicília.
Respecte la política antimusulmana cal recordar que les incursions musulmanes contra
el regne de València eren cada vegades més freqüents. Jaume II i Ferran IV42 aprofitant la
difícil situació interna del regne de Granada van acordar (1308) una expedició de conquesta.
Jaume es dirigí a Almeria per mar mentre l’exèrcit anava per terra, però la campanya
fou un fracàs, també per Castella. Les causes no foren degudes a la resistència de l’enemic,
sinó al deslleial comportament de la noblesa castellana que havia d’acatar Algesires. El
resultat fou la pèrdua d’Algesires i d’Almeria.
Jaume intentà negociar la pau amb el sobirà de Granada (1316) però aquesta no es va
aconseguir fins el 1323, la qual va proporcionar al sobirà català - aragonès una certa
tranquil·litat que li permeté ocupar-se de l’organització del seu exèrcit i de la construcció de la
flota que havia de dur a terme la conquesta de Sardenya.
Jaume II també desenvolupà una política de penetració al nord d’Àfrica (Tunis i
Tremissèn44 i Marroc). Amb el rei de Castella s’havien repartit aquests territoris en
dues zones de futures conquestes: la línia divisòria la marcava el riu Muluia45. Jaume II
atacaria Tunis, Burgia i Tremissèn; i el de Castella el Marroc.
Bugia43,

La política de penetració de Jaume al nord l’Àfrica es caracteritzà pels factors
següents: militàncies aragoneses que actuaven amb forces militars musulmanes, prèvia
autorització reial; activitat comercial a través d’alfòndecs i consolats catalans; llibertat de culte
per als cristians que vivien en aquests regnes; i facultat de trametre-hi missioners per redimir
captius. A més, s’aconseguí que la seva influencia arribes fins a Egipte gràcies a un tractat
signat el 1293 amb el soltà d’Egipte.
Una altra empresa important duta a terme durant el regnat de Jaume fou la conquesta
de l’illa de Sardenya, però aquesta serà exposada en l’apartat 2.2.6.

Una de les clàusules del tractat preveia la desmobilització de l'exèrcit de Frederic II de Sicília. De resultes d'això,
la companyia d'almogàvers que havia lluitat pel seu bàndol es quedà sense feina anant cap a l’Àsia Menor.
42 Rei de Castella i rei de Lleó 1295-1312).
43 Ciutat de situada al golf de Bejaïa, al nord d’Algèria.
44 És una ciutat d'Algèria al nord-oest i la capital de la província del mateix nom.
45 És un riu del Marroc d'uns 600 km de curs i 22,3 m³ de cabal, encara que aquest pot tenir grans variacions. Neix a
l'Atles mitjà i corre al nord-est fins a desaiguar al Mediterrani, a tocar de la frontera algeriana.
41
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La política interior fou prudent. Cal esmentar l’organització dels països catalans i
aragonesos: la unitat territorial i orgànica dels regnes que integraven la Corona d’Aragó es
troba personificada en el seu cap suprem, el monarca. Decretà la indivisibilitat del regne,
disposició que va posar fi a la funesta divisió hereditària practicada pels seus avantpassats en
el tron.
Els aspectes favorables del seu regnat foren l’expansió de la Corona catalana aragonesa per la Mediterrània; la matrimonial amb els Anjou, els reis de Xipre, de Castella i
amb les grans dinasties d’Europa central; el prestigi adquirit en els països musulmans;
resolgué el problema de la Unió aragonesa46; posà fi a diverses bandositats i conduí el país a
una pau interior; promogué diverses reformes institucionals; i proclamà i establí la
indivisibilitat dels reialmes.

2.1.7 Alfons III, el Benigne
Alfons III es convertí en hereter de la Corona (1327) a causa de la renúncia que féu el
primogènit, Jaume47, de tots els seus drets.
Essent encara l’Infant hereu, Jaume II el posà al front de l’expedició que va conquerir
l’illa de Sardenya, conquesta de la qual l’Infant en sortí triomfador (1324) i cobert de glòria. Va
ser coronat solemnement a la ciutat de Saragossa (1328).

Fig. 9: Arbre genealògic d’Alfons III
Font: Col·legi Oriol Nogueras
Respecte a la política exterior d’Alfons s’ha de comentar la lluita contra els musulmans
de Granada. Des dels primers dies del seu regnat, Alfons començà a pensar en aquesta

Fou un grup organitzat que agrupà a diversos nobles i infants aragonesos per tal d'imposar les seves
reivindicacions.
47 Fou príncep d'Aragó i hereter però va renunciar a la corona el 1319, per fer-se eclesiàstic.
46

Jordi Gras Serra

29

Anàlisis d’una mostra cartogràfica representativa de l’Escola Mallorquina: l’Atles Català

empresa que el seu pare no havia assolit. Fou un retorn a l’ideal de croada, de lluita contra
l’islam.
Es va recórrer Europa en un intent d’interessar els sobirans a dur a terme la croada
contra els sarraïns, aliats del Marroc. Obtingué l’ajut del Sant Pare i li arribaren ofertes de
col·laboració dels feus de França, i de Bohèmia48, del comte d’Hainaud49, dels de Juliers50,
etc. A més, es signà un conveni amb el seu cunyat, Alfons XI de Castella, precisant que les
viles i els castells del regne de Múrcia l’hi havien de permetre el pas fins la frontera amb
Granada.
L’empresa de Granada fracassà. El Papa Joan XXII51 anà perdent entusiasme per la
croada i Alfons XII de Castella es va fer enrere, ja que inspirava recel a Castella que creia que
aquella empresa li corresponia de manera exclusiva.
Descartada la cooperació castellana, l’afer es quedava sense base. Les ofertes
estrangeres s’anaren esvaint i després de llargues i complicades negociacions s’arribà a una
pau amb Granada, sense que la desitjada croada hagués esdevingut una realitat.
El domini català sobre Sardenya, dut a terme el 1324, es convertí en un problema ben
aviat (Veure 2.2.6 per més informació) i donà lloc a un problema seriós: la guerra amb
Gènova que es sostingué al llarg de l’edat mitjana i es perllongà durant tot el regnat d’Alfons
el Benigne.
Barcelona i Gènova tenien les mateixes ambicions polítiques i comercials, però fou la
conquesta de Sardenya el fet que convertí la vella rivalitat comercial en guerra declarada, la
qual es manifestà la màxima virulència a partir de l’any 1330. El rei preparant la croada amb
Granada va autoritzar la ciutat de Barcelona a fer la guerra amb la condició que pagués
totalment les despeses que això suposava.
Alfons el Benigne, abans de ser rei, es casà (1314) amb Teresa d’Entença, però no
arribà a ser reina, ja que morí pocs dies abans que el seu sogre Jaume II hi renunciés. Els fills
que varen viure d’aquest primer matrimoni foren: Pere (futur rei), Jaume i Constança.
Més tard el Benigne es tornà a casar (1329) amb Elionor de Castella, germana d’Alfons
XI de Castella. Era una dona de caràcter i autoritària amb qui tingué dos fills: Ferran i Jaume.
La seva presència a la cort va mantenir una pressió continuada per reunir un vast i ric
patrimoni senyorial per als seu fills els qual no podrien ser hereus del reialme, ja que l’Infant
hereter era Pere, fill de Teresa d’Entença.
Aquesta política ocasionà greus trastorns en el país, provocà també la divisió dintre la
família reial. D’una banda el primogènit, Pere III, i els seus consellers en contra de les
pretensions de la reina, i d’altra banda, aquesta es mantingué ferma i aconseguí per als seus
Una de les tres regions històriques que componen la República Txeca, anteriorment Txecoslovàquia.
Comtat del Sacre Imperi Romanogermànic, a les marques del regne de França.
50 Jurisdicció feudal del Sacre Imperi Romanogermànic.
51 Va ser el nom que va prendre Jacques Duèze en ser elegit Papa; el segon del pontificat d’Avinyó (1316-1334).
48
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fills importants donacions que desmembraven el patrimoni reial, però gràcies a la indivisibilitat
del reialme establerta (1319) per Jaume II aquest fet no va anar a més.
El problemes familiars i la malaltia crònica que patia el Benigne, agreujada per la seva
estada a Sardenya, varen presidir tota la vida del monarca. Dos mesos abans de la seva mort
(1336), la reina amb els seus dos fills, preveient la venjança del primogènit, fugia
precipitadament cap a Castella, sense que l’Infant Pere aconseguís detenir-la al pas del riu
Ebre.

2.1.8 Pere III, el Cerimoniós
Pere III arran de la mort del seu germà gran, Alfons, el va convertir en hereu de la Casa
de Barcelona. Pere, als setze anys, es va proclamar rei i es va coronar a Saragossa; desprès
va rebre el jurament dels catalans a Lleida i finalment marxà a València, on reuní les Corts.

Fig. 10: Arbre genealògic de Pere III
Font: Col·legi Oriol Nogueras
Establí una monarquia autoritària que es fonamentava en textos legals, feia prevaler el
respecte a la seva jerarquia i es revestia de tota la pompa que creia necessària per
manifestar el seu poder als seus súbdits. S’anava destruint el poder d’estil feudal que havien
exercit els grans vassalls dels seus regnes.
El perill dels sarrains féu que Castella, Portugal i Catalunya - Aragó formessin una
aliança defensiva. Pere III envià un estol a l’estret de Gibraltar, que atacà Ceuta
victoriosament però no va poder impedir la invasió dels sud de la Península. Una epidèmia
acabà amb la vida del rei castellà i es feren unes treves que permetien als catalans i
aragonesos el comerç amb el Marroc.
Una de les preocupacions de Pere III era la d’engrandir els seus regnes tornant a reunir
a la seva mà els estats que els monarques anteriors, amb una idea patrimonial, havien
distribuït entre els seus fills.
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L’altra gran preocupació era el problema successori, ja que del seu primer matrimoni
només tenia filles. Per tal d’assegurar la successió, va nomenar hereva la seva filla gran,
Constança, i va intentar que els oficials de València la reconeguessin; però ells van protestar i
el rei va haver de fer marxa enrere.
La idea de Pere III d’engrandir els seus regnes i la de portar els seus interessos
comercials vers l’Orient a través del Mediterrani van constituir un pla d’una tal amplitud que no
es podria realitzar del tot durant la seva vida. Respecte l’objectiu de Sardenya calia tenir en
compte dues dificultats: l’enemistat dels genovesos i les continuades insurreccions dels sards
contra l’ocupació catalana - aragonesa. (Veure l’apartat 2.2.6).
Gènova continuava sent hostil donant suport als sards, tot i que s’havien firmat
diverses treves i paus. És lògica la hostilitat, ja que ells defensaven el seu domini mediterrani
per raons del comerç amb Orient, on lluitava amb el poder dels venecians, aliats dels
catalans.
El 1351, feta l’aliança amb Venècia, Pere III declarà la guerra a Gènova, una guerra
naval que es va estendre fins a Bizanci. El punt culminant fou la batalla del Bòsfor (1352) de
resultats incerts.
A Sicília els interessos de Pere eren sobretot familiars. Hi regnava una branca menor
de la casa de Barcelona, sempre amb grans dificultats per defensar els interessos dels partits
que formaven els catalans a l’illa contra els dels algevins de Nàpols, els quals reivindicaven la
sobirania que havien perdut amb l’arribada de Pere el Gran.
Pere III es casà amb Elionor, filla de Pere II de Sicília. Un germà d’ella, Lluís, heretà el
tron però morí. El succeí un altre germà, Frederic IV, que es casà amb Constança, la filla gran
de Pere III. Feta la pau amb la reina Joana de Nàpols, que renuncià a Sicília (1372), Frederic
IV abans de morir declarà hereva la seva filla. La portaren a Barcelona on es casà (1390)
amb l’Infant Martí, futur rei. El nou matrimoni tornà a Sicília, on feu efectiu el seu regne.
Els ducats grecs que havien estat sempre sota el domini de la casa reial siciliana van
proclamar (1377) a través del vicari Lluís Frederic52 a Pere III com a duc, i el rei declarà
(1380) els ducats units a la Corona a perpetuïtat.
Les complicades relacions de Pere amb Castella van donar lloc a una llarga guerra. La
rivalitat familiar, mai ben apaivagada, les terres donades a Ferran i Joan, contra la voluntat
integradora del rei, i els conflictes per la zona de Múrcia van ser algunes de les causes que
van ocasionar la lluita.
Els darrers anys de la vida de Pere foren menys bel·licosos però no menys
remarcables. El quart matrimoni amb una dama de la petita noblesa rural, Sibil·la de Fortià53

El 1375 fou nomenat vicari general dels ducats d'Atenes i Neopàtria. A la mort de Frederic III de Sicília va impedir
l'anarquia i va oferir la sobirania al rei Pere III de Catalunya, que la va acceptar i va ratificar a Lluís com a vicari
(1379).
52
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donà pas a l’ascensió d’una nova classe social enfront del braç militar dels grans senyors, i de
l’eclesiàstic; així mateix, els alts menestrals de les ciutats pugnaven per enfortir el govern
municipal.
El rei afavorí la família de la muller i les idees del braç reial; el passat absolutisme dels
monarques ja no cabia en aquells nous temps. Els infants s’oposaren al matrimoni i a les
donacions del rei a Sibil·la. La rebel·lió del comte es féu patent a les Corts (1383) i aviat
esclatà la guerra civil, que enfrontà el rei amb el seu primogènit.
Pere havia estat respectuós amb l’Església, es mantingué en una certa independència,
malgrat la seva condició de feudatari de la Santa Seu pel regne de Sardenya. Quan amb el
Gran Cisma del 1378 es formaren els partits dels dos papes, Urbà VI de Roma i Climent VII
d’Avinyó, el rei mostrà la seva “indiferència”.

Fig. 11: Cisma d’Occident (1378 – 1409)
Font: Història. Política, Societat i Cultura dels Països Catalans. Vol. 3

Sibil·la pertanyia al llinatge dels Fortià, de la baixa noblesa, amb possessions al medi rural empordanès, dins el
comtat d’Empúries, del qual eren feudataris.
53
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A poc a poc, aquell rei autoritari havia anat acceptant el poder parlamentari de les
Corts. Transformà la corporació municipal, dominada pels patricis54, en un organisme popular
i representatiu. El seu amor per l’ordre i el protocol, per donar grandesa a la monarquia, li va
fer promulgar les Ordenances de la Casa Reial
R 55 (1344).
Atret per l’estudi de la història,
història, començà per fer escriure la Crònica (1349-1385)
(1349
dels
fets de la seva vida, tingué una intervenció directa en
e la seva redacció; i les Cròniques del reis
d’Aragó i comtes de Barcelona (1369-1373).
(136
Fou autor d’algunes poesies;
poesies contribuí a la
formació de la biblioteca de Poblet;
Poble promotor
romotor de les arts, durant el seu regnat es van construir
els més grans monuments del gòtic català;
català i també s’interessà per l’alquímia i per l’astrologia.

2.1.9 Joan I, el Caçador
Joan I era fill de la tercera esposa de Pere III, Elionor de Sicília. Fou l’hereu
l’
desitjat per
tant de temps pel seu pare. Resolia el problema successori, que havia creat greus
enfrontaments,, tres anys abans quant havia pres la decisió de proclamar
proclamar la filla Constança
hereva dels regnes, si moria sense fills mascles.

Fig. 12: Arbre genealògic de Joan I
Font: Col·legi Oriol Nogueras
El rebuig del matrimoni amb la seva neboda, la reina Maria de Sicília, malgrat l’ interès
del rei, que volia assegurar així el retorn del regne insular a la branca central de la dinastia de
Barcelona, ja que Maria era l’hereva del regne. Les causes del rebuig va ser el primer motiu
de dissensió entre el rei i el seu primogènit.
La seva convicció
ió religiosa i la seva francofília política
política i cultural va determinar l’elecció
l’
de la nova muller: una jove princesa francesa, Violant de Bar, neboda del rei Carles de
França
nça amb qui es va casar (1380). Les
L divergències sorgides entre fill i pare arran del segon
Títol
ítol personal conferida a una persona d'alt rang i que donava lloc a certs privilegis. Es donava sense mirar
l'origen de la persona sinó als que havien fet bons serveis a l'Imperi o a l'emperador. La dignitat no era hereditària
sinó vitalícia.
55 Regulaven el nombre de funcionaris de la cort, la cancelleria i dels consell reial, així com les cerimònies pròpies
de les festes.
54

Jordi Gras Serra

34

Anàlisis d’una mostra cartogràfica representativa de l’Escola Mallorquina: l’Atles Català

matrimoni de l’Infant anaren creixent. A més, el quart matrimoni del rei amb Sibil·lia de Fortià
(1377) ja havia refredat les relacions entre ells fins que el rei acabà emmalaltint i morí (1387)
sense haver-se reconciliat amb el primogènit, que esdevingué rei.
El 1378 s’havia produït el Cisma d’Occident que havia deixat la cristiandat dividida; uns
regnes s’havien pronunciat pel Papa de Roma i d’altres pel Papa d’Avinyó. Pere havia adoptat
una política de neutralitat, però Joan tant bon punt va ser rei va donar obediència al Papa
d’Avinyó, Climent VII.
També va canviar la seva política envers les dues grans potències del nord, França i
Anglaterra. El 1387, l’any d’ascens al tron, signà una aliança amb França. Anglaterra havia
estat l’aliada tradicional de la Corona catalana - aragonesa, mentre que Castella ho havia
estat de França.
Les relacions amb Castella també milloraren. Pere no havia perdonat mai als
Trastàmara l’ incompliment dels acords que havien pactat amb ells durant la guerra contra
Pere el Cruel56. Un altre cop tot just tenir el tron, va signar un tractat de cooperació i pau amb
Castella.
Les relacions amb el sultanat islàmic de Granada varen ser molt tenses. Les
negociacions per signar un tractat de pau fracassaren. Els incidents fronterers foren constants
i els atacs pirates també dificultaven la navegació i el comerç català a les aigües del
Mediterrani meridional.
L’estiu de 1391 arribà als regnes de la Corona l’onada de violència antisemita que
havia començat a Castella i es traduí en l’assalt dels calls jueus de València, Barcelona,
Mallorca, Girona, Lleida, Perpinyà, etc., amb la mort de molt jueus i la conversió forçada
d’altres.
A Sicília regnava una branca de la família reial catalana, representada des de 1377 per
la reina Maria, néta del rei Pere el Cerimoniós. Sicília era l’herència destinada a l’Infant Martí,
germà del rei Joan.
Els seus ambaixadors havien guanyat adhesions de la noblesa siciliana per tal que el
retorn fos pacífic, però una força militar important era necessària per assegurar l’èxit de
l’empresa que es va aconseguir.
A Sardenya la revolta de la jutgessa Elionor d’Arborea57 i del seu marit Brancaleone
Dòria58 amenaçava la continuïtat del domini català a l’illa. La mort de Pere va retardar la

Rei de Castella i Lleó (1350-1369). Segon fill d'Alfons XI de Castella i la segona esposa, Maria de Portugal. El
1356 la guerra civil es transformà en la Guerra dels dos Peres en atacar Pere III uns mercants genovesos en aigües
castellanes, en el context de la Guerra dels Cent Anys.
57 Va succeir al seu germà Hug III d’Arborea i va apaivagar la revolta republicana que l'havia assassinat el 1383. En
plena situació de guerra civil va aconseguir ser reconeguda jutgessa amb els seus fills. Va continuar la política
d'oposició a la monarquia catalana - aragonesa iniciada pel seu pare Marià IV fins que hagué de pactar amb el rei
Pere III.
56
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signatura de l’acord (1388) que implicava la devolució de tots els llocs del rei ocupats pels
Arborea.
Còrsega formava part, amb Sardenya, del regne creat per la Santa Seu per a Jaume II,
però la dinastia catalana - aragonesa no havia fet efectiva aquesta sobirania; es limitava a
ajudar al partit noble filocatalà que aconseguí derrotar els genovesos que dominaven bona
part de d’illa.
Mencionar la pèrdua durant el seu regnat els ducats catalans d’Atenes (1387) i
Neopàtria (1390), per impossibilitat de trametre-hi ajuda. Desapareixen així els estats creats
per la Gran Companyia Catalan d’Orient.
Al final del regnat, les dificultats financeres de Joan I eren tan agudes que les seves
rendes ja no bastaven ni per a la despesa diària de la cort. En aquestes circumstancies
difícils, morí (1396) sobtadament mentre caçava i el seu germà Martí el succeí al no haver
sobreviscut cap fill mascle.

2.1.10 Martí I, l’Humà
Martí I com que no semblava que hagués de regnar, ja que la successió corresponia al
seu germà Joan, els seus pares van procurar donar-li un patrimoni digne d’un Infant (Elx,
Crevillent, Berbegal, Pertusa, Bolea, etc)
Els seus pares van buscar-li una esposa amb un bon patrimoni. L’escollida fou Maria
de Luna59, que estava destinada a ser comtessa i la pubilla més rica d’Aragó. Dels quatre fills
nascuts d’aquest matrimoni – Martí, Jaume, Joan i Margarida – només el primer va superar la
infantesa.
Abans i desprès del matrimoni el rei Pere havia anat incrementant el patrimoni de Martí
(Morella, Plana, Besalú, Loarre, Xèrica, Llíria, Alcoi, etc.) Aquests senyorius i els de la seva
muller el convertien en el baró més ric de les terres catalanes - aragoneses. Fou honrat amb
un càrrec de prestigi, el de senescal60 de tots els regnes (1369) i fou armat cavaller (1371).
Com el seu germà s’alià amb els partidaris de l’aliança amb França i amb Castella,
contra el parer del seu pare, que era anglòfil. També seguí a Joan en l’enfrontament amb el
rei, però amb més moderació. No assistí a la coronació de la madrastra, Sibil·la, ni tampoc a
les festes de commemoració dels cinquanta anys de regnat del pare (1386), però si acudí al
seu costat quant emmalaltí de mort a Barcelona (1387).

Provenia d'una escissió de la influent família Dòria de la Gènova. El 1357, es convertí en vassall de Pere III, el rei
nominal de Sardenya, per a legitimar les possessions del seu pare a l'illa.
59 Fou reina consort de la Corona d’Aragó (1396-1406). Era una dona noble, caritativa i amant de la justícia, de
profundes conviccions religioses, i aficionada a la música i la lectura; elegant i austera.
60 Oficial major de palau de la majoria de corts feudals d’’Europa a l’edat mitjana, alhora cap de govern i cap de
l’exèrcit reial.
58
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Des de jove les activitats de l’Infant foren encaminades a fer valer els drets de la
dinastia a Sicília. Martí havia heretat els drets de la mare a la corona siciliana i el rei Pere li
havia cedit els propis(1380).
Martí aconseguí sotmetre, a poc a poc, la revolta siciliana. Quan, per mort del seu
germà Joan I, esdevingué rei (1396), volgué romandre un any més a l’illa per tal de deixar-la
pràcticament pacificada.
Durant l’absència del seu marit a Sicília, la reina Maria de Luna s’hagué de fer càrrec
de la regència. Comptà amb el suport de Barcelona i de la Diputació del General de
Catalunya61 i de les persones i institucions que s’havien oposat al govern de Joan I en els
seus darrers temps.
Afrontà les dificultats de la reina vídua Violant, que pretenia estar embarassada, les
amenaces d’invasió de companyies d’armes que vagaven per terres occitanes, i les
reivindicacions de la corona per part del comte Mateu de Foix casat amb Joana, filla de Joan
I. Altres problemes foren el processament dels antics consellers i oficials del seu cunyat, per
exigència de les ciutats i viles reials, especialment de Barcelona.
El rei Martí havia tornat als seus estats peninsulars gràcies a les Diputacions del
General de Catalunya i de València que li havien tramès ajut i vaixells per fer el viatge de
retorn. Aquest viatge fou aprofitat per fer una breu estada a Sardenya, per encoratjar els
defensors de les posicions catalanes, i a Còrsega, domini nominal on cap rei català no havia
posat els peus i on calia animar el partit procatalà.
Un dels primers objectius del nou monarca fou lluitar contra els cors barbaresc i cristià
que amenaçava el litoral català. València i Mallorca organitzaven (1398 i 1399) una croada
contra Barbaria62, com a resposta al saqueig de Torreblanca (Maestrat) per corsaris sarraïns.
Desprès de les dues demostracions de força calia actuar contra els corsaris cristians,
sovint catalans o amics, que causaven grans perjudicis al comerç català. L’arrel del problema
era la manca de diners de la Corona per pagar amb regularitat els soldats que defensaven les
places catalanes a Sardenya.
Aquests protegien els corsaris que les abastaven amb llurs preses o feien desviar cap
a l’illa els vaixells a fi que la càrrega fos confiscada i destinada a la defensa, amb la promesa
que la Corona els indemnitzaria.
Per solucionar el problema, el rei reuní a Tortosa un Parlament de les ciutats marítimes
dels seus regnes, que li van concedir un donatiu controlat per elles per defensar durant tres
anys les posicions catalanes a Sardenya (Alguer, Càller i Longosardo), però posaren

Institució que vetllava pel compliment de les constitucions i altres lleis catalanes. També existiren les del Regne de
València i del d’Aragó.
62 Terme que els europeus van utilitzar des del s. XVI fins al XIX per referir-se a les regions costaneres de Marroc,
Algèria, Tunísia i Líbia.
61
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condicions: acabar la protecció als corsaris, reformar el govern de Sardenya i expulsar els
mercaders italians que operaven a terres catalanes63.
Aquesta última concessió durà un any; el rei, pressionat pels productors de matèries
primeres (llana, gra, safrà, etc) que els consideraven uns bons clients, decretà la llibertat de
comerç dels italians (1402) sota algunes condicions amb l’obligació de pagar un import
especial.
El Parlament de les ciutats marítimes (1400) va promoure la negociació d’un nou tractat
de pau amb Gènova (1402), a fi de tallar la guerra en cors endèmica entre catalans i
genovesos i l’ajut d’aquests als rebels sards. També fou signat un acord amb Tunis (1403);
amb Navarra, Martí va confirmar la pau (1399) i amb França es signà un tractat per regular
les represàlies mútues (1406).
La Corona no va participar en la guerra contra Granada, ja que havia signat un tractat
de pau amb el regne musulmà (1405), destinat a millorar les condicions de comerç i pas
marítim a favor dels mercaders i els navegants catalans i de contenir els bandolerisme
fronterer.

Fig. 13: Cisma d’Occident (1409 – 1417)
Font: Història. Política, Societat i Cultura dels Països Catalans. Vol. 3
El motiu d’aquesta condició era que els italians eren acusats de fer operacions bancàries internacionals que
repercutien en dany de l’economia catalana i de fer una competència ruïnosa als mercaders autòctons.
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El Cisma d’Occident fou el problema internacional més greu d’aquells anys. Martí, com
el seu germà Joan I, era partidari dels papes instal·lats a Avinyó. Donà suport al Papa Benet
XIII64 quant França li retirà obediència i assetjà el palau papal (1398) per forçar-lo a renunciar,
i va desplegar una gran activitat diplomàtica al seu favor a les corts de França, Castella,
Navarra i els Anjou de Provença.
Benet XIII també donà suport a Martí quan anà a Itàlia per tal de negociar directament
amb el Papa de Roma una nova via per acabar el Cisma. Fracassat aquest intent (1408)
hagué d’acollir-lo als seus regnes, quan França i altres països li retiraren l’obediència perquè
havien decidit resoldre el Cisma mitjançant un concili on s’elegís un Papa consens.
Martí s’esforçà a aconseguir la restauració del patrimoni reial, però no pogué acabar de
apaivagar les lluites entre bàndols nobiliaris al regne de València i a Aragó fets decisius en la
resolució del problema successori a la mort de Martí.
La mort del primogènit i únic fill de Martí l’Humà plantejà el problema de la successió.
Martí vidu des de 1406 intentà casar-se de nou matrimoni amb Margalida de Prades65, però
no tingué descendència.

Fig. 14: Arbre genealògic de Martí I
Font: Col·legi Oriol Nogueras
El nomenament del comte d’Urgell, casat amb Isabel, germana de Martí, per als
càrrecs de lloctinent i governador general era un reconeixement implícit del seu dret a la
successió, però no el declarà mai. Intentava afavorir el seu nét Frederic, que legitimà perquè
succeís el seu pare en el comtat de Luna. Semblava ser que el volia legitimar perquè fos el
successor a la corona però no tingué temps a fer-ho perquè morí (1410).
64 Antipapa més conegut amb el nom de Papa de Luna (1328-1423). Durant la seua trajectòria eclesiàstica va donar
suport a Robert de Ginebra, motiu pel qual va ser triat pontífex (1394) pels cardenals francesos a la mort del
l’antipapa Climent VII. A la mort del Papa Urbà VI (1389) els cardenals italians van elegir Bonifaci IX, continuant el
Cisma de l’Església Catòlica.
65 Pertanyia al llinatge dels Prades, línia secundària de la Casa reial d'Aragó.
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Sense successió masculina directa, s’hagué de designar un nou rei i comte en el
Compromís de Casp66 (1412), on sorgí una nova casa reial, la dels Trastàmara. El matrimoni
de Ferran II, rei d’Aragó i comte de Barcelona, amb Isabel I de Castella, el 1469, integrà la
Corona d’Aragó dins la monarquia hispànica.
Tot i que jurídicament la Corona d’Aragó va sobreviure fins a començament del segle
XVIII (Decret de Nova Planta67 de 1716) com a entitat autònoma, va veure minvat
notablement la seva autonomia des del 1516 en morir Ferran II el Catòlic, el seu darrer rei
privatiu.

Fou una reunió de nou notables, representants dels estats d'Aragó, València i Catalunya (tres per país), que
tenien per objectiu decidir qui succeiria l'últim rei del Casal de Barcelona Martí l’Humà (mort el 1410). Els tres estats
s'havien compromès prèviament a respectar, fos quina fos, la decisió dels nou notables.
67 Conjunt de lleis sancionades promulgades per Felip V a l'inici del seu regnat que implantaren l’absolutisme a la
Monarquia d’Espanya.
66
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2.2 L'expansió mediterrània del territorial català i aragonès
El procés d’expansió territorial de la corona catalana - aragonesa es va dur a terme, en
major o menor extensió, durant els segles XII al XV. Moltes d’aquestes conquestes foren a
partir dels enllaços matrimonials entre la noblesa però d’altres van comportar gran batalles on
hi hagué milers de morts per cada bàndol.
El manteniment de les possessions ja adquirides també comportava un desgast molt
gran per part de la Corona, ja que tot sovint els regnes enemics també volien conquerir-les,
sobretot en els moments de més feblesa, i fins i tot recuperar-les amb diversos alçaments a
les places conquerides.
Els monarques catalans - aragonesos van conquerir als sarraïns gran part dels territoris
que avui dia s'anomenen països catalans, expandint el català com a idioma de cultura. Un
cop conquerits aquests territoris eren repartits segons la part econòmica i de recursos
aportats entre els participants (Corona, ciutats, regnes menors, Ordres, etc.)
Els segles XIII i XIV són el període de la gran expansió territorial i marítima per la
conquesta i la colonització de noves terres, a la Península i a la Mediterrània, encara que
aquesta fou lenta i costosa; però cristal·litzà en una nova societat i unes noves institucions
polítiques a ultramar.

2.2.1 La conquesta de Mallorca
La desfeta de Muret, desastre agreujat per la mort del rei Pere I el Catòlic (1213),
deixava la Corona en una situació compromesa, no solament en política exterior sinó també
pel fet de recaure la successió en un príncep de cinc anys, Jaume, el qual es trobava en
mans del vencedor, Simó de Montfort, però fou tornat als seus vassalls per la decisiva
intervenció del pontífex Innocenci III.
En un moment tant difícil es disposaren les primeres mesures de govern: jurament del
nou rei, treva amb els sarrains, constitució de la regència i confiament de l’administració
financera. Tota la seva acció culminaria amb l’aprovació d’una constitució de Pau i Treva, que
fixa els límits de Catalunya, i l’elecció a cada ciutat de dos paers per mantenir la pau, que era
la gran preocupació del moment.
Al finalitzar la regència, Jaume I el Conqueridor fou el monarca que reprengué la
tradició reconqueridora dels seus avantpassats interrompuda durant el regnat del seu pare,
Pere I el Catòlic, fins al punt que amb l’esforç d’ell i dels seus súbdits la Corona augmentà en
un vint-i-cinc per cent la seva superfície.
Un cop superades les dificultats d’ordre intern, el seu primer objectiu fou el regne sarraí
de València, tot i que hagué d’ajornar el projecte i tardà uns anys a reprendre les expedicions
guerreres en aquestes terres, zona d’expansió natural de Catalunya i Aragó.
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De moment les circumstancies portaren l’ interès del Conqueridor vers una direcció
més llunyana: l’illa de Mallorca, cap a on l’empenyien els mercaders de Barcelona. L’augment
de l’activitat comercial vers el nord d’Àfrica i Romania i també de les construccions navals
protegides per una concessió especial del rei posaren en evidència els perjudicis ocasionats
per la competència mercantil de l’illa i desencadenaren l’ofensiva.
Fins al regnat de Jaume I, tots els estols usats per a les operacions de conquesta dels
catalans havien estat formats a les ciutats marítimes italianes, Gènova i Pisa, amb
contribucions pròpies molt limitades. L’expansió del comerç català havia activat la construcció
naval i el rei podia comptar amb les seves pròpies forces per portar a terme l’expedició.
L’expedició interessava, a més dels barcelonins, els mercaders de Montpeller i de
Marsella perjudicats igualment pels sarrains de Mallorca, i naturalment el rei i els nobles per
tal d’ampliar els seus dominis, però no tant els de Lleida, més tardaners a decidir-se, i gens
els aragonesos que negaren tot suport a Jaume I.
Però no es tractava només d’acabar amb uns nuclis de cors i pirateria; hi havia la
percepció clara que la possessió de les illes era necessària per assegurar el
desenvolupament polític i comercial de Catalunya cosa impossible d’assolir si aquesta
possessió continuava en mans islàmiques o acabava en mans d’una altra potència cristiana.
L’empresa es preparà durant tot un any amb una Cort general de Barcelona que atorgà
un subsidi al rei i el bovatge68, obra dels catalans determinats a aportar tots els mitjans
necessaris, salparen de Salou i altres ports tarragonins el 5 de setembre de 1229 amb
gairebé més de 150 naus ben preparades i amb dotació militar.
Tingué dues etapes, una primera entre el setembre de 1229 i l’octubre de 1230, i una
segona entre el maig i juliol de 1231.
En la primera etapa, el viatge i el desembarcament a Santa Ponça es portà a bon
terme sense cap acció dels sarrains, que només iniciaren la resistència per impedir l’accés a
la seva capital. Els sarrains van ser vençuts a Portopí i els catalans assetjaren Medina
Mayurga69 fins el 31 de desembre de 1229, data de l’assalt final.
La conquesta de l’illa a Abu-l-Ulà Idrís al-Mamun70, abandonada a la seva sort pels
estats islàmics veïns, es completà durant la segona etapa. La insurrecció mayurquina71 es
fortificà als castells d’Alaró, Pollença, Santueri així com a la Serra de Tramuntana.

Imposició medieval que percebia el rei dels regnes de la corona catalana - aragonesa, exigida en diner sobre les
parelles de bous i, a vegades, sobre altre bestiar.
69 Nom àrab de la ciutat coneguda actualment com Palma de Mallorca.
70 Últim governador del califat de Mallorca mort en l’assalt de Jaume I a Palma de Mallorca.
71 Referent a la població sarraïna que habitava durant la Mallorca musulmana.
68
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Fig. 15: Conquesta de Mallorca per Jaume I
Font: Wikipedia
Al 1231, durant la segona expedició de Jaume I sobre Mallorca, Xuiap72 optà per tractar
la rendició: per a ell i altres quatre del seu llinatge, hisenda73 a Mallorca, cavalls, armes i
mules; i pels sarraïns, que s’acollissin al tracte, dret a poblar les terres que havia expropiat el
rei, però prop de 2.000 sarrains mallorquins es negaren a retre's en aquestes condicions i es
van refugiar al castell de Pollença, que fou assetjat, i on morí el cabdill mayurquí Abu-AlíÚmar.
Al cap d’un any i mig la submissió total era una realitat i seguí la conquesta d’Eivissa.
La conquesta de l’illa de Mallorca, obra plenament catalana, i fet un minuciós inventari per un
grup d’experts, es repartí de forma gairebé exhaustiva la ciutat i després la zona rural segon
l’acord pres a la Cort de Barcelona (1228) amb relació a l’esforç militar dels participants.
Jaume I retingué la meitat de l‘illa i la meitat del nucli urbà, mentre l’altra part de la
ciutat era pel bisbe de Barcelona, els comtes de Rosselló i d’Empúries i Guillem de
Montcada74 de forma proporcional a l’aportació militar de cadascun. De la part del rei, ell en
repartí porcions entre els nobles catalans, els oficials reials i les ciutats del Principat
(Barcelona i Tarragona), i també del Migdia de França (Montpeller i Marsella), i també als
ordres militars.

Apel·lació amb què es coneix a les fonts cristianes el cabdill no identificat dels mayurquins en els temps de la
Croada contra Al-Mayurga (Mallorca).
73 Finca rural.
74 Senyor de Tortosa i de la baronia de Fraga. Combaté en la conquesta de Mallorca (1229), amb el seu pare
Ramon (II), que hi morí, i en la de València (1238); en ambdós llocs obtingué del rei Jaume I alguns dominis.
72
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Fig. 16: Repartiment de Mallorca
Font: Atles d’Història de Catalunya
Dels musulmans que poblaven l’illa abans de la conquesta, una part va ser reduïda a la
servitud, mentre que una altra part hi va romandre, com a homes lliures, però sense formar
comunitats reconegudes. Van poder conservar una part dels seus béns, practicar la seva
religió, tingueren un estat jurídic favorable a canvi de pagar un impost o capitació anual75.
Les illes van ser incorporades a la Corona com un regne més. El règim jurídic fou
determinant per la Carta de Franquesa76, que decretà la vigència dels Usatges de
Barcelona77 per a determinades qüestions.
La repoblació definitiva s’efectuà durant la segona meitat del s. XIII mitjançant
l’aportació catalana, sobretot de la Catalunya Vella, el Rosselló i l’Empordà. Tots ells van
conviure amb els sarraïns, poc nombrosos, ja pacificats i sotmesos al rei.
Ja en el regnat d’Alfons II el Franc, fill de Pere II el Gran i nét de Jaume I el
Conqueridor, es decidí portar a terme la conquesta de Menorca, que encara continuava sota
domini islàmic. El rei Pere tenia entre els seus plans castigar el moixerif78 que governava l’illa
per haver delatat el rumb del seu estol (1282); Alfons es disposà a venjar el seu pare.
L’expedició va sortir de Salou (1286), però el mal temps d’un hivern especialment rigorós

Contribució personal imposada sense tenir en compte la posició econòmica del contribuent i que, per tant,
afectava àdhuc els qui no tenien béns ni negoci.
76 Privilegi concedit als habitants d'una població o d'un territori, destinades a afavorir el poblament d'un indret o bé a
evitar-ne l’emigració dels seus pobladors.
77 Recopilació dels Usatges, forma jurídica inicial de costum i constitueix part del dret consuetudinari, que emana de
les tradicions.
78 La taifa de Minurka fou un estat musulmà que va existir sobre l'illa de Menorca al s. XIII.
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obligà la flota a recalar a Mallorca i fer-hi estada. La conquesta fou força ràpida, malgrat que
hi hagué una forta resistència inicial.
Els sarrains foren autoritzats a sortir de l’illa, pagant un impost per cap en concepte de
rescat. Els que no disposaven d’aquesta quantitat, podien romandre-hi sis mesos, fins a
aconseguir-la; passat aquest termini, el rei en podia fer el que volgués. Hi ha constància de la
continuïtat de la població islàmica lliure durant cert temps, però mai formant una comunitat
legalment reconeguda.

2.2.2 La conquesta del regne de València
Encara sense completar la tasca repobladora de les illes el Conqueridor iniciava la
segona etapa d’expansió centrada en l’empresa peninsular i dirigia els seus esforços en dues
direccions: València i Navarra.
Jaume I hauria tingut l’oportunitat el mateix any del inici de la conquesta a Mallorca per
atacar el regne, aprofitant les discòrdies internes que hi havia. El governador de València,
Abu Saïd79, no havia pogut dominar una revolta de Zayyan ibn Mardanis i havia hagut de
refugiar-se a Sogorb80, on va obtenir la protecció de Jaume I, en signar un tractat a Calatayud
(1229), però l’expedició a Mallorca ja era programada amb l’ajut dels catalans, i els plans no
es podien canviar.
Durant un temps, els nobles aragonesos de la frontera van tenir via lliure per organitzar
ofensives locals contra territori islàmic. Quan el rei s’adonà que alguna d’aquesta ofensives
havien tingut èxit. Jaume ho aprofità i recuperà el protagonisme que li pertocava en la direcció
del projecte de conquesta del País Valencià.
El regne sarraí de València dividit en taifes interessava tant a catalans com a
aragonesos, i fou precisament un noble aragonès, Balasc d’Alagó81, qui, per iniciativa pròpia,
conqueria l’extraordinària plaça forta de Morella82. Aquest èxit, i el de les milícies de Terol,
atragueren l’atenció del rei, el qual no podia permetre ni l’engrandiment excessiu d’un llinatge
noble ni la minva de la facultat directiva de la monarquia en una terres fèrtils com les del
Llevant peninsular.
La conquesta de València, projecte anterior a la de Mallorca, presenta unes diferències
molt notables respecte de l’ocupació de l’illa. Oferia una dificultat bàsica des del moment de la
Posteriorment s'anomenà Vicent Bellvís, quan es va convertir al cristianisme, fou el darrer valí mohade de la taifa
de València. Va arribar a gaudir d'una autonomia total respecte de l'imperi almohade, fins al punt que es va atrevir a
atribuir-se el títol de rei de València.
80 Municipi del País València que es troba a la comarca de l’Alt Palància.
81 Noble aragonès coneixedor del regne de València, pel fet d’haver-hi viscut exiliat, fou dels qui aconsellaren
d’emprendre'n la reconquesta. Aconseguí, amb mitjans propis, una de les primeres conquestes, la de Morella
(1232), que s’avingué a lliurar a Jaume I, el qual la hi retornà en feu vitalici.
82 Castell/fortalesa d'origen musulmà situat estratègicament sobre un penyal a 1073 m sobre el nivell del mar. La
muralla disposa de 14 torres defensives, presenta una disposició rectangular de 12,5 metres d'alçària, i està
construïda amb murs de maçoneria a dues cares, amb cantoneres de pedra treballada i espitlleres.
79
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preparació de l’empresa, era una ambició tant dels aragonesos, que la consideraven una
extensió del seu regne, com dels catalans, que la veien la natural prolongació geogràfica del
Principat.
A més, s’hi afegiren altres dificultats: l’extensió del reialme, la seva densitat de població
i l’existència de nombroses ciutats i fortaleses, que oferiren gran resistència a Jaume I durant
disset anys interromputs per treves.
Una primera etapa (1229 - 1235), correspon a l’acció independent dels aragonesos i
després a la del monarca secundat pels seus nobles, cavallers dels ordes militars i les
milícies urbanes. L’esforç fou coronat per l’èxit de l’ocupació de tota la zona nord, Borriana i
tot seguit el Baix Maestrat i la Plana Alta, que deixaren lliure el camí cap a la capital.
Desprès del parèntesi i del fracassat intent de Jaume I en la successió del rei de
Navarra i un cop aconseguit un nou ajut de les Corts Generals, es portà a terme la segona
etapa. Participaren a l’empresa, que gaudí de la consideració de croada, no solament la
noblesa, com la primera etapa, sinó com també l’Església i les ciutats catalanes i aragoneses.
L’objectiu fou la capital, València, i tota la plana al voltant i fins al riu Xúquer (1236 1238), la qual depenia del califa de Bagdad al-Mustansir Billah.
Els fets més assenyalats foren la batalla del Puig (1237), i la derrota de l’estol del rei de
Tunis, que havia anat a auxiliar els sarraïns valencians. La ciutat de València es va retre amb
capitulació i el rei hi entrà el 9 d’octubre de 1238.
En la tercera i última etapa (1239 - 1245) fou conquerida la resta del País Valencià des
de la vall del Xúquer i de Dénia fins arribar al port de Biar, és a dir el límits fixats en el tractat
de Cazorla83 i darrerament en el d’Almizra84 signats amb Castella, que acabava de sotmetre
Múrcia i es reservava Alacant. El darrer pacte establert entre el comte-rei i l’Infant Alfons, futur
Alfons X el Savi, tancava legalment l’expansió peninsular amb la confirmació de l’abandó de
Múrcia per part dels monarques catalans.
Desprès de la conquesta, els sarrains que havien oposat resistència armada als
conqueridors foren expulsats del país i hagueren d’emigrar vers l’Al-Àndalus o a altres terres
islàmiques. Els qui es reteren al rei, amb pactes, obtingueren, en canvi, el dret a romandre a
les seves terres. Aquestes capitulacions havien facilitat en gran manera la conquesta, que
altrament no s’hauria pogut dur a terme en tant poc temps.

Acord signat l'any 1179 entre Alfons I de la Corona d’Aragó i Alfons VIII de Castella, on es reparteixen les zones
d'expansió d'aquests dos regnes a la Península Ibèrica.
84 Tractat de pau entre la Corona d’Aragó i la Corona de Castella que estipulà els límits del Regne de València. Fou
signat el 26 de març de 1244 per Jaume I el Conqueridor i el seu gendre, l’Infant Alfons de Castella, més tard Alfons
X el Savi, a Almizra, a la vora de Biar.
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Fig. 17:: Límits del regne
regne de València a partir del tractat d’Almizra
Font: Wikipedia
Però la presència de la població sarraïna resultà molt perillosa per a la seguretat d’un
territori fronterer amb altres terres dominades encara per l’ islam i que comptava, de moment,
amb poca població cristina.
En virtut dels pactes, que serviren per aturar les destruccions
destruccions de la lluita i per accelerar
la conquesta, s’havia de respectar la vida, la religió, les lleis i els costums dels vençuts
interessats a romandre a les seves terres sota aquestes
aquest condicions.

Fig. 18: Conquesta del regne de València
Font: Wikipedia
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A diferència del que s’havia esdevingut a Mallorca, aquesta població va veure garantit
el dret a mantenir una organització municipal i judicial pròpies, a més del dret a practicar la
seva religió, el dret a emigrar, etc. A més de raons d’ordre militar i de política interna, també
influí en la decisió de deixar romandre aquests pobladors un altre factor: la impossibilitat de
substituir-los per d’altres de cristians i la necessitat de no deixar les terres improductives.
L’escassa afluència de pobladors cristians establerts, per exemple l’any 1272 només
vivien 30.000 cristians entre 200.000 sarraïns, motivà la crida del monarca a les seves ciutats
per afavorir el moviment migratori. Gràcies a aquest fet es poden precisar les diverses etapes
de la repoblació, que comportava l’organització dels centres urbans, la restauració de
l’estructura eclesiàstica, la defensa de les fronteres, etc.
La primera etapa afectà la Plana i part nord del regne, d’on fugiren molts sarraïns, i
beneficià els nobles aragonesos i els ordres militars. D’aquí que Jaume I procures que fos
diferent a la part central del país, repoblada un cop vençuda la resistència a la capital.
S’utilitzà el repartiment en els centres urbans i en zones riques de l’Horta, i donà origen
a una majoria de propietats com a Mallorca. En canvi, les comarques més pobres, les de
secà, predominarien els latifundis mig deserts en mans de les ordres militars. La capital, que
era una de les grans ciutats musulmanes, perdré gran nombre dels seus habitants i quedaren
buides unes dues mil cases, la majoria foren adjudicades a mil catalans i a sis-cents
aragonesos. En canvi, els sarraïns predominaren al sud de la capital on s’instal·laren els
fugitius de València i de l’Horta.
La fase final de la repoblació, que s’estengué a les comarques veïnes del Xúquer fins a
la frontera sud, predominaven les capitulacions i per tant també els habitants musulmans. No
pot sorprendre que la majoria sarraïna, vist el nombre i l’escassa presència de cristians,
seguissin el camí de la revolta (1248).
Les noves conquestes formaren un regne, el de València, separat dels dos estats
matrius, Catalunya i Aragó. El rei va evitar així que les terres conquerides passessin a
engrandir Aragó, un estat amb una noblesa díscola molt difícil de governar. El rei intentà
donar-li una estructura jurisdiccional única, però això es revelà una operació molt més difícil
perquè moltes cartes de població havien estat concedides a fur a l’Aragó.
Els primers temps del nou regne cristià van ser difícils a causa de les insurreccions
mudèjars. Hi va haver una primera revolta a la comarca de Pego85 (1246), que desprès es va
estendre a altres comarques (1247 i 1249) i fou capitanejada per un noble sarraí, al-Azraq. El
1251, la revolta s’havia revifat i tornava, però fou vençuda el 1257.
Tot i la derrota, els qui romangueren foren suficients per tornar a alçar-se (1275), com a
reacció als maltractaments de què havien estat objectes pels almogàvers cristians. La
insurrecció, encoratjada per l’esperança de rebre l’ajut dels benimerins86 adquirí grans
Municipi valencià situat a la Marina Alta. El rei Pere III d'Aragó va crear la baronia de Pego (1262) i la va repoblar
amb colons barcelonins.
86 Foren una dinastia del nord de l’Àfrica que va succeir els almohades al Marroc, des de mitjans del s. XIII a
principis del XV.
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proporcions i no fou sufocada fins el 1277 ja en regnat de Pere el Gran. Aquest provocà
l’expulsió massiva i un nou al·luvió de pobladors sol·licitats pel monarca per tal de consolidar
la zona meridional de Dénia fins a Biar i la frontera amb Castella.
Jaume II el Just trencà (1293) l’acord de Monteagudo87 amb Sanç IV de Castella i
organitzà la primera expedició (1296) esmenant l’error polític comès per Jaume I el
Conqueridor cedint el regne de Múrcia al seu gendre de Castella i conquerí Alacant, Elx i la
mateixa Múrcia.
Hi hagué un parèntesis per poder intervenir a Sicília, però un cop resolt el problema
sicilià es reprengueren les hostilitats amb Castella. Desprès d’haver conquerit Llorca i el fet de
que Castella hagués arribat a una pau amb Granada féu témer a Jaume la possibilitat de
perdre tot el que havia guanyat en territori murcià.
El 1304 es reuniren les Corts d’Aragó i Castella amb Portugal, com a mitjancera; en va
sorgir una solució per posar fi a la guerra que es perllongava des de 1296. Jaume II retornà la
part meridional del regne de Múrcia, mentre que la septentrional, d’Alacant a Guardamar, era
annexionada al regne de València tot i que la fixació de la frontera no és feu fins el 1305

2.2.3 La pèrdua de Provença
Un joc diplomàtic fou el projectat per Jaume I per salvar Provença de l’ambició francesa
mitjançant unions matrimonials favorables de les filles del seu cosí Ramon Berenguer V88,
però no va reeixir davant la pressió i l’ajuda del Papat.
Una es casà amb el mateix Lluís IX i l’hereva ho féu amb Carles d’Anjou, germà del
monarca, que un cop senyor del comtat provençal inicià l’expansió francesa a la Mediterrània
occidental sempre contra les ambicions catalanes. L’únic enllaç avantatjós aconseguit pel
comte-rei fou el del seu primogènit, Alfons, amb l’hereva dels Montcada del Bearn, encara
que sense cap conseqüència degut a la manca de descendència.
D’aquesta manera la influencia francesa sobre les terres del sud avançà en tots els
fronts i es consolidà arreu, fins i tot a Navarra amb la introducció de la casa de Xampanya i
desprès amb el domini directe de la família reial.
Les victòries franceses feren perdre a Jaume I tota esperança a Occitània i acabà
signant el tractat de Corbeil89 (1258) amb el rei Lluís IX de França qui renunciava als ja
oblidats drets sobre Catalunya, com a descendent de Carlemany i els catalans renunciaven
als seus drets sobre el comtat de Tolosa, el vescomtat de Narbona, algunes ciutats i altres
Tingué per finalitat la confirmació dels límits entre els regnes d’Aragó i Castella i el repartiment del nord d’Àfrica en
àrees d'influència i el compromís matrimonial del Jaume II amb la Infanta de Castella.
88 Fill del comte Alfons II de Provença i de Garsenda de Forcalquier. Va passar la seva infantesa amb el seu cosí
Jaume, futur rei sota la tutela del templer Guillem de Mont-rodon. Va ser nombrat comte de Provença als nou anys
però fins el 1219 la seva mare no li va cedir els comtats de Forcalquier i de Provença.
89 Acord signat a Corbeil entre Lluís IX de França i Jaume I el Conqueridor, com a conseqüència de la guerra
coneguda com a Croada contra els càtars que enfrontà l'exèrcit francès a les tropes occitanes.
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terres ultrapirinenques, que representava molt si es comparaven amb les conservades en el
seu poder: la senyoria de Montpeller, el vescomtat de Carladès i Baiona.
Tot i el triomf, França continuà pressionant en diferents punts i des de Provença inicià
el camí de les conquestes a la Mediterrània, on el comte Carles d’Anjou fou el gran rival de la
Casa de Barcelona.

2.2.4 La incorporació de Sicília
Tancada la via d’expansió ultrapirinenca i la peninsular, la direcció mediterrània passà
al primer pla i fou continuada amb èxit pel successor del Conqueridor, Pere II el Gran, llançat
a l’aventura de Sicília pel matrimoni contret el 1262 amb Constança Hohenstaufen, que
formava part de les aliances entre els sobirans de la Mediterrània per ajudar-se mútuament
contra els seus enemics i fer més sòlida la seva posició política.
La incorporació de l’illa no va ser tant el fruit d'una conquesta sinó d'un matrimoni, no
un projecte dels estaments sinó de reivindicació d'interessos dinàstics. Sicilians i catalans
tenien interessos comuns al Mediterrani occidental i al nord d'Àfrica i es veien amenaçats per
l'hegemonia francesa.
Els drets de Constança i la presència dels sicilians als seu costat varen empènyer Pere
cap a l’aventura, però hagué d’esperar l’ascensió al tron d’Aragó por portar a terme una
política que provocava l’oposició del vell monarca temorós d’un enfrontament amb França i el
Pontificat. A més, la campanya també convenia al país des d’un altre punt de vista, que era el
dels mercaders interessats en el domini de l’illa situada en un punt clau de la Mediterrània.
Abans d’emprendre-la, el nou rei havia d’assegurar-se la cooperació dels seus i dur a
terme una acció diplomàtica eficaç per neutralitzar els Estats veïns:
•
•

•
•
•

França: no aconseguí cap resultat positiu a l’entrevista de Tolosa (1281) amb el fill de
Carles d’Anjou90, continuaven les hostilitats.
Castella: tot i que el comte - rei tenia a les seves mans els infants i podia promoure una
lluita per l’heretatge d’Alfons X el Savi, s’arribà a un acord per tenir pau a la frontera
occidental.
Gènova: es tenien bones relacions, ja que en aquell moment era governada pels
gibel·linsi91, per tant enemiga de Carles d’Anjou que era el campió dels güelfs.
Pisa: es confirmà un tractat (1277) on fou ampliada la creació de consolats de pisans a
terres catalanes i valencianes, i consolats de catalans a Pisa.
Musulmans: es procurà restablir la pau a l’extrem sud - occidental (Granada i nord
d’Àfrica) per concentrar tot el seu interès en la zona central de la Mediterrània.

Nascut el 1227 a Foggia i morí el 1285 al Regne d’Itàlia fou comte d’Anjou, Provença i Maine (1246-1285); Rei de
Sicília (1266-1282); rei de Nàpols (1266-1285) i rei titular d’Albània i Jerusalem, també era el candidat del Papat
contra la dinastia imperial alemanya. La dinastia d'Anjou va lluitar per l'hegemonia a la Mediterrània contra la Corona
d’Aragó.
91 Membre d'una facció partidària de la política dels emperadors germànics, enfrontada als güelfs.
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Abans de comentar l’expedició de Pere cal fer una mica d’història de les vicissituds
viscudes per aquest regne en el temps immediatament anteriors. Les gran illes mediterrànies
eren reivindicades per la Santa Seu com a patrimoni de l’Església, però mentre Sicília estigué
en mans dels emperadors germànics no pogué intervenir-hi.
A la mort de Frederic II (1250), la Santa Seu aprofità el desconcert en què es trobaven
els seus partidaris, els gibel·lins, per imposar un successor que reconegués la seva sobirania
sobre l’illa. La persona triada fou Carles d’Anjou, fill de Lluís VIII de França. Carles fou
coronat a Roma (1266) i poc desprès vencia Manfred I de Hohenstaufen, fill natural de
Frederic II.
El domini francès provocà un gran malestar a l’illa, pel transferiment del centre polític i
administratiu al territori napolità, que també formava part del regne, per la confiscació de béns
als partidaris alemanys i la seva atribució a francesos. Alguns nobles veieren aviat en Pere el
Gran el príncep que podia recollir l’herència dels Hohenstaufen, com a marit de Constança.
L’empresa siciliana, que cal considerar alhora el nucli i el punt culminant del regnat de
Pere el Gran, va arrencar, en aparença, de la revolta dels illencs a Palerm contra l’ocupació
francesa el 31 de març de 1282; és l’esclat popular conegut amb el nom de Vespres
Sicilianes92.
Com les insurreccions havien estat prematures van fer demorar els preparatius bèl·lics
i la sortida de Pere el Gran. La sortida es va ser el 6 de juny i s’arribà al port nord - africà
d’Alcoll quant els seus aliats ja havien estat sotmesos. En aquest port retrobà molts refugiats
sicilians i seguí expectant els esdeveniments fins que les successives ambaixades dels
illencs, temorosos de les victòries de l’Anjou, li demanaren ajut tot oferint-li la corona.
Tal com s’havia projectat Pere deixà Alcoll (agost 1282) i des de Tràpani anà ocupant
per terra i per mar tota l’illa, mentre Carles d’Anjou passava l’estret per retirar-se a Calàbria
(novembre 1282).
Es produeix la divisió del Regne de Sicília93 en el peninsular o Regne de Nàpols, sota
domini angeví94, i l’insular, sota domini aragonès. L'incident va iniciar la Guerra de Sicília
(1282-1289)95 després del tràgics esdeveniments produïts per la primera campanya de Carles
d’Anjou.

La revolta incitada per Joan de Pròixida i pren el nom perquè va començar a l' inici de la pregària de vespres de
dilluns de pasqua 31 de març de 1282 a l'Església de l'Esperit Sant de Palerm. Dos mil francesos i sicilians van ser
massacrats aquella nit i la següent, i molts altres en les sis setmanes següents.
93 Els dos reialmes estaran separats fins al 1442 quan el rei d’Aragó Alfons el Magnànim conquerí el Regne de
Nàpols i provocarà el naixement del Regne de les Dues Sicílies.
94 Relatiu o pertanyent als comtes o als ducs d'Anjou.
95 Llarg conflicte entre la casa d’Anjou i el Casal de Barcelona pel domini del Regne de Sicília i el control naval del
mediterrani.
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L’èxit català desencadenà l’ira del Papa Martí IV96, promotor de la presència dels
francesos a Itàlia, i donà la força política al Papa per la Croada contra la Corona d’Aragó, fins
al punt que excomunicà el comte-rei i el desposseí de la seva corona.
La guerra contra Carles continuà en el mar on s’obtingueren victòries significatives. La
conquesta del territori peninsular del regne (Calàbria, l’Abruzzo, la Pulla i Campània), però
restà interrompuda per la marxa del rei per tal d’acudir al desafiament cavalleresc que havia
concertat amb el seu rival Carles, qui no es va presentar però aconseguí apartar de la batalla
al rei Pere.
Durant l’absència del rei, la lluita continuà sobretot al mar. L’almirall Roger de Llúria
conquerí l’illa de Gerba97 i els illots Quèrquens98 per controlar un punt tant estratègic de la
ruta marítima. La contraofensiva angevina fou anul·lada per les victòries navals del mateix
almirall a Malta (1283), amb el desembarcament a Malta, Gozzo i Comino i al golf de Nàpols
(1284).

Fig. 19: La guerra de les Vespres Sicilianes
Font: Atles d’Història de Catalunya
L’any següent, els angevins, aliats amb els francesos i el Papa, intentaren envair
Sicília, però Roger de Llúria els aturà a la batalla dels comtes i els va derrotar definitivament
davant de Nàpols. Finalment amb el tractat d’Anagni (1295)99 es va confirmar la permanència
de Sicília sota influencia catalana.

96 Va ser Papa de l’Església Catòlica del 1281 al 1285 i va excomunicar Pere II predicant una croada contra ell.
Aquest fet va ser fonamental per l’aturada de la futura expansió mediterrània de la corona aragonesa.
97 Illa de la costa sud-est de Tunísia, al golf de Gabes, a prop del litoral. Té una superfície de 510 km².
98 Són un arxipèlag de Tunísia a la costa sud-est.
99 Els ambaixadors dels tres reis i el Papa Bonifaci VIII van signar la pau el 24 de juny de 1295 a la ciutat italiana
d’Anagni.
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El predomini català en les exportacions de cereals de l’illa fou determinant al llarg de
tota la baixa edat mitjana. Després de l’eufòria que prosseguí a la conquesta, s’acusà una
davallada a mitjan s. XIV, com a conseqüència de les guerres amb Gènova, de la gran pesta i
d’un seguit de collites dolentes. Les lluites internes també foren una altra causa d’aquest
retrocés, i el sentiment anticatalà d’alguna facció va provocar una disminució notable de
mercaders catalans residents a l’illa.

2.2.5 La incursió almogàver a l’Àsia Menor
La presencia catalana a la Mediterrània oriental, fou sempre molt condicionada per la
rivalitat entre Gènova i Venècia. La mateix temps que la política d’expansió entreteixia lligams
al llarg del Mediterrani de forma oficial, tenien lloc a part i de manera privada uns fets
afavoridors d’una acció catalana. La península d’Àsia Menor i les costes que envolten la mar
Egea foren l’escenari, a començament de s. XIV, de les campanyes dels almogàvers i de la
Companyia Catalana d’Orient100, i de la creació dels ducats d’Atenes i Neopàtria.
Finalitzada gairebé del tot la llarga guerra pel domini de Sicília entre la Casa de
Barcelona i els Anjou van quedar sense ocupació els contingents de l’exèrcit mercenari que hi
havia lluitat. Els almogàvers eren formats i entrenats en la lluita de frontera contra els sarrains
en els regnes peninsulars, homes durs i valents.
Entre els comandants hi havia Roger de Flor101 no dubtà a entrar en servei de
l’emperador de Bizantí Andrònic II Paleòleg102, sempre necessitat de reforços militars per fer
front a l’avanç turc. Amb el títol de megaduc103, el compromís de casar-se amb una neboda
de l’emperador i la promesa d’un important botí, Roger arribà a Constantinoble el 1303,
seguint una ruta ben coneguda pels mercaders catalans, amb més de 6.000 almogàvers i un
bon nombre de cavallers. Posava de manifest altre cop l’atracció d’Orient, ambicionat per la
seva riquesa.
Desprès d’un atac als turcs que ocupaven l’estret de Cízic a la península d’Artaki,
l’exèrcit almogàver hivernà prop de Constantinoble, mentre l’armada fondejava a l’illa de
Quios. A la primavera de 1304 Roger de Flor s’endinsà per l’Àsia Menor per alliberar
Filadèlfia104, que l’emir d’Anatòlia105 tenia assetjada. Les victòries de Germe i Aulax van

Fou una companyia de mercenaris creada el 1303 per Roger de Flor i formada majoritàriament per almogàvers
aragonesos i catalans veterans de la Guerra de Sicília.
101 D'origen italo - germànic, va ser monjo templer i capità de la nau templera, vicealmirall de la flota de Sicília i
almirall de la flota Bizantina.
102 Fou emperador bizantí del 1282 al 1328.
103 Fou el quart càrrec en importància després de l’emperador bizantí dins de l'alta jerarquia político-militar de
l’Imperi Bizantí. El títol corresponia al comandant en cap de la flota de guerra.
104 Últim assentament independent grec cristià al oest de l’Àsia Menor ocupat pels turcs de l’Imperi Otomà.
105 Península del sud-oest d’Àsia. Limita al nord amb el mar Negre, el mar Mediterrani al sud, el mar Egeu a l'oest, i
la resta del continent asiàtic a l'est.
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desfer el bloqueig sobre Filadèlfia, i reforçat l’exèrcit amb més de 1.200 almogàvers que
aportà Bernat de Rocafort106 i Roger perseguí els turcs fins a derrotar-los.

Fig. 20: La Companyia Catalana (1303-1311)
Font: Atles d’Història de Catalunya
És lògic que, després de la desfeta i de l’enlairament dels principals dirigents casats
amb princeses de la família reial imperial, Jaume II i el seu germà es preocupessin de vincular
la Companyia a la seva política d’expansió però tot es va estroncar per les subsegüents
dissensions amb els bizantins,
Cridat a Constantinoble, Roger de Flor, es víctima de les intrigues de la cort imperial i
fou assassinat a Adrianòpolis (1305). Aleshores es formà la Companyia Catalana en base a
Gal·lípoli107, que saquejà durant dos anys tota la costa nord del mar de Màrmara i la del
Bòsfor, episodi que ha passat a l’historia amb el nom de “la venjança catalana”. Desprès de
penetrar fins a Tràcia, la Companyia es dirigí vers Macedònia (1317).

Fou un militar valencià o català, cabdill dels almogàvers. Després de l'assassinat de Roger de Flor esdevingué
cap de la Companyia Catalana d’Orient i va dirigir la venjança catalana lluitant contra dels bizantins i derrotant els
búlgars.
107 És una petita península a Turquia, és el darrer extrem del continent europeu i forma el litoral septentrional de
l’estret dels Dardanels.
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Fig. 21: Els ducats d’Atenes i de Neopàtria
Font: Atles d’Història de Catalunya
L’agost de 1307, els almogàvers passaren al servei de Carles de Valois108, i més tard,
(1309) al de Gautier de Brienne, duc d’Atenes109 per lluitar contra altres senyors grecs. La
manca de compliment del duc provocà la revolta de la Companyia, que el derrotà a la batalla
de Cefís110 (1311), fet que creà l’assentament de la Companyia en el ducat d’Atenes i per
senyoria siciliana. El 1318 es conquereix el sud de Tessàlia i es creà el ducat de Neopàtria
sota el seu domini.
La Companyia, organitzada com a república militar, era propietària legal dels ducats,
creà institucions i elegí els propis governants sota la senyoria dels reis de Sicília. La
presència catalana s’hi mantingué sempre, tot i que no va ser fins el 1380 que aquests ducats
quedaren units formalment a la Corona d’Aragó. Poc desprès Atenes caigué en mans del
florentí Nerio Acciainoli111 (1388) i desprès Neopràtia (1390).

2.2.6 La incorporació de Sardenya
Sardenya era la peça que mancava l’anomenada “ruta de les illes”. Representava una
escala en el tràfic mercantil, un punt estratègic amb el nord d’Àfrica i pel control de les
Príncep de França, el 1280 el Papa Martí IV el va investir amb els regnes de la Corona d’Aragó i desposseí el
comte-rei Pere el Gran, però mai va poder conquerir aquests territoris.
109 Un dels estats fundats pels croats a Grècia després de la conquesta de l’imperi Bizantí durant la Quarta Croada.
110 Es va lliurar el 13 de març del 1311 al ducat d’Atenes i va enfrontar la Companyia Catalana d’Orient amb les
tropes franques de Gautier V de Brienne, duc d’Atenes.
111 Aristòcrata italià de Florència i va arribar al poder a Grècia per part francesa durant les últimes dècades del s.
XIV.
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riqueses de l’illa, però el domini també provocaria enfrontaments incessants, al llarg de dos
segles, entre catalans i genovesos.
Cap a la fi del regnat de Jaume II, quan ja s’havia abandonat la idea de l’expansió
peninsular, es portà a terme la conquesta de l’illa de Sardenya, illa ja ambicionada pel seu avi
el rei conqueridor. Aquesta conquesta es produïa vint-i-cinc anys desprès d’haver rebut de
Bonifaci VIII la investidura de l’illa.
La conquesta fou preparada a través d’un lent però savi procés diplomàtic. Jaume II no
es podia llançar a l’aventura mentre no hagués assolit una situació segura en els seus regnes
després d’un llarg període de guerres amb Castella i Granada. També calia reduir l’oposició
que li feia l’empresa sarda, obtenir subsidis econòmics i crear a l’illa un sector favorable a la
seva intervenció. Tot ho aconseguiria amb el temps, i arribat el moment oportú, iniciaria la
conquesta, convençut com estava el rei que la possessió de l’illa facilitaria el comerç de la
Corona d’Aragó amb l’orient.
Pere donà el comandament de l’exèrcit al seu hereu l’Infant Alfons i a l’estol que havia
de transportar l’exèrcit i alhora privar Pisa, i si calia Gènova, de portar reforços a l’illa.
L’Infant partí de port Fangós112 (maig 1323) i arribà a les platges de Sardenya (juny
1323). El jutge d’Arborea113 i la majoria de senyors sards atacaren Jaume II; en canvi les
ciutats dominades per Pisa s’hi resistiren. Es conquerí la vila minera d’Esglèsias (febrer 1324)
i a continuació al port de Càller on es va combatre amb els pisans a la batalla de Lucocisterna
on es venç la flota pisana.
La caiguda de Càller en poder dels catalans decidí la conquesta sarda, de manera que
Pisa, va haver de negociar la pau i renunciar a les seves possessions sardes. L’ocupació de
Sardenya havia durat un any. Tanmateix, aquesta empresa esdevingué a la llarga ben
costosa per a la Corona d’Aragó, a causa de les rebel·lions que es reproduirien durant bona
part del s. XIV, unes vegades iniciades pels genovesos i unes altres pels naturals del país.
La possessió de l’illa, que ja era un mercat dels catalans, assegurava la tramesa de
cereals a Catalunya, augmentava les rendes reials amb les mines d’argent i les salines, i a
més permetia el control del Mediterrani occidental amb la defensa de la ruta del Principat a
les costes africanes i a Sicília. La completa ocupació militar de l’illa fou seguida de
concessions de territoris a la noblesa, que explotà les propietats segons el sistema feudal,
cosa que provocà revoltes incessants a l’interior.

Antic port de la ciutat de Tortosa, al delta de l’Ebre, dins l’actual terme de Sant Jaume d’Enveja (Montsià).
Era un dels quatre jutjats en què estava dividida l'illa de Sardenya cap l'any 1000. Va existir des el segle IX i fins
al 1410.
112
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Fig. 22: Conquesta de Sardenya
Font: Atles d’Història de Catalunya
Ja en el regnat d’Alfons III el Benigne com les potencies marítimes de Pisa i Gènova,
que tenien interessos al nord de l’illa, esperonaven els llinatges locals i van donar suport a la
revolta (1325), per part dels dirigents sards de Sàsser i de Càller mentre atacaven les naus
dels súbdits de la Corona arreu del Mediterrani. Els revoltats foren sotmesos poc després.
El conflicte a Sàsser es tornà a aixecar (1330), però fou dominada i els seus habitants
foren expulsats i la ciutat es repoblà amb catalans.
La revolta sarda empitjorà a mesura que els interessos entre catalans i genovesos es
feien cada cop més incompatibles i s’agreujà quan Pere III el Cerimoniós nodrí el projecte
d’estendre el domini sobre l’illa de Còrsega114.
Els Dòria115 des de l’Alguer, derrotaren el governador general Guillem de Cervelló116
(1347), prengueren Sàsser i aixecaren contra els catalans bona part del nord de l’illa. La

No fou fins al regnat d’Alfons el Magnànim, de la casa dels Trastàmara, s’intentà de fer efectius els drets de la
Corona sobre Còrsega que, pel tractat d’Anagni (1295). Per diverses raons, aquests drets no s’havien fet efectius.
Tanmateix, la revaloració estratègica de l’illa i la seva relació amb el domini de Sardenya feren prendre al rei la
determinació d’organitzar una campanya per incorporar l’illa a la Corona. El 1420 s’ocupà Calvi, però la reacció
genovesa obligà a suspendre les operacions.
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fidelitat dels jutges d’Arborea a la corona fou decisiva per recuperar la plaça perduda i obligà
als Dòria a abandonar Sardenya.

Fig. 23: Guerra amb Gènova
Font: Atles d’Història de Catalunya
No obstant, els sards tornaren a animar-se amb una nova revolta a l’Alguer (1353),
agreujada per l’abandó per part de Marià IV d’Arborea117 de la causa catalana. La desafecció
d’aquesta família trencà el precari equilibri que existia des de la conquesta.
A partir de llavors, ni l’aliança dels catalans amb Venècia, ni la seva victòria naval
davant de l’Alguer118 van fer desistir els genovesos de donar suport als rebels sards. La fràgil
pau de Sanluri (1335) fixà la partició de l’illa i les limitacions del domini català.
Els Arborea capitanejaren una nova insurrecció el 1364 i els interessos dels catalans a
Sardenya es veieren molt compromesos fins el 1386, quan se signà una pau amb Gènova
que representà una treva en un conflicte interminable molt perjudicial per la navegació
catalana.
Desprès de la conquesta de Sardenya es pot parlar de la culminació de
l’expansionisme a la Mediterrània portada a terme amb una evident voluntat de domini durant

Una de les famílies més antigues i més il·lustres que va desenvolupà un paper molt important al Regne de
Gènova i Itàlia durant els s. XII a XVI.
116 Fou un dels tres caps de l’exèrcit que assetjà Càller i actuà com a testimoni del tractat de pau amb Pisa, fou
nomenat governador de Sardenya, fou lloctinent de l’Infant Pere (futur Pere III) i els consellers de Barcelona el feren
capità de l’armada contra els genovesos (1330).
117 Tot i ser català, quan l'atzar el dugué a esdevenir el nou jutge va revoltar-se contra el domini de la Corona
d'Aragó sobre Sardenya. Durant un temps va arribar a ser l'únic sobirà de gairebé tota l'illa.
118 Un dels fets més gloriosos de la marina medieval catalana.
115
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uns segles. La coincidència d’interessos de la monarquia i de la burgesia catalana és una
base essencial de les empreses de l’etapa d’expansió.
La monarquia adquiria prestigi i augmentava en riquesa i poder, mentre que de
passada podria afeblir o acabar les revoltes de la noblesa, que per la seva banda, obtindria
terres i per tant més font d’ingressos.

Fig. 24: Mapa dels territoris de la Corona d’Aragó entre els s. XII i XVI
Font: Els comtes sobirans de la Casa de Barcelona
L'administració del govern dels territoris catalans es feia a través de les Corts Generals
(1214), de la Generalitat de Catalunya (1359) i de les administracions locals, entre les que
destaca el Consell de Cent de Barcelona, també van dissenyar, juntament amb la monarquia,
la política i van trobar els recursos per a dur-la a la pràctica.
La moneda va circular abundantment, la producció agrícola i industrial va assolir uns
nivells alts i el comerç mediterrani va fer de motor econòmic del conjunt. Les institucions
polítiques es van perfeccionar, els mètodes mercantils van millorar i es creaven noves
espècies monetàries per a fer front a un intercanvi de més abast.
En aquesta etapa de plenitud, les tensions socials i polítiques van ser amortides pels
guanys de la prosperitat que, malgrat tot, es van repartir de manera desigual. L’ajut de les
ciutats fou sempre constant i considerable, no solament en la formació de l’exèrcit (milícies
urbanes) i de la flotes, sinó també en l’aspecte econòmic.
Remarcar el pes dels mercaders catalans, sobretot els de Barcelona, en la política reial
mediterrània, que ells promovien i en la quals varen participar amb gran eficiència. Tots
pensaven en beneficiar-se de les conquestes, com així fou per mitjà dels privilegis obtinguts i
per l’augment de la riquesa.
A més, va estar caracteritzada arreu per una sèrie de factors econòmics encadenats:
creixement de la població, creixement de la superfície cultivada i del volum de producció,
increment global del volum d'ingressos senyorials (sostracció), tendència a la baixa de
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l'aportació de cada família pagesa a aquests ingressos; tot explicable pel creixement
ininterromput.
L’acció dels catalans al Mediterrani - que arriba a la seva culminació en aquesta època
i a la primeria del s. XIV - en l’aspecte de la conquesta amb el seu corresponent repoblament,
la navegació i el comerç, es pot considerar el fonament de la política d’expansió portada a
terme per la Corona catalana – aragonesa.
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2.3 La marina catalana
L’expansió catalana per la Mediterrània, així com les guerres navals encobertes o
declarades entre Catalunya i les altres potencies marítimes que es produeixen al llarg dels
segles XIII, XIV i XV tenen un rerefons econòmic i bèl·lic: la possessió i control dels mercats
mediterranis i de l’Orient.
Barcelona va esdevenir una potència econòmica, que influí de forma decisiva en
l’orientació de la Corona catalana - aragonesa en la política exterior. La seva activitat
marítima basada en una flota mercantil en augment, la producció de teixits ja considerable
vers 1300 i les transaccions comercials fonamentades en capitals sòlids permeteren a la
ciutat ocupar un lloc destacat entre els ports del Mediterrani.
A més, la puixança urbanística de totes les ciutats en aquesta etapa va donar un gran
impuls artesanal i comercial. En general, la població del camp va conèixer una etapa de
prosperitat material innegable amb l’augment de la producció i la comercialització dels
productes, que afavorí la creixença demogràfica, tot i que existien diferències comarcals.
La incipient burgesia catalana del segle XIII havia cercat en el comerç exterior l’element
dinamitzador de la seva economia. Els organismes de gestió del Principat i la Corona
procuraven, a nivell central i local, estimular l’activitat dels mercaders catalans a l’exterior i
atreure mercaderia estrangera a les places sotmeses a la seva jurisdicció. Aquestes
disposicions favorables es concretaren en tot un còdex de privilegis, exempcions tributaries i
ordenances que afectaven i beneficiaven el tràfic marítim.

2.3.1 La base demogràfica
El procés expansiu viscut pel país té unes arrels profundes, en les quals es basen tant
la prosperitat interior com la trajectòria mediterrània. En primer lloc cal considerar l’augment
demogràfic tenint sempre present que al mateix temps coincideix amb altres factors que li
donen suport; mentre la creixença natural creava una massa de gent, la intensificació dels
conreus produïa excedents agrícoles per comercialitzar i la prosperitat de les ciutats oferia
moltes possibilitats a l’obertura de nous mercats.
Tota aquesta evolució va beneficiar la monarquia, que aprofità el potencial humà i
econòmic per oposar-se amb èxit als grans senyors feudals i desenvolupar una política
bel·licosa.
Les causes del creixement humà són diverses. En aquesta època, un factor
determinant fou el de l’expansió agrícola, que oferí majors possibilitats de supervivència a la
població. Un altre dels motius, l’augment de l’esperança de vida, lligada amb l’anterior.
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En el creixement de la població intervé també la incorporació de forasters, tant
d’occitans refugiats per fugir de l’extermini dels càtars119, com d’alguns italians atrets pel
comerç. Els primers s’ajuntaren al corrent migratori que anà a poblar una superfície territorial
extensa.
Sembla que aquest moviment de translació cap a les terres reconquerides hauria
d’haver acabat amb les reserves humanes del país, però no fou així. El potencial humà
permeté també la tramesa de milícies als emirs del Nord d’Àfrica, un exèrcit a Sicília on
famílies de nobles hi romangueren i una altra part els expedicionaris, els almogàvers, cap a
l’Orient. La conquesta de Sardenya, que també exigí la repoblació completa de les ciutats de
Càller i de Sàsser.
Tot i no haver cap cens de la primera meitat del s. XIV, es té una idea aproximada de la
població catalana abans dels estralls de la pesta negra, on la Corona catalana - aragonesa
podia tenir un milió d’habitants en conjunt: 500.000 al Principat, 200.000 a València i Aragó, i
50.000 a Balears.
La població del Principat es distribuïa de forma desigual, menys nombrosa a les
comarques de l’interior que a les del litoral. En primer lloc, cal esmentar el Barcelonès com a
comarca més densament poblada, comarca seguida de lluny pel Gironès, el Tarragonès, el
Rosselló, l’Empordà, l’Urgell, el Camp de Tarragona i la Segarra. Seguia la zona del PrePirineu i la Cerdanya, i quedava per últim terme la llenca de terra del Baix Ebre, el Montsià, el
Prioral, etc. fins a les Garrigues, i la zona pirinenca del Pallars fins al Berguedà.
Per tant, al Pirineu i al Pre-Pirineu només hi vivia un 15% de la població total, la qual
preferia habitar les comarques del centre i de la costa. En conjunt, la població es trobava
disseminada en petits nuclis rurals a la Catalunya Vella, més abundosos d’aigua, mentre que
a la Nova i la vall de l’Ebre els habitants es concentraven en llocs120 i viles. Els camperols es
reunien en viles formades a recer d’algun monestir, o al voltant d’un castell, o vora un pont
estratègic.
En efecte, el pagès vivia al mas, la borda o la cabana, que eren unitats d’explotació
formades per la casa, les construccions auxiliars i els camps. Gràcies a superpoblació de la
muntanya es produí la divisió de les unitats d’explotació, i la creació de nous centres rurals a
les terres del rei protegits amb cartes de població pel mateix monarca. A més, permeté el
poblament de les Illes i del País Valencià.
Contra l’acció de la monarquia, els estaments nobiliari i eclesiàstic van pugnar per
evitar l’emigració de la pagesia en contra de la seva subjecció a la terra, fet que provocà un
empitjorament de la condició jurídica dels camperols en contrast amb la seva prosperitat
material. En altres casos els senyors procuraren atreure camperols per construir i poblar una
nova vila en els seus senyorius.
Confessió cristiana de tipus gnòstica - coneixement intuïtiu i perfecte de la divinitat i de les seves relacions amb el
món i amb l’home. Contraposen la ciència (coneixement profà) i la fe (coneixement imperfecte) - difosa des del s. X
fins al XIV i s'estengué per tota la Cristiandat, tant en l'àmbit occidental llatí, com en l'àrea oriental bizantina
ortodoxa.
120 Localitat o terme que no té la consideració de ciutat o de vila.
119
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Després de la capital, la ciutat més important de Catalunya pel volum d’habitants i per
l’activitat econòmica era Perpinyà, que entre el nucli vell i la vila nova vora el riu Tet reunia
unes 13.000 persones. L’impuls de l’expansió urbana el donà l’ofici dels paraires121, que
treballaven activament en l’adob i tenyit de teixits locals i forasters.
Seguia en importància Lleida, amb uns 12.000 habitants i una puixança econòmica
basada en l’agricultura, en la producció de teixits de llana i en l’adob de pells. A més, degut a
posseir l’únic Estudi General de la Corona122 des de 1300 li donà encara més vitalitat i afavorí
la creixença en direcció al Segre.
Aquest primer grup quedava molt separat del segon, el dels nuclis d’importància
religiosa, com Tortosa, que era un gran port, i Tarragona i Girona amb menys població i una
economia essencialment agrícola. Sobresortia Puigcerdà amb 6.500 habitants, la cinquena
ciutat del Principat gràcies a l’empenta de la seva producció tèxtil. Desprès Cervera,
Vilafranca del Penedès, Manresa, Montblanc, Berga i Valls, que tenien entre 6.000 i 2.500
habitants.
A la tercera categoria, s’hi reuneixen les poblacions de 400 a 200 llars, com les seus
episcopals de Vic i la Seu d’Urgell, i caps de vegueria123 com Besalú i Camprodon, Igualada,
Ripoll, Terrassa, Vilafranca de Conflent, etc.
Fora del Principal les ciutats més importants eren Saragossa, València i Ciutat de
Mallorca, amb més o menys la meitat dels habitants de Barcelona. Per tant, cap d’elles es
podia comparar amb els grans centres urbans d’Occident de 70.000 habitants, com algunes
ciutats italianes, la més destacada de les quals era Venècia amb el doble d’aquest xifra.
Barcelona només és comparable a nuclis de segona categoria com Bolonya, Nàpols i Palerm.
La població va sofrir la primera frenada forta de la seva creixença durant els anys
crítics posteriors a la conquesta de Sicília, quan hagué de suportar la mateixa epidèmia que
delmà d’exèrcit francès invasor. Va causar molts estralls a Barcelona i també al Pirineu.
Tot i que s’accentuà la importància de la pesta negra no s’ha d’oblidar l’existència
d’una sèrie de calamitats anteriors, la primera de les quals és l’epidèmia de pesta del 1285.
Sembla que la seva causa fou un canvi climàtic perjudicial per a les collites amb la
conseqüent dificultat de proveïment dels nuclis de població.
En el territori de Barcelona s’hi afegiren els aiguats caiguts el setembre de 1289, que
provocaren el desbordament del riu Llobregat amb la destrucció del sistema de regadiu, dels
canals dels molins, de ponts i cases en el tram inferior del seu recorregut. En pocs anys
s’havien reparat dues vegades de les destrosses de les riuades.

Persona que es dedica a l’art de la llana des del rentat fins al perxat
Institució d'ensenyament superior fundat l’1 de setembre de 1300 pel rei d’Aragó i Comte de Barcelona, Jaume II
el Just. Des de l'inici, tingué les facultats de dret civil i canònic, medicina, filosofia i arts. Va ser abolit per Felip V
d’Espanya i total al seva organització fou traslladada el 1717 a l’ Universitat de Cervera.
123 Fou una institució territorial del Principat de Catalunya, d’origen medieval, que durà des del s. XII fins al XVIII, en
la qual tenia potestat un veguer, autoritat delegada del comte o vescomte, i posteriorment del rei. Eren una eina de
control reial del territori, enfrontada en molts cops amb la Generalitat i els poders municipals.
121
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En canvi, no sembla afectar tant al país la crisi de subsistències soferta per gran part
d’Occident per causes climàtiques (1315). A Catalunya, les collites foren insuficients uns anys
més tard, ja que es va produir una sequera persistent. La carestia de cereals i la fam,
conseqüència del desastre agrícola, foren seguides de la pesta.
La manca de gra propi coincidí amb la guerra contra Gènova (1333), que amb les
seves naus va impedir l’arribada de cereals de Sardenya i de Sicília, que eren tant necessaris
per l’alimentació dels habitants dels centres urbans.
Cal remarcar que unes collites dolentes i seguides portaven sempre greus
conseqüències, la més notable de les quals era la mortaldat originada per la fam i les
malalties derivades de la mateixa escassesa.
Les dificultats de 1332 - 1335 afecten molt les grans ciutats. En aquest ambient no
sorprenen les notícies de protestes i la formació d’avalots amb robatori de cases burgeses.
L’agitació més greu es formà a la plaça del Blat (15 abril 1334), on el poble atacà el
representant del govern municipal i després al veguer amb motiu de la venta controlada de
grans. La manca de gra no tornà a ser greu fins el 1339 sense arribar a l’escassesa anterior
ni a provocar avalots tant violents.
L’aparició de la pesta negra al Mediterrani occidental (1348) portada per unes naus
italianes procedents d’Orient, accentuà les mortaldats fins a un punt extrem. La més terrible
sembla que es manifestà amb tres variants que afectaven els ganglis limfàtics, la sang i els
pulmons, amb efectes mortals.
A Catalunya penetrà la pesta bubònica procedent del sud de França (primavera 1348),
transmesa per rates de les naus mercants de les rutes de Gènova, Marsella o Avinyó cap a
ports catalans. Al març afectava Perpinyà, l’abril Mallorca i poc després s’estenia a Barcelona
i a València, des d’on penetrà cap a l’interior.
A les morts i al trasbals general s’hi afegí l’atac contra els jueus acusats de provocar el
contagi intencionadament, amb el saqueig dels calls de Barcelona, Cervera, Tàrrega,
Tarragona i Solsona. La despoblació es féu més evident a les ciutats on quedaren buits
alguns barris.
Es pot afirmar que la pèrdua de vides humanes, gairebé en un terç de la població, va
ser considerable a Catalunya, a les ciutats i al camp, que quedaren molt despoblats, i va
afectar durant generacions la creixença normal de la població.
La davallada demogràfica pogué ser compensada a les ciutats mitjançant l’afluència de
pagesos, però la despoblació del camp va resultar més acusada i perdurable amb totes les
conseqüències desfavorables per la població.
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Fig. 25: Evolució de la pesta de 1348
Font: Història. Política, Societat i Cultura dels Països Catalans. Vol. 3
L’expansió demogràfica durà fins que la catàstrofe de la pesta negra reduí el nombre
de pagesos de tal manera que les terres dels masos abandonats foren annexades als encara
habitants, i fins i tot desaparegueren completament alguns llocs.

2.3.2 Les minories
A Catalunya també vivien un bon nombre de persones que constituïen les minories, la
més poderosa i nombrosa era l’hebrea. La seva fortuna i la seva influència vora la reialesa
procedien de l’època anterior i es mantingueren, i encara creixeren durant el s. XIII.
Els jueus augmentaren i prosperaren sota la protecció de la monarquia interessada en
treure benefici dels seu nombre i riquesa. No havien d'estar subjectes als nobles i al sistema
feudal que afectava els cristians. Encara que no es coneix el seu nombre, hi havia una
comunitat hebrea més o menys nombrosa gairebé a cada una de les ciutats i viles del
Principat.
Naturalment era més rica i nombrosa en els grans centres urbans, on posseïa un barri
especial, el call, per una disposició del Papat acatada per Jaume I; també foren obligats a
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distingir-se dels cristians pel vestit, una capa rodona amb una rodella groga i vermella sobre
el pit, ben visible des de lluny.

Fig. 26: Vestimenta jueva
Font: Museu jueu de Girona
Habitaven pertot arreu tret de les zones muntanyoses de l’interior i de les valls del
Pirineu, i era escassa a les comarques del Pre-Pirineu, on habitava de forma bastant
dispersa. En canvi, es concentraven als centres urbans, sobretot en nuclis de més de 500
habitants, i com més gent hi havia, més nombrosos eren els jueus, sense superar mai el 10%
del total. Els interessaven les ciutats i els centres comarcals de certa importància, amb volum
de negocis i una situació estratègica en els vies de comunicació.
Referent a la comunitat jueva de Mallorca aquesta es remunta als temps romans. La
comunitat va tenir continuïtat, fins i tot durant la dominació àrab, en fonts cristianes, a les
cròniques de la razzia pisano - catalana124 (1114), i en ocasió de la conquesta (1229) de
Jaume I, informa de l'existència d'un call vora el palau reial de l’Almudaina.
Amb la conquesta catalana arribaren a l'illa nous contingents que participaren del
repartiment i que s'hi instal·laren, amb els seus coreligionaris, al barri tradicional, que fou
respectat encara que per poc temps. A canvi se’ls hi va cedir un espai a l'actual barri de la
Calatrava, que fou conegut amb el nom de call Major. A més de la de la ciutat de Mallorca, al
s. XIII consten jueus a Felanitx, Sineu, Alcúdia, Sóller i Pollença. La comunitat jueva de
Mallorca gaudí d'uns anys de gran esplendor al llarg del s. XIV, en què arribaren a ser uns
3.000, gairebé el 15% de la població.

124

Croada de Pisa i Catalunya contra la Taifa de Mayürga, Mallorca, per tal d'acabar amb la pirateria sarraïna.
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Les comunitats més conegudes eren totes urbanes i les altres habitaven en localitats
petites perquè, segons l’opinió tradicional, cercaven la forma més fàcil de viure. En realitat les
causes eren més complexes.
En primer lloc, havien de comptar amb la protecció de les autoritats per temor a
l’hostilitat del poble i precisament era als centres urbans on el poder reial dominava la
situació. Influïa també el costum religiós , ja que no era possible iniciar la pregària pública
sense la presència de deu homes majors d’edat, i així no es podia garantir els serveis a la
sinagoga sense l’existència d’una comunitat d’una certa envergadura.
A més, cal recordar les circumstàncies del moment, sobretot el control exercit pel
comte - rei sobre la seva llibertat de moviments i de residència, ja que els jueus eren una
propietat exclusiva de la monarquia i formava part de les regalies125, entre els camins,
estanys, molins, forns i escorxadors, que no es podien canviar de lloc o explotar sense permís
reial.
La comunitat establerta en una localitat formava un organisme jurídic, anomenat
aljama, que tenia un consell rector, jutges propis, un rabí, sinagoga i cementiri. Era així a les
ciutats grans, mentre que els grups petits quedaven units als més importants, on acudien als
serveis religiosos i a pagar els impostos a més d’utilitzar el seu cementiri.
Cada aljama es regia de forma gairebé autònoma per organitzar la vida social,
religiosa, judicial i econòmica dels seus membres. L’eix de tota la vida de la comunitat era la
sinagoga i també tenien una institució benèfica o almoina.
En conjunt, l’aljama era dominada per una oligarquia i per tant no és estrany trobar
enfrontaments entre uns dirigents i altres de la mateixa comunitat. Malgrat l’oposició d’alguns,
la comunitat barcelonina fou la més estable i organitzada de totes les d’Espanya.
En gran part el mèrit fou dels famós rabí Salomó Adret126, una gran personalitat
reconeguda aquí i a l’estranger. Si bé molt sovint feien feines considerades impures pels
cristians i se solien relacionar amb la pràctica de la usura (prestar diners a canvi d'un alt
interès) molts d'ells es dedicaven a les arts manuals (argenteres, teixidors, etc.) i liberals
(astronomia i medicina, entre d'altres).
Altres jueus mallorquins o residents a l’illa destacaren singularment en diferents esferes
del coneixement, des del punt de vista de la cultura occidental, excel·lí l’Escola Cartogràfica
Mallorquina, determinant en el desenvolupament del coneixement geogràfic medieval de la
que en foren membres destacats Cresques Abraham i el seu fill Jadufà Cresques.
Tota l’organització es creà i desenvolupà sota la protecció i control dels monarques
interessats en l’ordenació de l’aljama per cobrar més fàcilment els tributs normals i els
Prerrogativa reial medieval. En general es tracta de privilegis indissolublement units a la corona, si bé alguns
podien ser cedits per privilegi o prescripció.
126 Va ser prestador de Jaume I el Conqueridor, durant 50 anys, i rabí de la sinagoga major de Barcelona. A més,
viatjava per tots els regnes resolent casos –segons la llei jueva— que se li plantejaven. Aquest mantingué unides les
diverses comunitats, cosa que li donà una enorme fama com a home de lleis i personalitat capdavantera entre els
jueus.
125
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subsidis extraordinaris i per aconseguir préstecs. Si algunes vegades els comtes - reis
promulgaren lleis restrictives per a las jueus, com la prohibició d’ocupar càrrecs públics amb
autoritat sobre cristians, la limitació dels interessos o la confiscació de sumes, obligades per
pressió eclesiàstica i de fet no es compliren. La conseqüència fou una inseguretat creixent en
aquestes comunitats.
L’ambient d’hostilitat promogut pels eclesiàstics fins l’esclat dels avalots de Girona
(1278) afectà els funcionaris jueus. Les noves lleis
lleis marcaren un canvi real amb l’eliminació de
127
batlles jueus, la distribució dels quals repercutí en una pèrdua d’influència política a la cort i
en una minva de la riquesa.
En general disminuí el nombre de propietats en mans
ma s dels jueus. Les grans aljames
aljame de
Barcelona i Girona anaven perdent la indiscutible prosperitat anterior, no participaren en el
desenvolupament de la producció tèxtil i minvà la seva intervenció en el comerç amb Orient.
A Mallorca una revolta pagesa (1391), dirigida inicialment contra el poder polític i els
excessos fiscals, però segurament influïda pels assalts
assalts generalitzats a les juderías128
castellanes i aragoneses del mateix any.
any

Fig. 27:: Mapa de l’expulsió jueva a Europa als s. XII a XVII
Font: Wikipedia

Delegat territorial del senyor, rei o noble (laic o eclesiàstic), en nom del qual administrava el seu patrimoni,
rendes, tributs i fiscalitat i impartia justícia civil en primera instància en la demarcació o batllia que tenia
encomanada.
128 En català calls. Eren
ren les zones habitades antigament per jueus.
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Les conversions forçades, les massacres, les confiscacions o els saquejos, i
l’emigració dels supervivents cap a Orient i el nord d’Àfrica van reduir sensiblement la vitalitat
econòmica de les comunitats.
Les principals aljames, com les de Barcelona, Lleida, València o Alacant,
desaparegueren, i la resta quedaren arruïnades. El resultat fou la redistribució geogràfica
d’una població hebrea molt minvada: Monvedre, Boriana i Xàtiva es convertiren en les
principals aljames valencianes; els jueus catalans emigraren a Girona, Fraga i la Seu d’Urgell.
Després d'un breu període de decadència, el 1432 la resta de la comunitat jueva
mallorquina va ser obligada a convertir-se al cristianisme, finalitzant en aquesta data
l'existència oficial dels jueus a l'illa. Tot i això, com en molts altres llocs, bona part dels jueus
varen practicar el criptojudaisme129, i s'articularen sota l'organització dels Conversos, com a
instrument de cohesió interna, ajuda mútua i resolució de conflictes.
Les accions més o menys infructuoses de la reialesa, l’arribada dels reis catòlics al
poder (1479) i la unió dels dos regnes més importants de la península ibèrica, per assentar
aquestes comunitats no impediren que anessin decaient, fins que foren expulsats (1492).
Hi hagué diversos edictes d'expulsió, però tots complien les següents condicions:
aquesta era definitiva, s'aplicava a tots els jueus que havien de vendre els seus béns i no
podien emportar-se objectes prohibits (armes i cavalls, entre ells). El decret d'expulsió
comportà que molts rabins i molts jueus es convertissin a la fe catòlica.
Els altres anaren al nord d'Àfrica, on foren mal rebuts per altres jueus que ja s’hi havien
instal·lat anteriorment. Més sort tingueren els que se n'anaren a viure als regnes italians
(Roma, Ferrara, Vènecia, etc.) posteriorment, aquests es traslladaren cap a Orient: Salònica,
Constantinoble, Esmirna, Rodes, etc. i també anaren cap a l’Imperi Otomà.
En algunes ciutats, les que eren ports actius o centres econòmics s’hi trobava a més un
nombre reduït de sarraïns, uns de pas i dedicats als negocis, i els més nombrosos captius. El
seu trasllat al sud d’Espanya o al nord d’Àfrica, d’on procedien, era un monopoli de la corona,
arrendat a mercaders cristians, que substituïren els jueus en el negoci.
Els sarraïns de les terres reconquerides i els presos per les naus catalanes
predominaven entre els esclaus, que eren servents domèstics a les cases benestants o
treballadors en els obradors dels mercaders i dels mestres dels oficis.
La majoria de la població andalusina que restà a Catalunya després de la conquesta
cristiana s’ubicà, principalment, a les valls del riu Segre i Ebre, on destacaven importants
comunitats situades a Lleida, Aitona, Seròs, Tortosa o Miravet.

129

Adhesió al judaisme clandestí mentre es declara públicament ser d'una altra fe, en aquest cas el cristianisme.
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Fig. 28: Vestimenta musulmana al s. XVI
Font: Blog: Las minorías marginadas
La possibilitat de quedar-se a les seves terres fou possible gràcies al sistema de pactes
i capitulacions, els quals garantien el manteniment de les seves lleis, costums i religió a canvi
d’una rendició pacífica. Allà on oposaren resistència armada la població fou expulsada i
obligada a emigrar a altres terres.
Existí segregació entre musulmans i cristians que afectava molts aspectes de la vida
personal i pública: matrimonis mixtos, tavernes, hostals, etc. A més, s’havien d’identificar
obligant-los a portar un determinat tall de cabell o, a finals del s. XIV, un distintiu en els
vestits.
La majoria de la comunitat islàmica es dedicava a l’agricultura a pesar que també hi
destacaren els mercaders i els artesans, que realitzaven activitats diverses com les
relacionades amb la construcció, les pells adobades, els teixits, etc.
Tot i les llibertats concedides als musulmans en els pactes de capitulacions, aquestes
anaren disminuint al llarg dels s. XIV i XV fruit de la pressió exercida per l’Església i la societat
urbana en contra les seves pràctiques religioses i costums.
La convivència entre la comunitat cristiana, musulmana i jueva al si de la Corona es
basava en la segregació i en el respecte a les organitzacions pròpies. Podien practicar la
seva religió, regir-se segons els seus drets i costums, i nomenar els dirigents de la seva
comunitat. No es tractava d’una relació d’igualtat, sinó que, evidentment, el poder estava en
mans dels cristians.
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Fig. 29: Jueus i musulmans a Catalunya a finals del s. XIV
Font: Som una nació
En qualsevol cas, la voluntat de segregació no era tan sols per part dels cristians, sinó
que les dues altres comunitats principals també eren contràries al contacte directe, per por de
perdre la seva identitat.

2.3.3 El mercat exterior
La presencia de la nova situació sorgida durant els segles XII i XIII a les ciutats i el
progressiu procés de concentració urbana feu que aquestes aglomeracions donessin lloc a un
mercat de consum molt més actiu fent necessari el creixement del comerç marítim
internacional.
El comerç dins la Mediterrània s’assentava sobretot en les factories de Llevant que
havien permès a les comunitats italianes, sobretot la genovesa i veneciana, un notable
desenvolupament de la seva flota mercantil.
La restauració de l’Imperi Bizantí (1261) havia donat als genovesos importants
avantatges a Constantinoble i a les rodalies del Mar Negre, les quals s’havien convertit en el
principal lloc de comerç amb Àsia. Les seves naus podien transportar productes provinents de
les planures russes tal com blat, fustes i derivats, pells, peix salat, el caviar i el tràfec
d’esclaus. També disposaven d’una flota de comerç a la mar Càspia amb la qual
s’assegurava la ruta de la seda de l’extrem Orient.
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Venècia, per la seva banda, tenia força interessos a Constantinoble on acabà per
imposar una mena de monopoli del pebre. Tampoc no descuidava els seus contactes amb
Egipte, país amb el qual hi mantenia, regularment, les seves delegacions.
Aquestes dues metròpolis havien provocat una mena de repartiment econòmic i, fins i
tot, polític del Mediterrani oriental, però a principi del segle XIII hi apareix un tercer
competidor: Catalunya.

2.3.4 L’economia ascendent de la Catalunya medieval
El desenvolupament de l’economia catalana, sobretot en els aspectes del comerç i de
la producció, té sens dubte una base agrícola en un moment de progrés del món rural, on hi
vivia i treballava la major part de la població. L’impuls donat als burgesos de l’època de la
unió de la Casa de Barcelona amb Aragó continuà i arribà a la seva culminació durant la
revolució comercial del s. XIII, que caracteritzà l’economia occidental tant al Mediterrani com
als mars nòrdics.
És un símptoma d’apogeu lligat a les ciutats, que forjaren el marc a la implantació de
les tècniques mercantils, junt amb l’augment de mercats i fires. Així, la prosperitat rural i
urbana es conjuguen per elevar l’economia catalana medieval al seu punt culminant, encara
que és evident la dependència del sistema del mercat exterior.
Durant el s. XIII, Barcelona va esdevenir una potència econòmica, que influí de forma
decisiva en l’orientació de la Corona catalana - aragonesa en la política exterior. La seva
activitat marítima basada en una flota mercantil en augment, la producció de teixits ja
considerable vers 1300 i les transaccions comercials fonamentades en capitals sòlids
permeteren a la ciutat ocupar un lloc destacat entre els ports del Mediterrani, però sense
arribar a ser un gran centre internacional com els italians.
La puixança urbanística de totes les ciutats en aquesta etapa fou deguda a un gran
impuls artesanal i comercial. En general, la població del camp va conèixer una etapa de
prosperitat material innegable amb l’augment de la producció i la comercialització dels
productes, que afavorí la creixença demogràfica, tot i que existeixen diferències comarcals.
D’aquí que la incipient burgesia catalana del segle XIII havia cercat en el comerç
exterior l’element dinamitzador de la seva economia. Els organismes de gestió del Principat i
la Corona procuraven, a nivell central i local, estimular l’activitat dels mercaders catalans a
l’exterior i atreure mercaderia estrangera a les places sotmeses a la seva jurisdicció.
Aquestes disposicions favorables es concretaren en tot un còdex de privilegis, exempcions
tributaries i ordenances que afectaven i beneficiaven el tràfic marítim.

2.3.4.1 El sector primari
Tot i que el comerç acapara l’atenció com a principal font de riquesa de l’economia
catalana d’aquesta època, el país era essencialment rural i la producció agrícola constituïa en
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bona part la base de les transaccions. Aquesta etapa es caracteritza perquè inclou uns anys
de producció elevada i estable, i per tant de prosperitat en el món rural.
Ajudaren a la prosperitat dels pagesos la instal·lació d’obradors sobretot tèxtils a les
viles, l’augment del nombre de fargues a la zona pirinenca, juntament amb l’ increment de la
ramaderia, que va permetre la inversió de diners en la construcció de masos de notables
dimensions i amb elements arquitectònics decoratius.
Els grans propietaris aconseguiren una major producció cerealista i ramadera, ajudats
en el seu propòsit pels progressos de la tècnica i de les eines durant els segles anteriors i per
l’ús més freqüent del ferro en els instruments agrícoles.
L’expansió de l’agricultura acompanyada d’un relatiu superpoblament rural s’hagué
d’aturar quan les propietats mitjanes i petites van arribar al límit de possibilitats, tan per
grandària com per producció, per assegurar la subsistència dels pagesos. Quan es va
sobrepassar el punt d’equilibri entre població i producció, i s’arribà a un desequilibri
provocador de la fam que s’ajuntà amb les pestes.
Els nobles i els eclesiàstics foren els grans beneficiaris de la prosperitat agrària amb la
riquesa que els proporcionava l’excedent de producció donat pels pagesos, en un tipus de
producció plenament feudal. L’única novetat consisteix en la inserció de l’alta burgesia dins
del sistema establert, mitjançant la inversió del capital adquirit en el comerç o en el préstec de
diners en l’adquisició de finques rústiques, vinyes i fins i tot viles i llocs del territori veí a la
ciutat.
La forma d’explotació de les terres era l’arrendament, que responia a la mentalitat
feudal temorosa d’afrontar inquietuds i riscos de l’explotació directa i del règim de lloguer
temporal; preferia la renda fixa als ingressos variables, per bé que més elevats. En canvi, els
nous senyors són molt més emprenedors i cerquen mitjans actius i generadors de producció.
Els productes de l’agricultura i de la ramaderia que constituïen la base de l’alimentació,
eren els tradicionals a Catalunya, on existia una certa especialització per comarques, encara
que a tot arreu es conreaven cereals i vinyes, fins i tot en llocs molt improductius del Pirineu
per al sosteniment de la població local.
Les zones de Lleida i l’Empordà, amb el Penedès i el Camp de Tarragona, eren els
graners del Principat, però el blat, l’ordi, el sègol, la civada i el mill recollits no abastaven i
sempre hi havia certa mancança de cereals a les ciutats. Per això, la importació de grans
d’Aragó, Llenguadoc, Sardenya i després Sicília esdevingué cada cop més freqüent;
l’abastiment urbà fou la màxima preocupació de les autoritats municipals.
Predominaven els conreus de secà que produïen un rendiment més aviat escàs. La
difusió de les lleguminoses representà un canvi profund en l’estructura econòmica de
l’explotació, primer perquè les plantes rendien molt i després perquè tenien un elevat valor
nutritiu; a més, en lloc d’esgotar el sòl, el reconstituïen amb l’adob natural de les mates
deixades a terra.
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S’hi afegien les plantacions d’arròs al Delta i a l’Empordà, i els conreus propis del
nostre país: oliveres, figueres i altres arbres fruiters, al costat de productes industrials
conreats més intensament en aquella època (safrà, lli i cànem). La producció servia en alguns
casos per a l’exportació, com l’oli, les avellanes i altres fruites seques.
La millora dels conreus va unida a una preocupació per l’augment del regatge, que es
considerava una font de riquesa i una possibilitat d’augment de la producció d’aliments. S’ha
relacionat amb el contacte amb zones ben regades per musulmans, les tècniques dels quals
es pogueren difondre entre els cristians en els regnes reconquerits.
L’agricultura es complementava amb la ramaderia, que mai fou tant important a
Catalunya com a Aragó. Tot i així, criar bestiar de llana era una de les primeres fonts de
riquesa de la muntanya. Essent el bestiar un bé molt cobejat, sobretot els cavalls, era objecte
de contraban malgrat les prohibicions de les autoritats. A més, els pagesos s’hi dedicaven
especialment en circumstàncies favorables, per exemple durant les guerres.
Pel que fa als animals criats a les principals zones ramaderes, el Pirineu i el PrePirineu, cal destacar en primer lloc els cavalls (a causa de la seva importància militar era
prohibida l’exportació de cavalls i muls sense salconduit reial); seguien els bous,
imprescindibles per a les feines agrícoles i per al transport de material, i les vaques per a la
cria i la llet.
Abundaven els porcs, la carn dels quals era molt apreciada i la cansalada es destinava
fins i tot a l’exportació. Les ovelles eren apreciades per la carn i la llet, i també des del punt de
vista industrial com a productores de la llana i de la pell convertible en pergamí, i així mateix
les cabres. A més, els camperols posseïen ases per al transport i algunes mules, i tenien cura
de l’aviram de casa i de les abelles per a la mel i la cera.
Amb molt esforç i sacrifici, treball a casa i al camp, amb la venta dels seus productes al
mercat, una política matrimonial ben dirigida i la figura de l’hereu, bastants pagesos arribaven
a obtenir profit de les collites i a poder ampliar i perfeccionar les seves explotacions.

2.3.4.2 Els sectors secundari i terciari
La prosperitat de Catalunya no procedia pas del sector primari, sinó dels altres dos, ja
que era deficitària en aliments bàsics i ho compensava amb les exportacions d’altres
productes. El treball artesà era més intens a les ciutats, tot i que els pagesos també
realitzaven activitats complementàries com ara el teixit de draps de llana senzills, l’elaboració
de terrissa molt variada i el treball de la farga, a la ferreria i al molí.
La producció minera i metal·lúrgia estava localitzada vora els filons de ferro i fargues
veïnes, a l’Alt Urgell, Pallars i Ribagorça, centres de fabricació d’armes fins a l’època
moderna. Tot i posseir mines de ferro, a Catalunya, mancava coure i estany per a la
producció pròpia, però es produïa mercuri a partir del cinabri de les muntanyes de Sort i
s’obtenia antimoni de les mines de Falset que era exportat als països musulmans per a la
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cosmètica i la ceràmica. El plom argentífer del Pallars i de comarques de Girona era abundant
i permetia l’exportació de l’argent.
Altres productes necessaris per al treball dels menestrals eren la cera de les espelmes,
imprescindibles per a la il·luminació, el cuir i les pells, que eren importants, i les fibres tèxtils
vegetals i animals (espart, jonc, cànem, lli, cotó, seda i llana).
Tota l’activitat artesana millorà amb algunes novetats tècniques, com el major
aprofitament de la força hidràulica dels molins fariners, drapers, els de moldre minerals,
triturar sal i fins i tot els molins paperers. També a la farga s’aconsegueixen acers de més
qualitat, més temperatura als forns de ceràmica per a poder fer vidriats, millors peces al torn
accionat amb els peus, etc.
A les ciutats, la producció era molt variada. La indústria tèxtil, la més estesa i pròspera
de tot el Principat, utilitzava sobretot la llana, matèria bàsica abundant a Catalunya i encara
més a Aragó.
L’impuls decisiu per passar d’una producció d’àmbit local a una de major categoria el
va donar una circumstància exterior: la interrupció de l’entrada al país dels draps francesos
amb motiu de la guerra subsegüent a la conquesta de Sicília.
Des de mitjan s. XIII els mercaders catalans i valencians anaven al sud de França a
comprar teixits per acabar, que un cop tenyits i adobats eren venuts a les terres de la Corona
catalana - aragonesa. Durant la prohibició francesa, tancada gairebé tota la frontera del
Rosselló i de la Cerdanya, i l’escassa entrada de draps per aquesta via, amb les dificultats
tant per a la importació com per a la distribució, es va produir la reacció catalana a càrrec dels
mercaders, i les mateixes autoritats municipals, entre les quals hi havia els grans negociants.
Fou l’ impuls on es fonamentà una renovació industrial.
Amb l’ajut de mestres estrangers, segurament occitans o francesos, que ensenyaren
les tècniques més avançades a la gent del país, els drapers van organitzar el treball després
de canalitzar els diners cap a les seves companyies. A Barcelona, s’inicià la construcció
d’obradors i la instal·lació de telers superant el marc familiar on s’havia desenvolupat la
producció tèxtil.
La draperia s’estén a tot Catalunya (1300), revitalitzant la producció tèxtil familiar amb
l’exportació fins i tot de senzills draps de llana, o de cànem i llana, cap a Aragó o el
Mediterrani. El mateix moviment s’aprecia a València, on les primeres ordenances dels
teixidors són de 1311 segurament influïdes per les de Barcelona (1308), i a Mallorca. Aquesta
renovació centrada a les ciutats no va perjudicar la producció tradicional, al contrari, sembla
que contribuí a estimular-la per fer-la més competitiva.
Cal remarcar durant el s. XIII un interessant procés d’organització dels artesans a les
ciutats, sobretot a Barcelona, per mitjà de les confraries prèvies a la constitució agrupacions
gremials.
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La confraria tenia una finalitat essencialment pietosa i assistencial, igual per a tots els
confrares pertanyents a diversos oficis. Tots pagaven una quota setmanal administrada per
uns representants, cònsols o prohoms, i per un clavari130. A més solien rebre una deixa
testamentària dels confrares i amb aquests recursos podien fer obres benèfiques.
El gremi o l’ofici es constituïa de forma oficial per mitjà d’un permís reial i es reunia en
una capella pròpia sota la protecció d’un sant. L’associació, dirigida per uns cònsols,
sobreposats, prohoms o majorals, assessorats per uns consellers d’elecció anual entre els
mestres actius, no solament protegia tots els afiliats sinó que també vigilava la qualitat de les
primeres matèries emprades i dels productes elaborats per evitar els fraus i la competència
deslleial; i fixaven els preus de venta.
La situació favorable al desenvolupament de la indústria tèxtil durà el temps suficient
per consolidar-la com la més important del Principat a la baixa edat mitjana. En efecte, quan
se signaren les paus amb França i Mallorca (1313 i 1314) i els intercanvis per mar i amb el
Rosselló es normalitzaren, es reprengué l’entrada de robes luxoses; en canvi la importació de
les senzilles no fou necessària perquè existia ja una producció pròpia.

2.3.5 El comerç marítim i terrestre
La façana marítima constitueix un factor determinant de la vocació comercial i marinera
dels catalans. El s. XII correspon als inicis de la història del comerç marítim català, però fins a
la fi del s. XI encara eren els mariners italians els qui monopolitzaven el Mediterrani. De fet, el
comerç marítim fou la base del gran comerç medieval, perquè era l’únic que podia mobilitzar
gran quantitat de mercaderies i traslladar-les a llargues distàncies.
A començament del s. XII, el comte de Barcelona i alguns nobles i ciutadans posseïen
naus pròpies amb les quals es lliuraven a activitats comercials per la Mediterrània occidental,
un àmbit on la presència catalana cada cop seria més gran.
Els vaixells pertanyien generalment a dos o més propietaris, pel fet que així es
repartien millor les despeses que comportava la seva construcció i el risc de l’explotació. A la
copropietat naval, la documentació barcelonina li atribueix el caràcter de societat.
A diferencia del comerç interior i terrestre, que es basava en la producció mateixa del
país, el comerç marítim català del s. XII fou un comerç de trànsit basat en la importació de
productes que després s’exportaven.
Els catalans es dedicaren cada vegada més a un comerç d’importació - exportació,
perquè la venda de productes orientals – més alguns elements de la producció local – al
mercat europeu tancava el circuit comercial, obert amb la compra de teixits cars utrapirinencs,
en unes condicions que permetien liquidar els deutes de les importacions inicials – els teixits
flamencs – i obtenir un bon marge de beneficis.

130

Funcionari del municipi encarregat de fer constar les entrades i sortides del Consell Municipal.
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Juntament amb les rutes del comerç marítim, al s. XII s’assajaren els primers mètodes
comercials. Com que en els negocis marítims d’aquesta època es considerava que el viatge
havia de ser, des del punt de vista del comerç, un viatge d’anada i tornada – viatge rodó -,
tots els sistemes de contractació usats aleshores tingueren el viatge com a unitat. D’aquí que
els contractes eren ocasionals i de curta durada: es pactaven en començar el viatge i es
donaven per finits en acabar-lo.
L’etapa següent, s. XIV, és la d’apogeu de l’activitat en la direcció mediterrània dels
ports del Principat, com també de València i Mallorca, si bé sense descurar les vies fluvials i
les terrestres de penetració en els altres països de la Corona, França i la mateixa Castella.
Aquesta doble direcció és decisiva per al comerç català raonada en: la repoblació i
l’expansió agrícola i comercial dels s. XI i XII permeteren a alguns reunir grans capitals que
invertiren en el comerç de les espècies orientals; el saldo desfavorable de la balança
comercial no es podia compensar amb exportacions del país, sense producció industrial
durant gran part del s. XIII, sinó que s’equilibrava amb la distribució de les espècies pel sud
de França, cap a l’Atlàntic i per l’interior de la Península, que era el gran mercat de Barcelona
i de València.
Cal tractar l’aspecte marítim, de vital importància pel fet que l’ inici de les gran rutes
comercials es troba en diversos punts de la façana marítima, a Barcelona en primer lloc,
seguida de Tortosa i Tamarit cap al sud, i de Blanes, Sant Feliu de Guíxols, Cadaqués i
Cotlliure al nord. Eren ports on ja al s. XIII on es construïen naus i es cobraven lleudes131,
detall que manifesta el seu caràcter comercial.
Destaca la importància de Tortosa ja abans del 1200 doncs l’Ebre era navegable fins a
Tudela, controlava el tràfic de Barcelona i Mallorca amb València i enllaçava amb Ceuta, on
arribaven les rutes transsaharianes de l’or i els esclaus.
A més, altres ports podien aixoplugar naus, com era el cas de Roses, Palamós, Tossa,
Sant Pol, Tarragona, Salou, port Fangós. Entre ells n’hi havia amb bones condicions naturals,
mentre altres només disposaven d’un platja, com Barcelona, on l’única protecció eren les
tasques132. La impossibilitat d’apropar-se més obligava a descarregar els passatgers i les
mercaderies transportades per les naus mitjançant les barques propietat dels barquers, un
dels grans oficis de Barcelona, i el treball dels bastaixos o carregadors.
La indústria naval era notable i aviat exigí una nova drassana, on a la primavera del
1289 ja s’armaven sis galeres, dues a expenses dels rei i quatre de la ciutat. D’aquí i de les
altres drassanes catalanes sortien naus construïdes amb fusta del Montseny, de les
muntanyes de la zona de Tortosa i de les del Maestrat, encara que alguns elements
procedien de països estrangers.

Impost que gravava l'entrada de mercaderies en una ciutat o en un territori i era una de les principals entrades
que rebia el monarca en relació amb els diferents llocs del patrimoni reial.
132 Illetes i bancs de sorra.
131
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A tot el Mediterrani convivien dues tradicions nàutiques: la llatina, representant l’antiga
tradició mediterrània de grecs i romans, caracteritzada per naus mogudes a rem, de llarga
eslora, línies planes, timons laterals i una grossa vela triangular predominant al Mediterrani
occidental, i l’atlàntica o nòrdica, definida per l’eslora curta, la gran capacitat del buc, timó
únic a estribord i vela quadrada emprades en les aigües més llunyanes del Mediterrani
oriental.
Els vaixells de rems es dividien en dos grups, el primer incloïa la galea o galera133, molt
preparada pel cors, i la tarida134 i l’uixer135 entre d’altres, més mercantils. El segon grup era el
del lleny136, el més corrent a la Catalunya del s. XIII, la barca137 i el llagut138. Entre els vaixells
de vela s’utilitzava més la nau139, i la coca140. Aquest dos últim vaixells es van anar unificant
en tipus cada vegada més semblants i més pròxims, tant en el buc com en l’aparell i els
arreus.

Fig. 30: Maqueta galera medieval
Font: Museu Marítim de Barcelona

Fig. 31: Maqueta coca medieval
Font: Museu Marítim de Barcelona

Vaixell d’origen bizantí, documentat a Catalunya des de l’any 1118, armat a en els rems a dues tires i dotat
d’aparell llatí d’un sol arbre segons el vent i la mar que feia.
134 Vaixell d'una única coberta, i disposava de 150 rems amb dos pals i amb aparell llatí, amb dues veles diferents
per emprar segons el vent i la mar. Si bé era un vaixell comercial, de vegades tenia un castell en temps de guerra el
qual s'armava per l'ús militar sobretot pel transport dels cavalls i les màquines de guerra, disposant de porta per
facilitar l'embarcament i desembarcament.
135 Vaixell gros amb menys rems que la galera, però amb un castell a proa i a popa. Arborava dos pals, el major i el
d’enmig, també tenia porta per tal d’embarcar els cavalls tot i que podia transportat qualsevol mercaderia.
136 Vaixell curt, ample i pla, normalment era cobert, però no havia també de descoberts. Armaven els dos timons
llatins tradicionals. L’aparell d’aquest vaixell rares vegades era descrit a la documentació, però sembla ser que
només tenia un sol arbre amb aparell llatí.
137 Inicialment s’usava com a vaixell de suport de les naus i com a transbordador de mercaderies a terra o d’un
vaixell a l’altre. Ara bé, com a vaixell autònom era un vaixell tipus lleny de fins a 30 a 34 rems amb aparell llatí.
138 Originàriament fou auxiliar dels vaixells grossos, però sembla ser que a partir del s. XIV fou ja una embarcació
autònoma amb 4 o 5 parells de rems amb un sol pal amb vela llatina.
139 El vaixell més gros de tots, amb major autonomia i radi d’acció. En la versió mediterrània tradicional tenia un buc
ample, relativament curt i alt, que en algunes arribava a tres cobertes, amb capacitats força elevades. Inicialment en
aparell llatí evolucionà a mixt a partir del s. XIII.
140 Vaixell caracteritzat pels alts castells a proa i popa i podien tenir més d’una coberta. I l’aparell era rodó.
133
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En conjunt no és possible avaluar xifres relatives a la marina catalana de l’època, però
sí que es pot confirmar que el nombre de naus anà creixent durant el s. XIII. Un clar exemple,
es va dur a terme el 1227 per disposició del rei Jaume I el qual va disposar que el comerç
amb els països d’ultramar (Egipte, Romania i Barbaria141) es fes amb vaixells catalans amb
preferència als estrangers (italians i provençals).
Aquest augment del transport marítim es recolzava sobre una potent indústria naval,
sector en què el capital privat trobava el suport dels poders públics. Els vaixells es construïen
a les drassanes, que eren espais i edificis vora el mar.
Tanmateix, construir embarcacions, sobretot quan eren de gran tonatge, implicava
inversions fortes que els particulars afrontaven associant-se entre ells. El resultat eren uns
vaixells de més d'un propietari (parçoners), que els explotaven conjuntament i es repartien els
beneficis dels nòlits142.
La construcció de les drassanes de Barcelona va començar per iniciativa de Jaume I
(1243), però l'impuls decisiu el van donar el comte – rei Pere el Cerimoniós, la ciutat i la
Generalitat el s. XIV, època en què van quedar enllestides les vuit grans naus paral·leles.
Aquestes drassanes van dotar als mercaders i a la monarquia d'una marina potent que tant
servia per a comerciar com per a fer la guerra.
També va concedir als barcelonins la perpètua llibertat i franquesa de tot tribut o
gabella143 per les mercaderies que comerciessin en territoris de la Corona d’Aragó. Això vol
dir que el potencial mariner poc abans de la conquesta de Mallorca era considerable i que fou
un factor decisiu per determinar i portar a terme aquesta empresa bèl·lica.
L’activitat dels mercaders i dels armadors, sobretot els barcelonins, els portà a tots els
ports comercials del Mediterrani, on establiren colònies més o menys nombroses segons
l’ambient favorable del lloc.
Els poders municipals i la Corona es van encaminar a crear vincles entre Catalunya i
les places més importants que constituïen la ruta del Llevant. Jaume I va mantenir relacions
diplomàtiques amb el sultanat de Babilònia on el 1262 es va crear un consolat i un alfòndec
(S’ha tractat específicament a l’apartat 2.3.6 per ampliar) com també a Alexandria, entre
d’altres emplaçaments.
Tot i això, exceptuats els ducats d’Atentes i Neopàtria els catalans no comptaven amb
bases comercials a l’Orient com era el cas de Venècia i Gènova.

Terme que els europeus van utilitzar des del segle XVI fins al XIX per referir-se a les regions costaneres de
Marroc, Algèria, Tunísia i Libèria. El nom deriva dels berbers, llavors anomenats barbarescos.
142 Preu estipulat per a un transport de mercaderies per la mar.
143 El monopoli de l’estat en certs productes de primera necessitat com el impost directe que cobrava aquest.
141
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La Corona també intentà establir vincles dinàstics amb l’Orient per tal d’afermar-hi la
presència catalana. Jaume II va contraure matrimoni (1315) amb Maria de Lusignan144 de la
casa reial de Xipre.
Tampoc no es varen desatendre les relacions comercials amb les distintes places de la
costa nord - africana i de tota la Barbària. Es va signar una treva (1324) de cinc anys entre
Jaume II i el rei de Bugia145 i un tractat de pau de deu anys de duració amb el rei de Tunis. A
més a més, les bones relacions amb la veïna Corona de Castella possibilitava que Alfons X
atorgués llicència i salvaguarda als catalans per a negociar vers les parts de l’estret
reconquerides pel castellà.
L’ impost que s’havia de pagar en adquirir aquestes mercaderies era proporcional al
valor de cada article, però en canvi els drets de trànsits eren més fixos. Aquestes lleures o
aranzels mostren la contínua expansió de productes catalans i manifesten l’activitat dels
mercaders com a transportistes i revenedors, és a dir intermediaris entre el Mediterrani i els
regnes hispànics més occidentals.
Tant a Barcelona com a Tortosa es detecta la presència de negociants estrangers,
sobretot italians, que constituïren un obstacle per als del país. Hi havia florentins, toscans,
llombards, senesos, luquesos i altres; els barcelonesos aconseguiren del comte - rei un
privilegi d’expulsió d’aquests estrangers (1265). Significant que els mercaders catalans tenien
prou pes per desenvolupar totes les activitats de transport i del comerç en general.
Un altre tipus de prohibicions afectava tots els mercaders; són les del Papat respecte a
les “coses vedades”. Alguns productes estava prohibits comercialitzar-los als països
musulmans per ordre del rei, que en aquest sentit seguia els manaments del Papa (1274). Tot
i així es realitzava l’exportació més o menys il·legal de vaixells, armes i matèries bàsiques per
a la seva fabricació, com també cereals, farines, llegums, cera, sèu, etc. La prohibició
quedava anul·lada per mitjà del pagament d’un impost reial o butlla papal.
L’expansió del comerç marítim es féu sempre sota la protecció reial, que emparava
persones, mercaderies, vaixells, a canvi del cobrament d’uns drets, com lleudes o peatges. La
monarquia no cobrava impostos indirectes, ho feien les corporacions mercantils i la Diputació
del General.
La restricció sempre deixà lliure els metalls preciosos, i fins i tot l’exportació d’argent
pur i en aliatge, en lingots o amonedat o en objectes, fou permesa per Pere el Cerimoniós
(1343), i era molt freqüent.
Igualment important, però menys atractiu que el comerç exterior perquè era normal i
menys conegut, era el comerç interior basat en la xarxa tradicional del les rutes terrestres i
fluvials del món romà. La Via Augusta, ara anomenada Via Francesa, comunicava pel nord de
Catalunya amb la resta d’Occident i pel sud amb els regnes sarraïns acabats de conquerir.
Filla del rei de Xipre Hug III Lusignan i Isabel d’Ibelin. Va néixer el 1279 i va morir a Tortosa el 1319, princesa de
Xipre i reina consort de la Corona d’Aragó (1315-1319).
145 Ciutat de situada al golf de Bejaïa, al nord d’Algèria.
144
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Fig. 32: Vies de comunicació i mercats a Catalunya al final del s. XII
Font: Història. Política, Societat i Cultura dels Països Catalans. Vol. 2
De la via principal en sortien moltes de secundàries, una d’elles la de la costa,
paral·lela a la primera, i altres cap a l’interior en direcció a la Catalunya Nova o seguint els
rius importants, com el Llobregat i el Segre. De gran interès era la ruta que relacionava
Catalunya amb Aragó i Castella per Lleida, completada eficaçment per la via fluvial de l’Ebre,
que acabava al port de Tortosa.
Al llarg de les rutes més concorregudes proliferaren les fires anuals i es reforçaren els
mercats setmanals, que se celebraven normalment a totes les ciutats i viles per proveir els
habitants de la població i de la comarca. Per afavorir tota la comarca on es fundaven, es
procurava que les poblacions veïnes el celebressin en dies diferents per permetre una major
assistència.
La trobada anual dels negociants catalans i estrangers, sobretot francesos, tenia lloc a
les fires de més anomenada, com la convocada cada octubre a Vilafranca del Penedès, vila
ben situada en el punt de confluència de la Via Francesa amb les d’Aragó i València. Occitans
i francesos hi portaven robes de luxe i negociaven amb el diner i adquirien esclaus i cavalls.
Algunes fires nasqueren en els s. XI i XII atorgades pels monarques per tal d’afavorir
les transaccions i atreure pobladors. És la gran època de les fires catalanes, quan ja havien
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decaigut una mica les de Xampanya146, on encara anaven els catalans durant el regnat de
Jaume I i hi tenien representants o cònsols.
La fira local no era solament un lloc i una data de trobada per als negociants, sinó
també un punt de referència per al qui havia de pagar una renda, un cens o un deute privat i
necessitava un lloc i una data fixes.
La majoria de les fires són de fundació reial, ja que corresponia al monarca dispensar
la seva protecció als participants i també als viatgers i al transport de mercaderies cap a la
fira. Moltes pertanyen a l’època de Jaume I. Totes les concessions eren perpètues a fi que les
reunions se celebressin cada any cobrant el rei part dels beneficis.
Les fires se celebraven a l’acabament de la collita després de segar el blat a l’agost, és
a dir, quant la gent disposava de diners. En alguns casos es tracta de fires especialitzades on
sorgiren a les ciutat més comercials com la plaça de l’Oli a Girona, la del Blat a Barcelona, la
de Tàrrega afavorida per Jaume II el Just (1312) amb el permís de compra i venta lliure de
cavalls, i altres llocs.
Entre les transaccions i el negoci del diner el moviment de capitals durant les fires
anuals des de la primavera a la tardor devia ser considerable i se sumava a les del transport i
el comerç marítim, tot junt constitueix un volum de negoci important sobretot a Barcelona,
aleshores ja centre econòmic de la Corona.

2.3.6 Les rutes comercials
L’expansió de la Corona d’Aragó a la Mediterrània fou una estratègia militar que
suposà l’inici de noves fortunes, les que acumularen els professionals de la guerra, com a
corsaris i traficants d’esclaus o comerciants. I sobretot s’obriren noves rutes comercials; no
debades significà una embranzida per a la incipient manufactura catalana.
Els mercaders catalans adquirien la mateixa categoria que la república més afavorida
pel comerç marítim fins al moment, la genovesa; se’ls concedí avantatges duaneres i
prerrogatives consulars. Tenien el suport polític i no el desaprofitaren. Els artesans catalans
trobaren un mercat on col·locar els productes, i aparegueren fins i tot empresaris que es
dedicaren a finançar les empreses comercials dels llocs conquerits.
El quadre general de les rutes de navegació catalanes de l’edat mitjana s’anà
estructurant al llarg dels s. XII i XIII sota un esquema que compren de tres grans zones: en
primer lloc, la mar Mediterrània occidental (sud de França, Hispània147, nord d’Àfrica i illes de
Sicília i Sardenya), que és l’espai marítim propi dels Països Catalans; en segon lloc, la mar
Mediterrània oriental, façana marítima del continent asiàtic; i en tercer lloc, l’oceà Atlàntic,

Regió històrica del nord-est de França, que forma part de la regió administrativa de Xampanya - Ardenes. La
capital històrica és Troyes si bé actualment la ciutat principal és Reims.
147 Regne de Granada.
146
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porta oberta als països de l’Europa del Nord i a les noves terres, desconegudes encara en el
món antic.
En iniciar-se el s. XIV, les rutes de navegació catalanes eren no solament formades,
sinó també plenes de possibilitats. La conquesta de Sicília per Pere el Gran (1282 - 83)
garantí a la marina catalana de llibertat de navegació pel canal de Sicília i l’accés a la mar
Mediterrània oriental. A Orient, la caiguda de Sant Joan d’Acre148 motivà una reestructuració
de les rutes comercials. A Occident, la navegació Atlàntica, encara poc desenvolupada durant
l’anterior segle, s’obria en el XIV com a cap d’acció encara il·limitat per a la marina catalana.
Totes aquestes possibilitats tingueren durant la tercera centúria la culminació definitiva,
de tal manera que podem considerar aquells cents anys com el zenit històric de la marina
catalana.

Fig. 33: Mapa de les rutes catalanes i consolats al s. XIV
Font: Atles d'Història de Catalunya

2.3.6.1 Mediterrani Occidental
Una de les vies més antigues fou la d’Hispània, és a dir, de l’Espanya musulmana,
ampliada cap al nord d’Àfrica quan les circumstàncies foren favorables amb la disgregació de
l’imperi almohade i com a port terminal la ciutat africana de Ceuta.

148

Ciutat d'Israel, situada al nord de la badia de Haifa, sobre un promontori i dotada d'un port amb aigües profundes.
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Aquesta ruta comercial sembla vinculada a l’existència de l’imperi almohade, el qual
comença a decaure desprès de la batalla de Las Navas de Tolosa149 (1212) que provocà la
formació d’altres centres comercials, espanyols i africans, en competència i perjudici del
mercat de Ceuta.
D’aleshores Tunis es convertí en l’empori comercial de l’Àfrica del Nord, tot desplaçant
l’antiga esplendor comercial de Ceuta, i el comerç marítim català hi acudí massivament,
exportant-hi teixits, pelleteria de luxe, espècies, vi, oli i armes, i important-ne cera i pells.
A part d’aquesta intensa relació comercial, hi hagué a Tunis durant la segona meitat del
s. XIII, una milícia permanent de mercenaris cristians. Tot això, unit a la construcció i a
l’organització dels alfòndecs catalans de Tunis i Bugia, i a l’establiment permanent d’un
cònsol català, consolidaran la situació catalana de predomini polític i comercial.
Aquestes ciutats s’unien amb la ruta comercial terrestre transsahariana del centre del
continent africà on hi circulava or, esclaus, ivori, encens, alum blanc150, plomes d’estruç i
diverses mercaderies exòtiques procedents d’aquests remots països.
Una altra ruta catalana de navegació d’una gran importància, a la mar Mediterrània
occidental, fou la de Sicília. A més de la substantivitat pròpia que tenia, era d’una importància
cabdal, com a etapa obligada de la navegació cap a l’Orient mediterrani.
Degut a la seva situació estratègica cap a la ruta de les espècies, les naus ancoraven
en els ports de Sicília per proveir-se d’aigua i menjar, reparar desperfectes i comerciar; llogar i
construir naus era tot un negoci, i els armadors acabaren constituint un nucli fort i
emprenedor.
Abans de la conquesta de l’illa per Pere el Gran aquesta ruta siciliana ja era plenament
formada i degut a la seva situació de pas cap a Orient va fer que esdevingués la columna
vertebral o la principal línia de força de la navegació comercial i més tard també de la militar.
El gran negoci era el gra, el cotó i els draps fins; ja completament establerta a mitjans
del s. XIII, molt abans de la conquesta, com en el cas de Sardenya. Els sicilians tenien el blat
i els catalans, els teixits. Per als exportadors catalans, Sicília era el millor mercat per col·locar
la producció tèxtil.
L’illa siciliana era un anar i venir de naus i mercaders. Messina era el port de la seda i
Siracusa, el del cotó i dels esclaus. La compra i venta d’homes i dones es convertí en un
negoci força lucratiu. Els presoners de guerra de tot el món conegut, sobretot d’Àfrica, eren
una mercaderia molt preuada per a la colònia catalana de Siracusa.
La Corona catalana - aragonesa i la Cambra Reial en concedien llicències de venda i
en treien uns guanys elevats, per la qual cosa atorgaven amplis favors a tots aquells que s’hi
Batalla decisiva dins el conflicte de la Reconquesta perquè és el punt en què l'hegemonia musulmana dóna pas a
l'hegemonia dels regnes cristians.
150 Sulfat doble d’alumini i de potassi, ordinàriament cristal·litzat en octaedres, dotat de propietats astringents,
hemostàtiques i antidiarreiques.
149
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dedicaven. La poderosa colònia de Siracusa representà un formidable punt de suport per a
l’expansió catalana pel Mediterrani, però també de fricció amb la monarquia.
A Sicília, els importadors catalans trobaven també productes d’Orient, que no sempre
podien anar a cercar al lloc d’origen, com la seda, el cotó turc, la malvasia, la cera, el coure i
les espècies. Sicília escurçà la ruta entre Catalunya i l’Orient, però alhora l’allunyà, perquè les
relacions s’acabaren formalitzant a través de l’illa i no directament.
L’altra ruta comercial catalana era la del Nord, que anava cap a Montpeller i
Aigüesmortes151, Narbona, Marsella i Gènova. Aquesta ruta era típicament europea, i unia la
corona catalana – aragonesa amb el seus veïns cristians.
A la darreria del s. XIII aparegué en aquesta àrea comercial un nou centre, l’illa de
Sardenya, que aleshores es convertí en un important centre de la navegació catalana. Els
contactes comercials amb l’illa s’iniciaren abans de la conquesta per part l’Alfons el Benigne
(1323-24).
D’aquesta manera les illes de Sicília i Sardenya es convertien en cruïlla de les rutes de
navegació catalanes del s. XIV, on convergien la ruta d’Orient, la del Nord d’Àfrica i la del
Nord del Mediterrani.
Les conseqüències de la conquesta de Sardenya foren importants per a la marina
catalana, perquè la presència naval catalana en aquell punt vital de la navegació restringia
considerablement l’espai d’influència i d’acció de la ciutat de Gènova, fins aleshores la
primera potència naval de la zona. La confrontació que en sorgí es va dur a terme,
principalment, a la mar en forma de bloquejos, de pirateria i cors. Fet que feu augmentar
considerablement el preu de les assegurances aplicables als vaixells que navegaven per les
costes corses i sardes.

2.3.6.2 Mediterrani Oriental
La segona gran ruta del comerç medieval català, la d’Orient, es començà a formar
durant la segona meitat del s. XII. Aquesta unia els dos grans compartiments humans i
econòmics del món aleshores conegut, l’europeu i l’asiàtic, on les possibilitats d’intercanvi
comercial era pràcticament il·limitades.
Precisament a l’Orient Mitjà (Bizanci amb Constantinoble, Palestina/Jerusalem amb
Acre i Egipte amb Alexandria) hi havia les terminals de les grans rutes asiàtiques del comerç
de la mateixa manera que hi confluïen les europees.
El teixits exportats del Països Catalans eren intercanviats per una sèrie de mercaderies
entre les quals hi havia drogues, colorants, sucre, pebre, canyella, clavell de girofle152, nou

Municipi francès situat a la regió de Llenguadoc - Rosselló. La ciutat està fortificada i envoltada d'estanys, canals
i de salines.
151
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moscada, màstec153 i altres mercaderies exòtiques, que pel seu poc pes eren de fàcil
transport i pel seu alt preu podien incidir negativament en alguns productes
Totes aquestes mercaderies eren conegudes a l’edat mitjana amb el nom d’espècies
donant-li nom a la ruta d’Orient i es considerava com a espècie qualsevol producte més o
menys exòtic procedent d’Orient. La més comercialitzada era el pebre, l’adob per excel·lència
de carns i peixos en la cuina dels rics que amb la demanda, el seu preu, el poc pes i volum
juntament amb la facilitat de transport en saques i la possibilitat d’assecar-lo al sol si es
mullava i de conservar-lo bé durant uns quaranta anys, motivaren que el seu comerç tingués
gran importància.
La caiguda de la ciutat d’Acre a mans d’Egipte (1291) motivà una reconstrucció de les
rutes comercials de navegació de l’Orient mediterrani, tot fent reeixir un nou centre comercial
a l’illa de Xipre.
L’illa de Xipre fou cobejada per la Corona, ja que la ciutat de Famagusta era un port
d’escala obligada per al comerç entre Síria i Egipte i el Mediterrani occidental. Jaume II a
través del matrimoni (1315) amb Maria de Lusignan aconseguí apropar l’illa als mercaders
catalans que en sortiren beneficiats tot i que aquests ja la freqüentaven des del s. XIII.
Xipre amb un aranzel moderat concedit pel monarca Enric II154 permet utilitzar l’illa per
legalitzar les mercaderies procedents de les terres musulmanes evitant el perill de les
condemnes eclesiàstiques, ja que l’Església castigava el comerç amb les terres infidels.
El problema per als mercaders era pagar el seu preu a Xipre amb mercaderies
exportades de Catalunya, qüestió resolta amb l’exportació de moneda d’argent. Les
importacions d’espècies quedaven supeditades a la possibilitat d’obtenir plata, la qual cosa
restringia les importacions d’aquests productes orientals, sobretot a Catalunya, deficitària en
al producció d’argent fins a la incorporació de Sardenya.
Aquesta ruta de Xipre fou, segurament, la més important de la navegació i el comerç
oriental durant la primera meitat del s. XIV. De Xipre s’enllaçava amb Beirut, amb el continent
i d’aquí per terra arribà a Damasc i també enllaçà amb el regne continental d’Armènia.
L’altra gran ruta tradicional de navegació era la septentrional o cap a l’Imperi Bizantí
que fins més enllà de la primera meitat del s. XIV sembla que tingués pocs atractius pera la
navegació comercial catalana.

Clavell d'espècia, utilitzat per fer un vi blanc macerat amb mel i espècies (pebre, romaní, canyella, clavell
d’espècia i nou moscada) que als Països Catalans va gaudir de molt prestigi des d’ almenys el s. XII fins no abans
del s. XVII.
153 Planta herbàcia de la família de les compostes (Chondrilla juncea), de fulles sinuades o runcinades i pètals grocs.
154 Rei de Xipre (1284 - 1306 i 1310 - 24), i darrer rei de Jerusalem (1284 - 91). Fou segrestat i destronat el 1306,
però fou restablert el 1310. Inicià una política d’acostament al casal de Catalunya – Aragó: casà (1315) la seva
germana Maria amb el rei Jaume II, i ell mateix es casà (1318) amb Constança, filla de Frederic III de Sicília fent que
els catalans obtinguessin mesures favorables per al comerç (1291).
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De les ciutats de la Grècia catalana comprensiva dels ducats d’Atenes i Neopràtria, fou
Tebes la ciutat on convergia amb major intensitat el comerç. Els catalans exportaven els
tradicionals teixits i importaven els esclaus, la cera i la seda.

2.3.6.3 Europa del Nord i Atlàntic
El motor principal del comerç marítim català del s. XII hauria estat la ruta marítima,
fluvial i terrestre dels teixits, que es feia per la mar fins a la desembocadura del Roine, cap a
les fires de Xampanya, on s’enllaçava amb les barques que seguien el curs del riu i per terra,
s’arribava a Flandes i al nord de França, on hi havia els centres productors de teixits rics que
treballaven amb llana anglesa.
Fins que Castella no va dominar l’estret de Gibraltar, per comerciar amb el nord
d’Europa, els mercaders anaven per terra, doncs la via marítima era poc segura. Aquest fet
va retardar la seva aparició i a més està poc documentada. El centre comercial del comtat de
Flandes era el més important.
Una altra ruta atlàntica important per a la marina catalana fou la del Sud, que vorejava
la costa atlàntica d’Àfrica des de Ceuta. Els catalans cercaven països nous, en els quals
pensaven trobar aquell país de gran abundància de l’imaginari popular.
A l’oest de Ceuta, els vaixells catalans freqüentaven, sense dubte, Tànger, i desprès
doblaren ja el cap Espartel155. El comerç amb Salé156 era estimulant per l’or, que arribava del
Sudan a aquesta mateixa ciutat. Al sud de Salé encara arribaven els vaixells catalans a Alf,
l’actual Casablanca, i més al sud encara fins a Safi157.
Ja en el s. XIV s’estructurà definitivament aquesta navegació en dues rutes de
característiques molt diverses: la ruta europea o de la mar del Nord i la ruta africana o
pròpiament atlàntica.
La ruta del Nord tenia ordinàriament com a termini la ciutat de Bruges, al comtat de
Flandes, que tenia com a ports els de l’Esclusa i Middleburg on s’anava a buscar les clàssics
teixits flamencs, estany i de vegades pells que procedien del comerç hanseàtic158, a canvi
dels quals introduïen espècies, armes (coltells159, espases i ballestes), safrà, ametlles, arròs,
coral, alum i diners. Una línia en certa manera apendicular d’aquesta era la d’Anglaterra amb
els ports de Londres i Southampton.

Promontori de 135 metres d'altura que forma l'extrem nord-oest del Marroc.
Ciutat del Marroc situada en la costa atlàntica, en la riba sud de la desembocadura del riu Bu Regreg, que la
separa de la ciutat de Rabat.
157 Contracció de Asafi. És una ciutat del Marroc situada en el litoral atlàntic.
158 Relatiu o pertanyent a la hansa. Hansa: federació de ciutats del nord d'Alemanya i de comerciants alemanys al
mar Bàltic, dels Països Baixos, de Noruega i d’Anglaterra.
159 Estri que s'utilitza per tallar coses. Consisteix en una fulla tallant, habitualment de metall, unida a un mànec de
fusta o altre material.
155
156
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Mallorca fou la ciutat catalana que més aviat reeixí en la navegació de Flandes i
Anglaterra. Tot i aquest tràfec els atacs de corsaris anglesos als vaixells mallorquins eren
corrents fins que Eduard III d’Anglaterra (1340) prengué sota la seva protecció els vaixells
catalans, protecció que no evità totalment les depredacions.
No sempre la navegació d’aquesta ruta atlàntica arribava fins a la mar del Nord, ja que
a vegades no passaven de les ciutats de Sevilla, Cadis o Lisboa.
L’altra ruta de navegació fou la del sud, que vorejava la costa atlàntica africana, des de
Ceuta; aquesta ruta és encara menys coneguda que l’anterior, tot i que sembla tenir major
importància històrica, perquè les característiques d’aquesta navegació són totalment distints
dels de la resta de les rutes comercials.
Aquesta ruta ultrapassava la finalitat purament econòmica de les expedicions, que
s’orientaven clarament cap a un objectiu de descobriment, de conquesta o d’evangelització de
noves terres.
Aquesta ruta dels descobridors tenen per protagonistes exclusius els mallorquins, que
l’orientaren en dues direccions: les illes Canàries i la costa atlàntica d’Àfrica. La finalitat dels
expedicionaris era el descobriment i la conquesta d’aquelles illes, que havien d’ocupar-se en
nom del rei.

2.3.6.4 Els consolats catalans
Arreu del Mediterrani, Catalunya havia anat teixint una xarxa de consolats, la qual va
tenir una vigència superior a cinc segles fins a la promulgació del Decret de Nova Planta.
La necessitat d’ampliar el mercat i de consolidar les rutes comercials van suscitar entre
els comerciants catalans d’ultramar la necessitat de crear i desenvolupar la figura del consolat
per tal de suplir una deficiència important en la pugna pel control de les places mediterrànies
que totes les potencies marítimes avançades procuraven per tal de salvaguardar els seus
interessos mercantils.
En primer moment, la institució era controlada per la Corona, la qual designava els
cònsols, però aviat aquesta institució cedirà la competència sobre l’elecció i revocació de
cònsols als poders municipals.
Jaume I el Conqueridor, reconeixent la supremacia de Barcelona (1266), atorgà al
batlle de Barcelona la facultat d’elegir cada any els cònsols o representants dels mercaders
als ports d’Orient amb el nom de Cònsol dels catalans i amb jurisdicció sobre tots els súbdits
de la Corona. Jaume només es reservava per ell els consolats del Nord d’Àfrica, on tenia
molts interessos comercials directes.
Més tard, els mateixos cònsols del mar arribaren a tenir també aquesta potestat i, en
ocasions, els mercaders catalans residents en el mateix lloc.
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Com a representants del rei a l’estranger, els cònsols havien de mantenir contactes
amb les autoritats i sovint havien de presentar cartes reials. Una de les missions era la de
vetllar per la seguretat de les naus: havien d’avisar els patrons de la presència de pirates i, en
cas de perill, imposar taxes per contribuir a l’armament de naus destinades a perseguir-los.
Quan una nau naufragava, havien de recuperar-ne les mercaderies i fer-se càrrec dels béns
per lliurar-los als familiars, activitat força freqüent en aquella època doncs els viatges eren
més llargs i accidentats.
Sota l’autoritat del cònsol, els mercaders desenvolupaven la seva activitat a l’alfòndec
del port on havien anat a negociar. En aquest edifici privilegiat, construït al voltant d’un pati
central, vivien, tenien emmagatzemades les mercaderies i disposaven de forn, taverna, banys
i capella tot per tal d’aconseguir una forma de relació institucional més definida amb les
autoritats i la població local.
Al mateix temps hi residien sacerdots encarregats de la capella i de la redempció de
captius, un notari que expedia documents personals i comercials als mercaders. El cònsol
que era el jutge intervenia amb eines que li permetien l’aplicació de solucions jurídiques
ràpides i eficaces als problemes, assumptes i conflictes mercantils i marítims dels catalans a
la ciutat.
Els cònsols podien tenir altres nacionalitats que no fossin la catalana, però com
l’arrendament dels drets i la recaptació d’impostos procuraven tan bons ingressos que el
càrrec de cònsol era cobejat fins i tot per rics ciutadans, com Guillem de Montcada, barceloní,
cònsol a Alexandria el 1264. Fins i tot hi hagué molts abusos, ja que els nomenaments es feia
a favor de persones molt notables de la ciutat, que no es desplaçaven a servir el càrrec
personalment i hi enviaven un lloctinent.
La representació consular ultramarina es formà i quedà estructurada a l’època
d’apogeu del comerç català, al mateix temps que naixia una institució fixada a les ciutats
mercantils de la Corona: Barcelona, València i Mallorca on es creà el tribunal del Consolat del
Mar, on dos magistrats exercien la jurisdicció sobre les causes mercantils i marineres.
Els prohoms que eren mercaders i armadors aconseguiren de Jaume I el permís de
constitució d’una corporació i l’aprovació d’un reglament de navegació comercial, les
Ordinacions Marítimes de la Ribera de Barcelona160. Constituïdes per unes normes
reguladores de l’activitat del port i de la gent que hi treballava, mariners i mercaders, i
estigueren en vigència fins a la redacció del primer nucli de les Costumes de la Mar.
El desenvolupament de l’activitat comercial marítima als ports catalans donà lloc a una
gran varietat de relacions mercantils i de navegació completament imprevistes en la legislació
vigent, massa primitiva per solucionar problemes comercials. L’ordenació jurídica es portà a
terme a Barcelona i crea una normativa inspirada en costums vigents als ports mediterranis,
sobretot italians, visitats des de feia molt de temps pels catalans.

Primer text conegut del dret marítim català de tradició mediterrània, redactat per la corporació dels prohoms
existent des de 1243 però acceptada pel rei el 1257, un any abans de la promulgació del reglament per Jaume I.

160
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L’elaboració de les normes a càrrec dels prohoms del mar feu la primera redacció, que
no s’ha conservat, de les Costumes de la mar amb uns 300 capítols referents al port, a les
relacions entre homes de mar i mercaders, a la navegació, etc.
Complí la seva finalitat de fer constar per escrit i en català els costums tradicions en el
tràfic marítim dels ports del Mediterrani amb aclariments i interpretacions derivats de la
pràctica quotidiana de la solució de plets i també dels arbitratges. La seva difusió a les costes
catalanes i valencianes fou la norma dels tribunals d’assumptes marítims o consolats.
Per tal que els cònsol de mar de Mallorca poguessin conèixer clarament el dret que
havien d’aplicar, el notari del consolat del mar de Mallorca, Huguet Borràs, féu una
compilació, on inserí les Costumes de la mar valencianes, i a més redactà un directori
processal adaptat al sistema processal mallorquí. Amb aquests elements Huguet formà la
compilació amb el nom de Capítols del consolat de mar de Mallorques.
La compilació mallorquina adquirí un gran predicament fet que motivà la transmissió de
la compilació al consolat de Barcelona afegint-t’hi diverses ordenacions reials (1340). El text
quedà amb l’extensió i contingut que ha arribat fins a nosaltres i que figura en tots els
manuscrits coneguts. Tota aquesta reelaboració motivà que a València calgués readaptar la
compilació amb els nous elements de Mallorca i Barcelona.
Aquesta diversitat textual era pariona d’una denominació o intitulació: a València
s’anomenava Costumes de la mar, que era la denominació o intitulació tradicional; a Mallorca,
la mateixa compilació era anomenada Capítols del Consolat de mar; i a Barcelona i Perpinyà
era anomenat Capítols de Llotja. Fins ben entrat el s. XV començaren a dir-se tots Llibre del
Consolat del Mar.

Fig. 34: Portada del Llibre del Consolat del Mar
Font: Som una nació
Jordi Gras Serra
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El llibre, tot un model de dret mercantil, considerava els nòlits, la contractació de
mariners, el llançament de càrrega per la borda en cas de temporal, la pèrdua o
deteriorament de la mercaderia si es mullava, etc.
A finals del s. XV Barcelona tenia més de 70 representacions consulars arreu del món.
A més dels ports d’Orient, Nord d’Àfrica i Castella hi havia altres ciutats que gaudien dels
consolats catalans, com els tres del regne de Granada, els de Montpeller i Marsella al
Llenguadoc i Provença, els nombrosos de Sicília, els quatre de Sardenya i els de la península
italiana: Gènova, Gaieta, Nàpols i Pisa; i en llocs més allunyats de les rutes freqüentades
normalment pels catalans, com els Països Baixos i Anglaterra.

2.3.7 La pirateria i la guerra de cors
Entre els s. XI i XII els mercats estaven dominats per Gènova i Venècia. Al principi la
presència catalana era poc important i no preocupava a ningú. Però a partir del s. XIII, els
mercaders catalans esdevingueren competidors, i els començaren a assetjar. Els mercats
tenien fortes tendències monopolístiques, i sovint els governs utilitzaven el cors161 per
eliminar la competència.
En un primer moment, els catalans, sorpresos davant l’escomesa, no es resistiren als
atacs; però aviat començaren a tornar els cops. El 1291 uns corsaris catalans armaren a
Messina una galera i un galió162 amb l’objectiu d’atacar naus genoveses a la ruta d’Orient. El
rei català en un principi, no respongué de forma oficial als atacs genovesos contra les naus
catalanes.
En canvi, reaccionaren ràpidament quan l’emperador bizantí, Andrònic II, no pagà un
subsidi promès. Roger de Llúria atacà Lesbos, Quios163 i Moreo164. La rèplica de l’emperador
fou confiscar els béns als mercaders catalans que es trobaven a Constantinoble.
La tensió entre catalans i genovesos anava en augment. Els pirates i corsaris
genovesos no tan sols prenien les naus i la mercaderia, sinó que també arribaven fins a les
costes catalanes. El setembre de 1321 les consellers de Barcelona demanaren al rei Jaume II
alguna acció contra els cors, però el monarca no pogué convèncer les Corts. No hi havia
diners per armar una flota i no li quedà més opció que recomanar als consellers que armessin
les embarcacions que tenien per defensar la costa.
El 1322 un coca fou atacada quan tornava de Xipre amb mercaderies valuoses de més
de 150.000 lliures, la prengueren i deixaren els supervivents en la seva vella embarcació .

Campanya naval empresa per particulars, proveïts d’una patent o una autorització de llur govern, contra les naus
enemigues, en cas d’execució d’una represàlia.
162 Vaixell de vela gran, de borda alta que es movia per l’acció del vent.
163 Illes greges de la mar Egea.
164 Denominació emprada durant l’edat mitjana del Peloponès. És una extensa península el sud de Grècia situada
sota del golf de Corint.
161
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L’incident provocà un gran enrenou. Jaume II ordenà la presó per tots els ciutadans
genovesos que es trobessin al seu regne.
Va empitjorar, sobretot després de la conquesta de Sardenya, entre els anys 1323 i
1324. El mar es convertí en l’escenari d’una batalla oberta, fins al punt que el rei de França
envià una ambaixada al Papa (1326) per queixar-se dels corsaris genovesos i proposà armar
una flota conjunta entre França, la Corona catalana - aragonesa i Mallorca per eliminar-los,
però no s’arribà a organitzar-se. Al finals del s. XV les relacions amb Gènova alternaren la
guerra declarada amb una pau oficial, però que el cors transgredia constantment.
Per tal de defensar-se els mercaders formaven combois i armaren vaixells. No només
s’equipaven amb armes de foc, sinó també n’augmentaven la tripulació amb ballesters
experts. Fins i tot, canviaren els vaixells i començaren a utilitzar galeres, que eren més
ràpides quan es tractava de fugir. Un altre mecanisme dels patrons catalans per fer front a
l’escomesa corsària era pactar amb altres vaixells. Viatjant junts es guanyava seguretat;
navegant en conserva165.
També existia el cors català que es concentrava a la Mediterrània occidental i tenien en
el punt de mira els vaixells barbarescos de les costes del Magrib. Únicament en comptades
ocasions s’endinsaven a la Mediterrània oriental.
Entre els catalans que exercien el cors a les mars de Llevant predominaven el patró o
mercader que de tant en tant feia alguna captura. No eren corsaris amb plena dedicació; a
vegades, simplement, es venjaven dels atacs, cosa que passava bastant sovint entre catalans
i genovesos degut a la guerra soterrada.
El problema de la seguretat s’agreujà a començament dels s. XV on els mercaders
catalans acordaren armar dues galeres, amb les mateixes condicions que els vaixells de
guerra, i portar les seves mercaderies a Beirut i Síria; i a més, el Govern català acabà armant
tres naus per a la defensa marítima.
L’ordenació relativa a la navegació en cors tracta del dret de ribatge que pagaven els
corsaris al senyor del lloc on desembarcaven, per tal de fer subhasta de les preses fetes
durant el viatge. Regulava també la distribució de les preses sota el mòdul de quintes parts,
tal com anys a venir ho feien també alguns capítols del Llibre del Consolat del Mar, i es
preocupaven sobretot de les parts del guany que podia retenir el còmit166 de la galera per a
l’entreteniment167 d’aquesta, i dels objectes capturats. Igualment regulen aquestes
ordenacions els drets del còmit sobre els mariners fugitius, els quals podia detenir per pròpia
autoritat i tenir presos fins que tornessin doblada la soldada rebuda.

Precaució defensiva de la marina mercant durant l’edat mitjana en època de conflicte. Les autoritats que
regulaven la navegació ordenaven que els vaixells mercants naveguessin en conserva formant combois. Aquest
coordinació d’un o més vaixells suposava a efectes legals la forma d’un contracte de societat vàlid per un viatge o
per un temps determinat.
166 Oficial d'un vaixell, responsable tècnic de la navegació.
167 Manteniment, en aquest cas d’una nau.
165
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Val a dir, que a partir de mitjan del s. XIII s’iniciava una tendència clarament restrictiva
del cors, que cristal·litzà definitivament en l’establiment de patents o llicències reials, prèvia
prestació de caució168, com a condició dels armaments. Una circular del rei Jaume I (1250)
prohibí radicalment els armaments en cors, però aquest precepte contenia una aspiració
superior a les possibilitats de la seva època i calgué donar llicències d’excepció a la
prohibició.
El sistema fou acabat amb una circular del rei Alfons el Franc (1288) adreçada
segurament a tots els regnes de la seva sobirania, que establí per als armaments en cors les
condicions següents:
•
•
•

Prestació de fermança169 pels corsaris de no perjudicar súbdits del rei, amics o
neutrals.
Obligació dels corsaris de tornar al lloc de l’armament del qual havien sortit abans
d’anar a altres llocs.
Llicència de l’oficial reial competent.

La disposició prohibia als oficials reials fer part d’aquest armament, i s’imposà
l’empresonament dels corsaris que arribessin amb preses a les costes de la sobirania reial
fins que fos aclarit que eren lícites.
Com a fet rompedor, a Mallorca el cors no tingué aplicació. El Papa Joan XXII atorgà el
1322 fins a cinc anys d’indulgència als mallorquins que armessin en cors contra sarraïns o
donessin almoina per a la guerra. Fou el rei Pere el Cerimoniós (1343) qui prohibí armar naus
en cors a totes les illes Balears sense llicència especial del rei.
D’aquesta manera s’imposava el sistema de llicència o patent per a la navegació en
cors, que abans havia estat una activitat lliure, d’arrel popular, i fins i tot socialment
qualificada.

Assegurament o garantia del compliment d'una obligació mitjançant jurament, penyora de béns propis o
fermances d'un tercer.
169 Acte pel qual es constitueix una fiança per garantir l’acompliment d’una obligació.
168
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3 La navegació pel Mediterrani
durant l’edat mitjana
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Resulta impossible descriure la historia de la instrumentació nàutica sense referir-se al
mateix temps als problemes plantejats i a les tècniques dissenyades per resoldre-ho, com
aquests instruments van néixer i es transformaren fins arribar a l’electrònica d’avui dia.
En termes generals es poden distingir tres etapes. La primera es centra en la
navegació pel Mediterrani i es basa en el coneixement de la direcció i en l’estimació de la
distància navegada. Una segona etapa s’obre quant els portuguesos naveguen cap al sud, al
llarg de les costes africanes atlàntiques, i on al camí de retorn requereix internar-se a l’Atlàntic
durant un temps prolongat i l’estimació de la distància recorreguda ja no és suficient. En
aquest moment es recorre a la determinació de la latitud170 a través d’observacions
astronòmiques per així poder posicionar el vaixell. I per últim, la tercera etapa apareix amb la
navegació d’est a oest a través de l’oceà Atlàntic, cap al nou continent que requerirà el
coneixement de la longitud171.
Les antigues tècniques de navegació mediterrànies es transformarà en “l’art de
navegar” ibèric, que serà recollit per altres nacions marítimes i evolucionarà fins a convertir-se
en una disciplina matemàtica. A continuació es tractaran els principals instruments i tècniques
marítimes utilitzats en la primera etapa, la navegació pel Mediterrani.

3.1 Les antigues navegacions
És indubtable que molt abans del descobriment de l’agulla nàutica, s. XII, els mariners
ja es traslladaven entre els diversos ports del Mediterrani. En aquest mar les condicions no
són massa dures, ja que es tracta d’una mar allargada, amb diverses illes a la seva meitat
nord. Aquesta configuració facilita al navegant poder assolir terra navegant a qualsevol rumb
sense transcórrer massa dies fora de la vista d’alguna costa.
Els vents dominants són bastant estables, variant del nord-est al nord-oest segons les
regions i l’estació. Les marees són d’escassa importància, i les corrents, en general no massa
fortes, podent ser en molt dels casos una ajuda en lloc d’un obstacle.
Són aquestes condicions generals les que determinaven les rutes a seguir. Els viatges
cap al sud i cap a l’est eren favorables a causa dels vents, però a la tornada, aquests
mateixos vents constituïen un impediment, i era precís recórrer a la navegació costanera on
s’intentava treure partit de les corrents i del regim diari de les brises entre el mar i la terra.
Les navegacions solien tenien lloc entre el final de la primavera fins a principis
d’octubre, mesos on les condicions meteorològiques eren més favorables, i només en
comptades ocasions es duien a terme en els mesos més freds on hi havia majors
inclemències climatològiques. En aquests casos, una circumstància especialment important
era la major abundància de nuvolositat, que ocultava tan el firmament com la costa. Fora de

Distància d’un lloc a l’equador mesurada per l’arc de meridià que va des de dit lloc a l’equador.
Arc d’equador comprès entre dos punts en què és intersecat pel meridià d’un lloc donat i el meridià primer, avui el
de Greenwich. Durant tota d’Edat Mitjana no es comptà amb cap mètode de determinació a la mar.
170
171
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la vista de terra, l’única guia que el mariner podia utilitzar per conèixer la seva direcció era el
moviment i disposició dels astres.
La primera orientació utilitzada per navegar era a través del Sol. Com es àmpliament
sabut, el Sol surt per Llevant i es pont per Ponent; però no es tracten de punts horitzontalment
definits, sinó de regions. Només dos dies a l’any, els equinoccis de primavera i tardor, el Sol
surt i es pont exactament per l’est i l’oest.

Fig. 35: Orientació mitjançant el Sol
Font: Bloc Actíva-t
Per la nit, la guia principal era l’esfera celeste. Per l’observador, els astres semblen
estar situats sobre la superfície d’una gran esfera i que gira cada dia en torn a un eix que
uneix dos punts determinats, els pols celestes.

Fig. 36: Ubicació de l’estrella Kochab dins l’Óssa Major
Font: constellationsofwords.com
El pol actual és l’estrella Polar, en la constel·lació de l’Óssa Menor, però no sempre va
ser així; l’eix de rotació de la Terra ha anat canviant a llarg de l’historia. Per exemple, l’estrella
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de referència pels navegants grecs i que semblava immòbil era Kochab172, dins la mateixa
constel·lació de l’Óssa Menor.
Al voltant d’aquest eix totes les estrelles del firmament giren. D’aquí que les més
pròximes al pol descriguin un cercle complet; altres surten i es ponen, i alguna observada des
d’un lloc determinat només sobresurten de l’horitzó en el punt més baix del seu recorregut.
Els antics navegants, encara que utilitzaven com a guia el firmament, no utilitzaren
conceptes geomètrics; ja que no es dividia l’horitzó en 360 graus, com van fer els posteriors
astrònoms a partir de Hiparc173, els quals podien determinar la latitud de diversos llocs
mitjançant les observacions astronòmiques. Tot i els coneixements científics i matemàtics
descoberts, aquest no formaven part del coneixement pràctics dels navegants.
Era de vital importància el coneixement dels principals vents, ja que impulsaven als
vaixells i estaven directament relacionats amb el clima. S’atribueix a Timóstenes174 al s. III aC,
una rosa dividida en dotze vents; tot i que la rosa tradicional, dividida en vuit, fou la més
utilitzada pels navegants. Els vents rebien un nom segons les regions o països d’on procedien
i el seu ús per senyalar les direccions era eminentment pràctic.
Un altre gran coneixement de vital importància era el de les costes freqüentades, amb
infinitat de detalls: els seus perfils havien de poder identificar-se des del mar, i era precís
saber les profunditats, els perills i els llocs de refugi.
Aquests coneixements es recollien per escrit des de l’antiguitat en els periples175. El
més antic que es coneix és el Periple de Scylax176. En ell es descriuen les costes
mediterrànies i es reconeixen les distàncies en dies de navegació entre els seus punts més
significatius.
A més era fonamental poder estimar amb la major exactitud possible la navegació del
vaixell, la qual donava una idea de la distància recorreguda. Juntament amb el coneixement
de les corrents, sobre les que intervenien en l’estimació altres factors com l’estat de la mar, la
força del vent sobre el velam, la carga i estiba de la mercaderia transportada. En definitiva les
característiques marineres dels vaixells on es navegava, però es quelcom inqualificable que
només es podia conèixer aproximadament a través d’una llarga experiència.
Juntament al saber empíric anteriorment descrit, els antics navegants feien ús de la
sonda o escandall. Aquesta determinava la profunditat de les aigües, permetent saber-la
quant era invisible el fons. Si diversos sondejos senyalaven un ascens del fons, la costa

És l’estrella beta de la constel·lació de l’Óssa Menor. És una gegant taronja K-4 situada a 129 anys llum de la
Terra. Va ser usada com a Estrella Polar en l'hemisferi Nord aproximadament entre els anys 1500 aC i 500dC.
173 Va ser un astrònom, geògraf i matemàtic grec, també conegut com a Hiparc de Rodes. Va ser un dels astrònoms
més importants de l’antiguitat, va inventar l’astrolabi i va elaborar el primer catàleg d’estels de la història.
174 Fou un almirall rodi de la flota de Ptolemeu II Filadelf (285-247 aC) vers el 282 aC. Va escriure una obra sobre
ports en deu llibres, copiada en bona part d'Erastòtenes i esmentada sovint pels antics autors.
175 Obra literària en què es refereix un viatge de circumnavegació.
176 Datat cap al 500 aC.
172
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estava a prop; a més, untada de grassa o betum es podia recollir una mostra del fons marí
aportant més informació de les característiques de les terres més properes.

Fig. 37: Escandall romà procedent del derelicte177 Ouest Giraglia
Font: Bloc Epave Ouest Giraglia

177

Restes d'un artefacte o nau fabricat per l'ésser humà, enfonsat totalment o parcial en una massa d’aigua.
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3.2 L’agulla nàutica
Les propietats de la magnetita d’atraure i magnetitzar el ferro es devien conèixer a una
època antiga i deuria constituir un fenomen sorprenent i espectacular. En el transcurs de les
manipulacions que es dugueren a terme amb el magnetisme, es van adonar de les propietats
dels objectes imantats per mantenir una direcció fixa.
Les circumstancies del descobriment són desconegudes, així com també les de la seva
aplicació a la navegació. S’acostuma a atribuir el seu origen a l’antiga Xina; però tot i el
notable desenvolupament de la ciència xinesa antiga respecte el magnetisme queda oberta la
qüestió de les vies d’introducció a Occident.
A la primera meitat del s. XIII ja hi ha notícies sobre l’existència de l’agulla magnètica.
Aquests testimonis figuren en dos llibres escrits per l’anglès Alexandre Neckam178 “De
utensilibus” (1187) i “De natura rerum” (1204). Més tard, el cardenal Jacobo de Vitry179 va
escriure que l’agulla de ferro tocada per un imant prenia una força oculta que dirigia cap el
nord la seva punta.
A casa nostra, Ramon Llull180 en les seves obres Arbor Scientiae (1295) i Ars general
(1308) ja parla de les virtuts de l’agulla magnètica i també diu que els navegants mediterranis
usen instruments de mesura longitudinal, cartes marines i l’agulla imantada.
En els documents trobats referents als inventaris de diversos vaixells medievals no
s’observa la presencia de les agulles magnètiques o de les cartes de navegació. En canvi
quan un vaixell era pres, en aquets inventaris si que constaven els diferents instruments
d’ajuda a la navegació. Aquesta divergència rau en el fet que els instruments de navegació
formaven part de la propietat personal dels capitans, còmits, patrons i pilots excloent-se dels
inventaris oficials i respecte els vaixells presos s’ha de tenir en compte que els instruments
personals usurpats als seus propietaris havien de ser retornats.
Els primers dispositius d’ajuda magnètics eren les caramides181, les quals consistien en
una figura lleugera que tenia una punta allargada plena de pols metàl·lica situada sobre una
taula que flotava en un recipient d’aigua, orientant-se segons el meridià magnètic; o aquesta
pols s’introduïa en una palla o canya buida; o s’utilitzava una agulla imantada que travessava
un llistó de fusta, o bé s’unia a dos flotadors, un a cada costat. Juntament amb l’agulla, era
inevitable l’ús d’una pedra iman per magnetitzar-la en cada ocasió. Aquesta tasca es podia fer
directament fregant-la, o indirectament per inducció.

Científic i instructor de teologia de la Universitat d’Oxford fins el 1213, on esdevé Abad a Cirencester,
Gloucestershire. A més de la teologia, Neckam estava interessat en l'estudi de la gramàtica i de la història natural,
però el seu nom també s'associa principalment amb la ciència nàutica.
179 Teòleg i historiador (1160/1170-1240/1244) francès que fou elegit pontifici a la quarta croada (1202 - 1204).
180 Rellevant escriptor, filòsof, místic, teòleg, professor i missioner mallorquí del s. XIII. La seva obra escrita és la
més extensa produïda per un sol autor medieval i fou redactada en català, occità, llatí i àrab. La difusió la realitzà
mitjançant l'escriptura, l'ensenyament, la disputa amb autoritats teològiques, la petició a papers i reis o la fundació
de centres de formació missionera. Per assolir els seus propòsits dedicà gran part de la seva vida a viatjar, per
difondre el seu missatge i posar-lo a prova.
181 Agulla imantada d’una brúixola molt elemental.
178
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Aquest utensilis rudimentaris només s’utilitzaven fora de la vista de les costes, quan el
cel estava cobert i fallava l’orientació del Sol o les estrelles. La seva inexactitud i la dificultat
addicional que suposaven els moviments propis del vaixell motivaven que només s’utilitzés en
casos ocasionals. Tot el conjunt estava emmagatzemat en el tabernacle182 o com es deia en
altres latituds la bitàcola.
Reconeguda la utilitat dels magnetisme pel coneixement de la direcció, els progressos
no es van fer esperar. Pierre de Maricourt183 va redactar una “Epistola de magnete” (1269),
destinada a formar part d’un tractat sobre la construcció d’instruments, l’estudi de les virtuts
dels imants i les aplicacions en la construcció de dos compassos nàutics.
Sobre la epístola de Pierre, cal destacar la pionera afirmació que l’agulla magnètica
apuntava al pol celeste, no a l’estrella Polar, que no coincideix exactament amb ell, sinó que
gira al seu voltant, cosa que llavors no es coneixia.
Als documents es descriuen dos tipus d’agulles que són: un d’humit, flotant a l’aigua, i
un de sec. Els dos mètodes converteixen la primitiva agulla nàutica en un instrument de
mesura, al dividir la circumferència en 360 graus i és el sec el que es considera millor.
Evidentment l’epístola no estava destinada als navegants i Pierre no s’atribueix l’
invenció d’aquests dispositius, sent possible que ja s’utilitzessin a bord dels vaixells. A més, la
divisió en graus que va proposar resultava poc apropiada per utilitzar-la al mar, ja que
contrariava la tradició marinera de la divisió horitzontal en diferents “vents”, sorgida de la
pràctica ancestral.

Fig. 38: Rosa dels vents de trenta-dos puntes
Font: Instrumentos de Navegación. Del Mediterráneo al Pacífico
Mena d’armari amb uns sistemes específics d’iluminació dels instruments nàutics i del lloc on han de protegir-se.
Estudiós francès del s. XIII que va realitzar experiments en magnetisme i va escriure el primer tractat existent de
les propietats dels imants. El seu treball es destaca per la primera discussió detallada d'una agulla.
182
183
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Amb aquesta innovació hi hagué un compàs nàutic dret i fet, que permetia la
determinació del rumb amb força precisió i amb la possibilitat d’utilització permanent a bord,
no pas com abans. Això feia possible la subdivisió del cercle; dels vuit vents primitius, ja
utilitzats per Jaume I, es van desdoblar en setze, i una mica més tard en trenta-dos, dividint el
cercle en porcions de 11.15º, en quartes de vent, fraccions de mesura massa petites per a la
imprecisió anterior del dispositiu, i fins i tot permetí realitzar una cartografia amb un mètode
nou de més precisió.
El compàs nàutic es va convertir en un instrument de navegació bàsic combinat amb la
rosa dels vents. Des de que Ramon Llull parlés de l’agulla (1295) a la primera prova
documental de l’ús de la caramida o consegüentment de l’agulla (1342) no havia
transcorregut ni mig segle.
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3.3 La determinació de la latitud
Els instruments bàsics que es feien servir durant l’edat mitjana per determinar la latitud
era a través de l’altura del Sol a la meridiana184 i dels estels mitjançant l’astrolabi, el quadrant
i la ballestina.
L’observació de l’altura meridiana del Sol que també té un origen medieval requeria
que l’observador conegués la declinació solar corresponent al dia que feia l’observació, i per
això li calien taules o àbacs, les més corrents eren les incloses als Libros del saber de
Astronomia185 del rei Alfons X el Savi de Castella186, basades en unes altres anteriors
aràbigues.
Tot i això, les taules i almanacs de la declinació solar eren obres científiques, i és molt
dubtós que arribessin a ser utilitzades habitualment pels navegants, almenys fins a la darreria
de l’edat mitjana.
L’ instrument més clàssic era l’astrolabi que a part de determinar l’altura dels astres
tenia moltes altres funcions sent un instrument originàriament científic i no nàutic. Sembla que
era conegut dels egipcis al s. III aC; encara que d’altres n'atribueixen la invenció a Hiparc (s.II
aC). En qualsevol cas fou Ptolomeu187 (s. II dC) qui el descriví en l'Almagest188,
perfeccionant-lo i diferenciant-lo de les altres armil·les189, però foren els àrabs que n’aportaren
les millores més importants.
A la península Iberica fou introduït pels àrabs adaptant-los a la numeració llatina i
construït a Catalunya per Sunifred Llobet190, de Barcelona, a la fi del s. X, el qual n'ensenyà el
funcionament a Gerbert d’Orlhac191 qui en difongué el coneixement per Europa.

Observació de l’altura del Sol en el moment que l’astre passa per sobre el meridià de l’observador.
Una de les principals obres científiques de la literatura medieval espanyola de caràcter divulgador i fou elaborada
entre 1276 i 1277 per l'Escola de Traductors de Toledo.
186 Rei de Castella i de Lleó (1252 – 1284).
187 Astrònom, matemàtic i geògraf d’Alexandria que va viure des del any 85 al 165 dC. Els seus tractats es van
convertir en obres bàsiques de referència pels estudiosos fins al Renaixement.
188 Nom llatinitzat d'un tractat d'astronomia que conté el catàleg estel·lar més complet de l'antiguitat, que va ser
utilitzat àmpliament pels àrabs i els europeus fins a l'alta edat mitjana i en el que es descriu el sistema geocèntric i el
moviment aparent de les estrelles i els planetes.
189 Instrument astronòmic format per cèrcols que representen els cercles més importants que es poden considerar
sobre l'esfera celest. S'utilitza per representar de forma aproximada el moviment dels cossos celestes al voltant de la
Terra o el Sol i els moments dels equinoccis i els solsticis.
190 Religiós i astrònom català del s. X. Es té constància de que es va dedicar a traduir al llatí algunes obres àrabs
d’astronomia i sobre l'ús de l'astrolabi, per aquest motiu es pensa que va construir l'astrolabi més antic del món amb
caràcters carolingis.
191 Fou un Papa de l'Església Catòlica,, Silvestre III, el primer d'origen occità. Com a filòsof i matemàtic va ser un
dels actors principals de la renaixença occidental de l'edat mitjana.
184
185
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Fig. 39: Croquis d’una esfera armil·lar
Font: Wikipedia
L’astrolabi de la figura següent mesura 152 mm.,, està fet de llautó i es considerat
l’astrolabi més antic d’Europa, datat al s. X, concretament cap al 980.. Segons
S
tots els
especialistes fabricat a Catalunya ja que té la particularitat d’utilitzar lletres llatines, fet inusual
a l’època i que corresponenn a les xifres aràbigues.

Fig. 40:
40 Reproducció d’un astrolabi carolingi del s. X
Font: Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
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A més, els punters de la seva “aranya”192 indiquen divuit estrelles: deu estrelles boreals
i vuit estrelles australs, les paraules Roma i França estan gravades en caràcters llatins en un
dels timpans i amb caràcters idèntics als utilitzats a finals del segle X en els manuscrits en
llatí de Catalunya, que era en aquell moment formava part de la França carolíngia. Les xifres
expressades en graus i minuts: 41°30′, es corresponen exactament amb la latitud de
Barcelona.
No sembla que durant la primera meitat del s. XIV l’astrolabi fos gaire utilitzat pels
mariners catalans. En els diversos inventaris recollits no apareix ni l’astrolabi ni cap dels
instruments de navegació, perquè tal com ja s’ha comentat abans aquests eren l’ús personal i
privat dels còmits, pilots o altres oficials de la marina. Una altra explicació plausible rau en el
fet que aquest instrument, durant molts anys tenia una aplicació més astronòmica que no pas
nàutica.
Tot i que en el textos de Ramon Llull s’acredita el coneixement de l’agulla nàutica, el
compàs de puntes i la carta de navegar durant el s. XIII pels mariners catalans, no fa cap
esment respecte a l’ús de l’astrolabi. Un altre aspecte a considerar per a explicar l’absència
en els inventaris dels vaixells medievals catalans és la inseguretat dels resultats que donava
en alta mar.
Dels diversos tipus existents durant l’edat mitjana el fonamental per a la navegació era
el pla, amb el disc circular graduat i amb l’alidada193 giratòria que permetia prendre altures i
mesurar azimuts194 en terra ferma, però no a la mar on era molt més difícil d’utilitzar-lo tal com
passava als inicis de l’agulla nàutica.
Per tal de corregir aquests inconvenients, els mariners empraven una versió de
l’astrolabi simplificada al màxim. L’ instrument es reduí a una simple roda de tres o quatre
raigs i la corona graduada de 0º a 90º en els dos arcs superiors, amb el 0º a l’horitzontal i el
90º al cim, conservant l’alidada per a enfilar els astres. A més, s’havia de mantenir vertical i
en posició estàtica i per pal·liar els efectes negatius que sobre el seu correcte funcionament
que exercien el vent i el moviment del mar, obligant a augmentar-lo de diàmetre de 20 a 25
cm.
Un altre instrument, més modest, fou el quadrant que també era originàriament un
instrument científic i no nàutic. El seu origen es remunta a l’Antiguitat clàssica i consistia en
un arc graduat de 90º, una quarta part de l’astrolabi, per un dels radis o costats on s’hi
enfilava l’astre, i un plom penjat d’un fil al centre o vèrtex del quadrant que servia d’índex
sobre l’arc graduat.

Disc molt tallat dotats d’índexs apuntats a les estrelles fixes de la volta celeste i que correspon a la corona del
zodíac.
193 Instrument de mesura d’angles verticals i, sobretot, horitzontals que té una precisió elevada.
194 Angle que forma una direcció (estrella) amb una altra direcció fixa que es pren com a origen (horitzó).
192
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Fig. 41: Quadrant medieval alemany
Font: Tools of cosmology
L’últim instrument que servia per mesurar altures d’astres, d’invenció medieval i de
funcionalitat estrictament nàutic era la ballestina. Tot i no ser un instrument de gran precisió,
la gent de mar li tingué molta afecció durant segles, segurament degut a la seva simplicitat.
Constava d’un regle llarg de fusta, en el qual hi anava la graduació, i un travesser
també de fusta amb un forat quadrat, pel qual passava el regle en angle recte amb el
travesser. De l’extrem del regle, situat horitzontalment , l’observador enfilava per la part de
baix del travesser , situat verticalment, l’horitzó de la mar, i pel capdamunt l’astre, tot fent
córrer en posició vertical el travesser sobre el regle, fins a obtenir correctament aquella
enfilada. La situació del travesser sobre la regla donava directament l’altura.

Fig. 42: Ballestina medieval
Font: El puente del tiempo
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Des d’antic, se sabia que l’altura del pol celeste sobre l’horitzó equivalia a la latitud del
lloc on es trobava l’observador, però el pol celeste és un punt imaginari no senyalat en el
firmament de manera que era precís reconèixer a les estrelles veïnes més properes.
En el món català de la baixa edat mitjana es referien a l’estrella anomenada
Tramuntana. Les més distants de la polar són les gamma i beta que els catalans anomenaven
Frares, denominació que ja apareix a l’obra de Ramon Llull. Aquestes últimes estrelles
permetien deduir quan l’estella Polar es trobava per sobre o per sota del Pol.
Sembla ser que, el s. XIV, per determinar la posició del Frares relativament a la
Tramuntana s’emprava la rosa del vents, dividida en les clàssiques trenta-dues quartes, amb
el centre en la Tramuntana.

Fig. 43: Correccions de l’altura observada de la Tramuntana i el Corn
Font: Història de la Marina Catalana
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3.4 Les cartes nàutiques
Per a poder navegar al llarg de tots els territoris coneguts els navegants havien de
disposar d’ajuda escrita, ja sigui amb periples, portolans o atlas per tal d’arribar a destí i poder
tornar al seu lloc d’origen. Tot i això abans de descriure les principals cartes utilitzades durant
la baixa edat mitjana es convenient descriure i recordar quina evolució ha tingut la cartografia
a llarg de la historia.
La cartografia és defineix com la ciència relacionada amb l’elaboració i la interpretació
de mapes a través de qualsevol representació minimitzada d’un espai geogràfic i generalment
està realitzat en un suport bidimensional (tela, paper, pedra, pell...).
Totes les civilitzacions (Europa, Islam i Àsia) han volgut representar els fenòmens
espacials (imaginaris, abstractes, físics o socials) de forma gràfica ja sigui per qüestions
religioses o pràctiques, fent desenvolupar el coneixement geogràfic i tècnic de la cartogràfica.

3.4.1 L’edat antiga
Els orígens de la cartografia s’ubiquen als pobles del Pròxim Orient i l’Orient Mitjà al
voltant de 2.500 – 3.000 aC. Els assiris195 i els egipcis van ser hàbils cartògrafs i foren els
autors dels mapes més antics com ara: una tauleta d’argila trobada a la Mesopotàmia
septentrional i que representava aquesta regió, i un papir que representa una vall del
Núbia196.

Fig. 44: Mapamundi de Babilònia del s. VI aC i interpretació
Font: The Biologos Forum
Anomenats caldeus, siríacs i arameus són un grup ètnic de l’Orient Mitjà.
Regió del sud de l’antic Egipte, més enllà de la primera cascada del Nil fins la sisena cascada, a la vora de
l'actual Khartum, capital del Sudan.
195
196
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Els fenicis197 i cartaginesos, pobles dedicats a la navegació i al comerç, també van ser
molt hàbils en la confecció de mapes detallats, els quals plasmaven els coneixements
adquirits en els seus llargs viatges per la Mediterrània. Aquests pobles van establir
connexions amb regions tant llunyanes com el sud de la península Ibérica i el nord d’Àfrica.
Cal destacar que els documents antics produïts per aquests pobles tenien molt poca
precisió, ja que els mancaven els instruments de mesura acurada dels angles i les distàncies,
i no tenien exemples d’altres mapes amb què comparar els seus, ni un idea precisa de
l’extensió de les terres emergides i els oceans...
Tot i la falta de tots aquests recursos cal destacar la voluntat dels fenicis i cartaginesos
de voler representar el seu entorn de la forma més acurada possible per tal de poder utilitzar
la informació recollida pels seus interessos comercials.
La civilització grega fou qui va donar un primer i notable impuls a la producció
cartogràfica. Els seus mapes van passar de ser concebuts exclusivament com a eines
d’utilitat pràctica a esdevenir un veritable vehicle de cultura i foren els primers autors de
mapes que representen el món sencer, el conegut fins aleshores.
Anaximandre de Millet198 va dibuixar al s. V aC un mapa de les terres poblades per la
humanitat. El planeta està representat per cercle envoltat d’un anell que representa les aigües
d’un únic oceà que abraçava els continents que al seu torn eren dividits en dues parts per la
Mediterrània.
Dicearc de Messana199, cap al 300 aC, traçà el món que ell coneixia on apareix per
primera vegada un element matemàtic força precís, un sistema de coordenades rectangular
en un primer intent de projecció geomètrica. El seu mapa està construït sobre un paral·lel
(diafragma), i un meridià creuats a l’illa de Rodes200.
Eratòstenes201, el qual va viure entre 276 – 196 aC, va saber concebre la primera
retícula geogràfica amb paral·lels i meridians perpendiculars que passaven per llocs coneguts
(Alexandria, Estret de Gibraltar,etc), a partir dels quals es podia indicar la posició de totes les
altres localitats de les terres conegudes, però no va saber resoldre plenament els problemes
de les projeccions. A més, també va ser capaç de mesurar la circumferència de la Terra amb
gran aproximació i proporcionar una representació no solament més precisa sinó també més
completa del planeta.

Poble semita sorgit de les migracions dels semites des de Mesopotàmia que s'estenia al llarg del llevant
mediterrani, a la costa oriental del mar Mediterrani, l’actual Israel, Síria i Líban.
198 Filòsof i alquimista grec, que va viure entre el 611 aC i el 546 aC, aproximadament. Va interessar-se per temes
científics i filosòfics esperonat pel seu mestre Tales de Milet i fou autor d'un mapa del món conegut. A més, se li
atribueix la construcció d'una esfera celeste, el descobriment de l’ inclinació el·líptica, entre altres.
199 Filòsof peripatètic, geògraf i historiador contemporani de Teofrast i Aristòtil. La seva faceta més coneguda és la
de geògraf, ja que va mesurar l’altura de les principals muntanyes del Peloponès i Grècia, i va realitzar una sèrie de
mapes i descripcions on es representava el món conegut.
200 Aquesta illa és un dels punts centrals de referència per a tota la cartografia mediterrània antiga i medieval,
pràcticament fins a Mercator, s. XVI.
201 Astrònom, historiador, geògraf, filòsof, poeta, crític teatral i matemàtic que va estudiar a Alexandria i a Atenes.
197
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Hiparc va marcar una fita important en el món clàssic, ja que per ell la primera condició
per a una cartografia exacta era una astronomia exacta. Va normalitzar el sistema de
meridians i paral·lels, dividits en 360º, i els projectà sobre un cilindre secant a l’esfera a llarg
del paral·lel mitjà. Obtingué una xarxa de malles rectangulars que permetia la representació
de la conca mediterrània amb unes dimensions aproximades.
Els romans també van contribuir a un coneixement més complert del món amb les
seves conquestes, com també els seus comerciants, les obres publicades, científica i tècnica,
però no van afegir cap coneixement a les bases teòriques que ja posseïen els grecs.
Simplement van confeccionar molts mapes amb diferents finalitats.
Per exemple, correspon a ells la primera obra de mesura sistemàtica del territori: al s. I
aC van enviar un grup nombrós d’agrimensors202 a recórrer l’Imperi amb la missió de mesurar
les distàncies de les principals vies de comunicació romanes, informació bàsica per construir
els mapes (tabulae).
La més famosa és la Tabula Peutingeriana, la qual es remunta al s. III o IV dC on es
representa tot l’imperi Romà de manera molt esquemàtica, les masses de terra estan
distorsionades, especialment en la direcció est-oest. S’hi indiquen molts dels assentaments
romans, les carreteres que les unien, rius, muntanyes i mars; i també inclou les distàncies
entre ells. Les ciutats més importants de l’Imperi, Roma, Constantinoble i Antakya203, estan
representades amb una decoració especial.

Fig. 45: Part II (Gallia i Africa) de la Tabula Peutingeriana204
Font: Bibliotheca Augustana
En l’àmbit cultural hel·lènic205, la cartografia antiga va assolir la seva màxima perfecció
amb Claudi Ptolomeu, qui va saber donar una resposta satisfactòria a l’acció de traçar amb
cura sobre una superfície plana una representació de la superfície terrestre corba.

L'ofici va sorgir a l’Antiga Roma i consisteix en mesurar els terrenys.
Vila de Turquia prop de la frontera amb Síria.
204 Es pot contemplar una de les còpies a la Biblioteca Nacional d’Àustria a Viena. Del mapa original, només n’han
sobreviscut còpies, més antiga de les quals ens ha arribat fou realitzada pel monjo de Colmar al s. XIII. Un rotlle de
pergamí de 0,34 m de altura i 6,75 m de llarg, dividit en 12 fulls o segments.
205 No hi ha cap original de l’obra de Ptolomeu sent la majoria còpies basades en el mateix manuscrit trobat el 1300.
202
203

Jordi Gras Serra

109

Anàlisis d’una mostra cartogràfica representativa de l’Escola Mallorquina: l’Atles Català

Va comprendre que la posició de qualsevol lloc ve definida per la mesura de dues
magnituds, la latitud i la longitud, dos angles. El problema d’aquella època fou l’absència
d’instruments i mitjans adequats per a la determinació pràctica de les coordenades
geogràfiques.
Aquesta mancança motivà errors en el mapa del món creat per ell anomenat
Geographia206 com ara que la mar Mediterrània era més allargada i estreta, la península
Iberica era més estreta i irregular, per no parlar de les imprecisions relatives a les terres més
llunyanes i per tant menys conegudes.
Tot i això, va proporcionar representacions molt acurades d’alguns països; l’extensió
del mapa cap a orient arribava fins a la Xina, amb la qual s’havien establert relacions
comercials indirectes, s’intercanviaven productes amb pobles que comerciaven amb la Xina,
durant l’Imperi Romà.

Fig. 46: Reconstrucció del s. XV de la Geographia de Ptolomeu207
Font: Biblioteka Polona

També conegut com a Atles del Món consta de tres parts, dividides en vuit llibres. La primera part introdueix la
seva metodologia per realitzar treballs cartogràfics i projeccions. De la segona a la setena es cataloguen
aproximadament 5.000 llocs del món conegut. L'última part, aporta 27 mapes del món conegut.
207 Reconstrucció feta per Donnus Nicolaus Germanus, monjo benedictí i cartògraf d’origen alemany que va viure
entre 1420 i 1490 va escriure la Cosmographia de Ptolomeu, va crear dos globus un terrestre i un celeste, i va
inventar la projecció Donis on els paral·lels són equidistants entre ells però els meridians convergeixen als pols.
206
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3.4.2 L’alta edat mitjana
En el camp de la cartografia els segles medievals van ser foscos, com la resta de
disciplines artístiques i tècniques. Tot el que havien aconseguit els antics, els progressos
excepcionals en el pla teòric que Ptolomeu havia sabut sintetitzar de manera completa, van
caure en l’oblit durant segles.
La Terra tornava a ser plana i els nombrosos mapamundis confeccionats en aquesta
època són en forma de disc, a vegades no rodó sinó oval o fins i tot rectangular, i amb un
dibuix geogràfic aproximatiu.
Aquest període de la història està comprès entre la caiguda de l’imperi Romà
d’occident degut a les invasions bàrbars fins aproximadament l’any 1000 (s. V – IX) moment
en el qual hi ha un ressorgiment econòmic i cultural.
Durant l’alta edat mitjana tres imperis conviuen per la lluita i supremacia del territori
Europeu i del Mediterrani: el bizantí que correspon a la part oriental de l’Imperi romà que
havia resistit als atacs bàrbars amb capital a Constantinoble; l’àrab concentrat inicialment a la
península d’Aràbia però expandint-se cap a l’Orient Mitjà, el Nord d’Àfrica i Espanya; i el
Carolingi sorgit de la unió dels reialmes cristians.

Fig. 47: L’imperi carolingi al començament del s. IX
Font: Història. Política, Societat i Cultura dels Països Catalans. Vol. 2
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Fig. 48: Territori de l’imperi Bizantí (1000)
Font: Col·legi Oriol Nogueras
El mapamundi medieval deriva directament del Orbis Terrarum208 dels romans, però a
la part Occidental es va inventar, sota la influència de les tradicions bíbliques, una
representació simbòlica de caràcter religiós que introduïa variacions significatives.
Respecte la cartografia, aquesta és minimalista, simbòlica i sobretot religiosa. Els seus
punts més destacats són:
• La utilització del pergamí enlloc del paper que era molt desconegut.
• No es produeix en grans quantitats, la seva realització és manual, i a més, es reserven per
la còpia de llibres originals on s’inclouen les representacions cartogràfiques.
• La població és majoritàriament analfabeta i es recorren als símbols per explicar allò que es
desconeix o que no es compren.
• La societat era sedentària fet que es dediquessin majoritàriament a l’agricultura i
ramaderia normalment sota la protecció d’un senyor feudal.
• La societat era profundament religiosa. Es preocupava per la salvació de l’ànima que de
l’entorn, i això feia que les representacions fossin del cel i d’infern o el paradís terrenal.
El mapes que tingueren més recorregut foren els anomenats mapamundis en forma de
T – O, d’origen romà.

El mapa és el resultat d’un encàrrec realitzat per l’emperador Octavi August a Marc Vipsani Agripa
aproximadament l’any 27 aC. Encara que les còpies del mapa van ser portades a totes les grans ciutats de l’Imperi
romà, cap ha sobreviscut.
208
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Fig. 49: Reconstrucció del Orbis Terrarum del
s. I aC
Font: Vitrvm.com

Fig. 50: Representació d’una obra de Isidor de
Sevilla209 del s. VII
Font: University of Minnesota

La presencia de tres grans continents que estaven distribuïts en forma de T: Àsia,
Europa i Líbia210. L’O representava una circumferència que envolta tot el mapa, la Terra
coneguda, i l’oceà circular que envoltava el món conegut que es dividia en les tres parts per
dos rius (el Don211 i el Nil) i el mar Mediterrani, i al centre s’hi disposava Jerusalem.
Aquest tipus de representació es basava en criteris religiosos en comptes de
geogràfics. Àsia, com als mapes romans, estava situada a la part superior, d’aquesta manera
s’aconseguia col·locar en una posició destacada les representacions bíbliques, com el
paradís terrenal.
Europa i Àfrica ocupen els quadrants inferiors. Jerusalem, Terra Santa, era el centre
del món que convenia degut a les idees religioses de l’edat mitjana. Tot i això sense que ells
ho sabessin també era un criteri geogràfic raonable, ja que Terra Santa es troba en el punt
més proper de la resta de continents representats.
Per últim, l’oceà que envolta els continents està poblat per animals marins, moltes
vegades imaginaris, es situaven les illes conegudes i en molts casos apareixen en llatí les
quatre direccions cardinals212.

Destacat eclesiàstic, erudit i orador visigot, bisbe de Sevilla de final del s. VI i principis del s. VII i autor d'obres
religioses i enciclopèdiques.
210 A l’antiga Grècia i l’antic Egipte el nom Líbia era utilitzat en un sentit més ampli per designar tot el nord del
continent Africà a l’oest d’Egipte.
211 Riu localitzat a la Rússia europea que desemboca al mar d’Azov. El seu curs fou considerat antigament el límit
entre Europa i Àsia.
212 Septentrio: La direcció de l’estrella Polar, Meridies: La posició del Sol al migdia, Oriens: La direcció de la sortida
del Sol, i Occidens: La direcció de la posta del Sol.
209
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3.4.3 La tradició àrab
La difusió de l’ Islam fora d’Aràbia no va començar fins després de la mort de Mahoma
(632). El 656 tot l’Imperi Persa restaria sota domini islàmic, mentre que Bizanci hauria de
cedir territoris com Armènia, Síria, Palestina, Egipte, Líbia i Tripolitània213. Els califes, ja no
eren només cabdills religiosos, sinó que havien esdevingut monarques d’un immens Imperi.
La rapidesa de la conquesta militar islàmica cal atribuir-la a la feblesa dels imperis
bizantí i persa. L’avenç islàmic va afavorir també la descomposició social d’aquests dos
imperis. Fins i tot, en ocasions, els àrabs van ser rebuts com a llibertadors.
D’altra banda, no va ser una conquesta especialment destructiva. La tolerància davant
moltes de les regions que van trobar i ocupar, i l’escassa ingerència en l’organització de les
comunitats sotmeses en són una bona mostra.
Abans de la desaparició de la primera nissaga califal, l’ Islam comprenia tot el nord
d’Àfrica i la Hispania dels gots (711-721) a l’oest; a l’est arribava fins a les ribes de l’Indus214 i
al sud de les estepes asiàtiques (715). L’avenç es perllongaria durant la resta de l’edat
mitjana i part de l’edat moderna amb l’extensió per les estepes d’Àsia, el nord de l’Índia,
Indonèsia i l’Àfrica negra.
L’Imperi Bizantí resistiria l’envestida dels musulmans, si bé que amb una gran reducció
del seu espai territorial. Els musulmans al seu torn, un cop ocupat el nord d’Àfrica, quedarien
retinguts a la línia dels Pirineus, cap a mitjans del s. VIII Carlemany els foragitaria de la
Catalunya Vella a finals del s. VIII i principis del IX es reconquesta Barcelona, l’any 801.

Fig. 51: L’expansió de l’ islam (622-750)
Font: Història. Política, Societat i Cultura dels Països Catalans. Vol. 2
Regió històrica de Líbia, formant la part nord - occidental del país.
Principal riu del Pakistan. A la seva vall hi aparegueren algunes de les civilitzacions urbanes més antigues del
planeta.
213
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A partir del s. X, es va produir un procés de fraccionament religiós i polític que va
acabar desintegrant l’Imperi. En el s. XI, la direcció política del món islàmic va recaure en
pobles procedents de les estepes asiàtiques. En primer lloc, els turcs, i, posteriorment, en el
s. XIV, en els turcs otomans, que havien estat desplaçats pels mongols. El poble turc va ser el
més poderós del món islàmic.
Referent a la cultura islàmica, sigui expressada o no en llengua àrab, sempre s’origina i
es desenvolupa dins el marc del pensament de l’ islam. A diferència del que succeeix dins
dels judaisme i del cristianisme l’imperatiu de la recerca i del desenvolupament del saber és
d’índole essencialment religiosa per als musulmans.
El llibre de l’Alcorà, a més a més de contenir la revelació divina o conjunt de creences
que configuren el credo de tot fidel musulmà, constituí el futur codi de la nova societat
islàmica. El fet que el text del Llibre Sagrat sigui escrit en llengua àrab i que l’ortodòxia
islàmica no n’admeti la traducció a d’altres llengües, va significar l’expansió d’aquesta llengua
a tots els territoris conquerits, les poblacions dels quals, islamitzar-se, s’anaren arabitzant
gradualment.
Alhora, aquesta expansió cap a societats originalment no arabòfones va donar un fort
impuls als estudis de gramàtica i de lingüística, tot generant una literatura culta en llengua
àrab d’una gran qualitat i d’un abast geogràfic i ètnic molt ampli i variat.
D’altra banda, l’ islam, a més de la producció pròpia, assimilà fàcilment els avenços de
les altres cultures amb què entrà en contacte, com ara l’índia, la babilònica o l’hel·lenística.
Pel que fa al territori de la Península Ibèrica, incorporà també la tradició hispano-visigòtica i
contribuí definitivament a la seva transmissió a l’Europa cristianooccidental.
L’apogeu de la societat musulmana va suposar diversos avantatges en quant a la
relació cultural i mercantil que establiren entre el Mediterrani i l’Índic, a través del mar Roig i
Alexandria, el qual va servir d’estímul per adoptar les tècniques i mètodes nàutics que
desprès van adoptar i millorar els cristians.
La cartografia musulmana va beure de la geografia grecoromana, ja que van traduir a
l’àrab l’obra de Claudi Ptolomeu, la van criticar i fins i tot millorar; i van heretar les tradicions
matemàtiques i astronòmiques dels indis i iranians que entre els s. VIII i IX dC havien
desenvolupat una astronomia islàmica on els seus aspectes tradicionals eren tractats en
manuals que contenien taules i textos explicatius amb el càlcul de cada latitud terrestre.
El califa al-Mamun (813-833) fou el fundador de la Casa de la Saviesa de Bagdad que
va impulsar l’astronomia àrab durant els s. X i XI. Es va rodejar de matemàtics, astrònoms i
geògrafs els quals es van encarregar de l’estudi i traducció crítica de les obres de Ptolomeu,
ja que coneixia molt millor les regions veïnes de Mesopotàmia, el Mitjà Orient i l’Extrem
Orient.
Les representacions manuscrites àrabs eren molt esquemàtiques i tenien un alt
component de simbolisme religiós. També pretenen demostrar el mestratge des d’un punt de
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vista decoratiu i exageren tant les formes geomètriques que dificulten la seva compressió
continental. Tenen una característica fonamental, la situació del sud a la part superior i la
col·locació de La Meca com el centre del món.
Al-Idrisi215 confeccionà (1154) un gran mapamundi conegut com la Tabula Rogeriana,
acompanyat per un llibre anomenat Geografia. Roger II de Sicília216 donà a aquestes obres el
nom conjunt de Nuzhat al-Muixtak, encara que ell les batejà com Kitab Ruyar ("El Llibre de
Roger").

Fig. 52: Tabula Rogeriana
Font: Biblioteca Nacional de França
Es realitzà una segona edició ampliada (1161), amb el títol de Els jardins de la
humanitat i l'entreteniment de l'ànima, però totes les seves còpies es perderen. Una versió
abreviada d'aquesta edició, El Jardí dels Goigs, encara que més coneguda com a Petit Idrissí,
es publicà el 1192.
El llibre no és una font històrica perfecta, ja que Al-Idrisi, seguint el costum d'aquella
època i de segles posteriors, es basà en altres fonts mesclant informació de moltes èpoques i
de vegades sense contrastar. La principal font d’inspiració pre-islàmica foren dues obres. La
primera de Paulo Orosio217 amb un volum de geografia descriptiva del s. V; i la segona de
Claudi Ptolomeu, el major dels mestres geògrafs clàssics amb l’obra Geografía del s. II que
s’havia perdut totalment a Europa però que s’havia conservat gràcies a la cultura àrab que
l’havia traduït.
Geògraf, cartògraf, egiptòleg i viatger musulmà que va viure en la cort del rei Roger II de Sicília. Va néixer a
Ceuta (1099) que pertanyia als almoràvits del Marroc i va morir a Sicília (1165 o 1166).
216 També conegut com a Roger el Normand, va ser rei de Sicília de la dinastia normanda dels Hauteville. Va
aconseguir unificar sota un únic regne totes les conquestes normandes d’Itàlia meridional i organitzar sota la seva
persona un govern centralitzat i eficient.
217 Sacerdot, historiador i teòleg hispànic possiblement natural de Bracara Augusta (Braga Portugal). Fou una figura
de gran prestigi des del punt de vista cultural, ja que va mantenir contacte amb grans personalitats de la seva època.
Para relacionar-se amb ells va viatjar per diverses ciutats de la costa meridional del mar Mediterrani, com Numidia o
Alexandria. Aquests viatges van determinar la seva vida i la seva producció com a intel·lectual.
215
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El mètode de treball, a més de la visita directa als llocs descrits en la seva obra, també
es basava en les obres reunides pel rei de Sicília, ja que com a illa central del mar Mediterrani
era un lloc comercial de gran importància, una ubicació excepcional per la investigació
gràcies als seus ports i la seva població cosmopolita.
Cada cop que atracaven els vaixells a Palerm, Messina, Catània o Siracusa
s’interrogava a la seva tripulació i passatges sobre els llocs que havien visitat (clima, rius,
llacs, zones costaneres, edificis i monuments, cultius, artesania...) A més també s’enviaren
expedicions científiques a les zones més desconegudes. Aquest procés s’estima que va durar
uns 15 anys.
A més, referent a l’àmbit de navegació marítima, els àrabs també van recórrer el sud
d’Àfrica, des del Índic fins les costes d’Andalusia, i la part Atlàntica, des de les costes
mediterrànies a ponent del Estret de Gibraltar218, d’on qual també portaren important
informació per l’elaboració del mapa.
Unes poques setmanes abans que el rei Roger II morís (1154), Al-Idrisi va completar el
llibre on és recull la Tabula Rogeriana. Escrites en àrab i en llatí estava acompanyat de
diversos mapes que representaven un món esfèric, també va calcular la circumferència de la
Terra en 37.000 quilometres amb un error inferior al 10% i va apuntar l’efecte de la gravetat.
Seguint la tradició cartogràfica grega, Al-Idrisi va dividir el món en set zones
climàtiques repartides en 70 mapes que posats tots junts formen una mapa rectangular del
món conegut. Aquest va ser complementat amb un de més petit i circular on el sud estava
ubicat a la part superior i Aràbia amb la Meca en el seu centre.

Fig. 53: Mapa auxiliar de Al-Idrisi, edició egípcia (1456)
Font: Henry Davis Consulting

218

Hi han mostres de navegació àrabs on es demostra la seva arribada a les terres d’Islàndia i del Golf de Guinea.
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Es representa el món dividit per set franges paral·leles a l'equador, seguint les regles
de Ptolomeu, i cada regió restava subdividida en deu seccions i contenen mapes que mostren
el continent asiàtic complet però només la part nord d’Àfrica. Sent durant tres segles el mapa
més exhaustiu del món. El text incorpora descripcions molt detallades de les principals ciutats
i llocs, amb la seva cultura, costums i política en cadascuna de les 70 seccions que
corresponen el mapa.
Només han sobreviscut deu còpies del Llibre de Roger. Cinc d’elles incorporen el text
complert i vuit tenen els mapes. Dos es troben a la Biblioteca Nacional de França inclòs el
més antic conservat (1325), una altra còpia al Cairo (1553) i la més completa es troba a
Istanbul.

3.4.4 La baixa edat mitjana
Aquest període de la història és molt canviant en l’àmbit polític, demogràfic i social; i
està comprès entre la fi de l’alta edat mitjana fins al inici del Renaixement (s. X – XIV).
Fou un període de creixement econòmic i demogràfic que comportarà la crisi de la
societat feudal i l'aparició de noves formes d'organització política i social: els estats nacionals.
Aquest canvi costà molts diners que s’obtindrien a base d’impostos, que majoritàriament
provenen del comerç de mercaderies.

Fig. 54: Regnes europeus a la darreria de la baixa edat mitjana
Font: Bloc Cuaderno de historia y geografía
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El mercadeig comença a augmentar sent de vital importància cap a on es poden
obtenir els productes que es necessiten, quants dies tarda en arribar a la ciutat i les rutes
alternatives per tal d’evitar els pirates, corsaris i bandolers o si s’han de creuar muntanyes,
rius o mars.
Però desprès de diversos segles de prosperitat a Europa, el creixement s’aturà. Una
sèrie de fams i plagues van reduir la població a la meitat. La despoblació va estar
acompanyada de tensions socials, guerres endèmiques i la unitat de l'Església catòlica va ser
fracturada pel Gran Cisma d’Occident, la crisi de la baixa edat mitjana.
Per altra banda, el s. XIV també va ser un període de gran progrés per a les arts i les
ciències. El redescobriment dels textos antics grecs i romans van produir, amb el temps, un
renaixement d'aquestes dues àrees. El procés va començar per mitjà del contacte amb els
àrabs durant les Croades, però, es va accelerar amb la captura de Constantinoble als turcs.
Les ciutats italianes i del regne Català i Aragonès dominaven la Mediterrània i va
aparèixer una nova forma especial de plasmació de l’espai marí pensat i dissenyat per a ser
utilitzat en la pràctica de la navegació. Per a poder navegar al llarg de tots els territoris de la
Corona els navegants havien de disposar d’ajuda escrita, ja sigui amb portolans o amb atlas
per tal d’arribar allí on necessitaven.
A diferència dels mapes dibuixats a partir de les concepcions de caire religiós, pròpies
de l’alta edat mitjana, aquests varen suposar una nova imatge del món, realitzada a partir del
resseguiment de les costes, la voluntat de precisió en les distàncies entre terres i de la
concepció eminentment marítima que permetia tant la navegació de cabotatge com la
d’altura.
Tot i buscar la perfecció del món conegut pels mediterranis durant la edat mitjana els
mapes estaven distorsionats, sobretot als països més allunyats, com el nord d’Europa.
Només es representa el nord d’Àfrica, ja que el continent no va ser explorat fins els darrers
anys del s. XIV i a Àsia s’hi ubicaven la majoria de llegendes de terres llunyanes on es
tendeix a barrejar la realitat i la fantasia, amb la barreja de diferents fonts especialment de
tradició clàssica i de teologia cristina.
La gran diferenciació de la producció cartogràfica del primer període, on els mapes
representen de manera simbòlica el món conegut mitjançant abstraccions místiques, perdent
la concepció esfèrica de la terra, mentre que durant el període tardà el contacte multicultural
del Mediterrani (àrabs, jueus i cristians) afavoreix la creació d’un cartografia pràctica
allunyada de les creences i dogmes religiosos. Constituint una sorprenent innovació sense
aparent solució de continuïtat.
Cap la segona meitat del s. XIII, segons els testimonis que han sobreviscut i el
desenvolupament de l’agulla nàutica, va aparèixer un veritable mètode de navegació
magnètica. Aquest inclou els llibres de ruta similars als antics periples, dits portolans; i les
primeres cartes de navegació, extraordinàriament precises; i un procediment matemàtic per
conèixer en cada moment, sobre les mateixes la ruta seguida durant la navegació.
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S’ha de pensar que la necessitat de mantenir una direcció constant i de saber quan
s’havia desviat el vaixell de la direcció constituïa un problema fonamental plantejat des de
sempre als mariners mediterranis. Amb l’aparició de l’agulla nàutica el problema va quedar
inicialment resolt; la optimització de l’instrument va fer augmentar la seva exactitud i la
freqüència de lectures, fins a convertir-se en constants i obligades.
El resultat va ser una ampliació del tràfic marítim, al estendre’s a èpoques del any on
les condicions meteorològiques dificultaven l’orientació a través dels astres. L’avanç
fonamental respecte de les navegacions més antigues era que permetia al mariner tornar a la
ruta original.
La primera carta que es conserva és la carta Pisana 219, però degut a la falta de dades,
els historiadors no s’han posat d’acord en dos punts: l’origen d’aquestes cartes i la seva
relació amb els portolans.

Fig. 55: Carta Pisana
Font: Wikipedia

3.4.5 Les característiques tècniques
Les principals característiques de les cartes són dues. La primera és que només les
costes conegudes es tracen amb certa exactitud, els noms dels punts més significatius
s’escriuen transversalment a la línia de la costa de forma que no es sobreposin i s’utilitza tinta
vermella pels més destacats.
La segona és que les cartes es troben entrecreuades per un seguit de línies. A la carta
Pisana s’aprecien dues circumferències tangents dividides en setze punts nodals unint-se

Mapa realitzat a finals del s. XIII on es mostra el conjunt Mar Mediterrani, Mar Negre i part de l’Oceà Atlàntic, des
del nord de l'actual Marroc (fins aproximadament el paral·lel 33º N, però la precisió i el detall del mapa es limita
principalment al Mediterrani. És la carta nàutica més antiga i té unes dimensions de 1045 x 502 mm.
219
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cada un amb els altres per segments que representen línies de rumb constant. A més
presenten dues escales gràfiques per mesurar les distàncies.
El propòsit d’aquestes cartes era la navegació amb l’agulla nàutica per poder seguir el
rumb i conèixer la distància, però encara es discuteix el paper que la mateixa agulla va jugar
en el seu traçat. La hipòtesis més plausible sobre la seva formació és a través de la
recol·lecció gràfica de l’experiència acumulada pels navegants, on l’agulla nàutica podria
haver jugat un paper molt important a l’hora de precisar les diverses direccions.
Els estudis efectuats sobre les diferents cartes demostren una torsió generalitzada de
l’eix est - oest del Mediterrani del ordre del 8º a 9º que pot respondre a la declinació
magnètica de la regió durant aquesta època.
Es podria assegurar que la realització de les cartes es basaven en la direcció constant
assenyalada per l’agulla nàutica i, respecte d’aquesta, les direccions dels punts costaners
més freqüentats i en l’estimació de les distancies; tot això complementat amb l’experiència de
la navegació de cabotatge pel traçat de les costes i la correcció gradual a través de les dades
obtingudes en posteriors navegacions.

Fig. 56: Comparació de la carta de Vallseca amb els treballs hidrogràfics actuals
Font: Instrumentos de navegación. Del Mediterráneo al Pacífico
El disseny de les costes a les cartes de navegar, es feia amb cura, sense més
interrupcions que les desembocadures dels rius, les mars interiors es representen mitjançant
línies ondulades. En la utilització dels colors s’observen uns convencionalismes que no
varien, així, la mar Roja apareix sempre pintada de vermell, l’illa de Rodes es presenta
pintada de vermell amb una senyal blanca de l’ordre dels cavallers de Sant Joan, etc.
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Els límits territorials de cada país no queden indicats malgrat el gran nombre de
topònims que es registren, indicatius de ciutats, estats independents representats amb les
seves senyeres, escuts d’armes i l’esfinx del sobirans, sobretot a l’Àfrica.
Les cartes nàutiques més comunes no senyalen els paral·lels ni els meridians, ja que el
seu disseny s’iniciava dibuixant dues rectes perpendiculars d’extrem a extrem de la pell de
pergamí. En el punt d’intersecció es feia centre i es dibuixava una circumferència amb el
màxim radi que permeta el pergamí.
Tot seguit es dividia en 32 parts iguals. Les divisions eren els rumbs o quartes
responen a un traçat ben definit amb el colors estandarditzats. Els rumbs principals es
traçaven en negre, corresponent als vuit vents principals; els rumbs intermedis entre els
primers, en verd; i en vermell marquen els intermedis dels verds.

Fig. 57: Entramat de les línies dels vents
Font: Portolà de Vicenç Prunes (1600)
Un cop s’iniciava l’elaboració del mapa, es podia fer de dues maneres; o bé prenent
per base científica un altre o altres patrons, o per un altre procediment molt més costós; la
presa directa de les distàncies i determinar les altures amb els mitjans tècnics coneguts
(astrolabi, quadrant o ballestina).
En el dibuix s’havien de llegir els llocs i ciutats conforme a la ubicació que tenia en el
padró, s’havien de senyalar els noms dels ports, illes, caps, golfs i altres punts del relleu i la
costa, els rius i els accidents orogràfics d’interès.
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Atenent a l’ornamentació de les cartes, aquestes es poden classificar en italianes i
catalanes. Dins del primer grup destaca la sobrietat i la seva funcionalitat, mentre que en el
segon grup aquestes estan ricament documentades amb els accidents geogràfics més
importants de l’interior, amb gran colorit així com els noms de les províncies i regnes. També
apareixen figures d’animals, peixos i vaixells. Tot i la clara diferència entre les cartes, aquesta
no és estricta, ja que hi ha cartes del primer grup firmades per autors catalans i viceversa.
A més es pot pensar que les cartes destinades per la navegació estaven desproveïdes
de l’ornamentació, i són aquestes les que menys han perdurat en el temps. Les que estaven
més ornamentades, verdaders atles més que cartes de navegació, constituïen encàrrecs que
esdevenien regals entre reis, i en la seva elaboració hi participaven cartògrafs i artistes.
Un altre punt important de la carta és l’escala, que era la representació gràfica de la
longitud real, reduïda, a proporció, en la carta. L’escala juntament amb la divisió dels rumbs
constituïa un dels elements essencials perquè dit instrument, tingués una traducció útil a la
pràctica.
No se sap de cap instrument que facilites el coneixement de la distància recorreguda.
L’únic mitjà era la perícia i experiència del pilot. Amb el coneixement del rumb i la distància
recorreguda es podia obtenir el punt d’estima, situació del vaixell, basada més en un
procediment empíric que no pas científic.
Sembla ser que es partia d’un valor real conegut, és a dir, la distància en milles220 era
la unitat de mesura longitudinal pròpia de la tradició marítima mediterrània i la que usava la
navegació italiana i catalana.
El disseny de l’escala es feia traçant dues línies paral·leles que eren dividies
perpendicularment, mitjançant divisions equivalents a 50 milles que a la vegada es traduïen
en submúltiples de 10 milles. Ara bé, la manca d’un instrument tècnic especialitzat feia que
les inexactituds en el disseny de l’escala fossin manifestes.
En analitzar les cartes de navegar del s. XIV, que són l’expressió gràfica dels
coneixements geogràfics d’aquell temps, no s’hi representa cap sistema de representació
geomètrica conegut (latitud i longitud).
Tot i així, s’han diferenciat, netament, de les anomenades cartes planes quadrades.
Cartes que pel paral·lelisme i perpendicularitat de meridians i paral·lels solament podien
representar distàncies proporcionals a la realitat en aquell lloc geomètric de tangència de
l’esfera amb un cilindre circumdant, és a dir a l’Equador.

El valor de la milla medieval no tenia el valor actual equivalent a un minut d’arc de meridià actual, sinó que era
més reduïda: 1.234 metres.

220
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Fig. 58: Comparació entre la projecció mercatoriana i la carta quadrada
Font: La cartografía náutica española en los siglos XIV, XV y XVI
A la carta mercatoriana221 es deforma la geografia augmentant les latituds per
conservar els angles, mentre que a la carta plana quadrada es conserven les distàncies però
no els angles. És poc útil per la navegació, tot i això hi ha poca deformació del territori entre
una i l’altra en latituds baixes.

3.4.6 La navegació amb les cartes
Els principis de navegació amb els portolans són senzills. Situats sobre la carta els
seus punts de sortida i arribada, el navegant busca la corresponent línia que les uneix. Si
coincidien amb alguna de les línies de rumb senyalades a la carta, aquesta era la ruta que
s’havia de seguir; sinó era així, s’havia de buscar una línia paral·lela. Al mateix temps, es
mesurava la distància entre els dos servint-se de l’escala gravada a la carta, ajudant-se amb
el compàs de puntes.
El vaixell no sempre navegava pel rumb que el navegant desitjava; la seva ruta estava
determinada pel vent i els canvis de direcció. Per tant no es podia seguir una línia recta entre
els punts de partida i arribada, la derrota creuava i tornava a creuar aquesta línia seguint una
trajectòria en zig-zag.
Sent de vital importància saber en cada moment quan s’havia avançat cap al destí i
quan s’havia separat de la ruta, el rumb i la distància que s’havia de recórrer per tornar a la
ruta. La solució utilitzada pels navegants, que no eren matemàtics, durant aquella l’època era
l’ús d’un procediment simplificat anomenat la “razón de marteloio”, tot i que el mètode més
antic és bastant confús i es troba a l’obra del mallorquí Ramon Llull redactat a finals del s.XIII.
Tipus de projecció cartogràfica cilíndrica ideada per Gerardus Mercator el 1569, per elaborar mapes de la
superfície terrestre. Ha sigut utilitzada des del s. XVIII, ja que permetia traçar fàcilment les rutes de rumb constant o
loxodròmiques com línies rectes. Mercator, mitjançant aquesta projecció, pretén representar la superfície esfèrica
terrestre sobre una superfície cilíndrica, tangent a l’Equador, que al desplegar-se genera un mapa terrestre pla.
221
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El rumb que el navegant vol seguir és el SE, però el vent l’obliga a seguir rumbs E. En
aquest es divideix el curs en segments OB1, OB2,... de 100 milles cadascun. Des dels punts
B1, B2,... es traça perpendicularment la línia de rumb SE, que tallen a C1, C2,... Si s’ha
navegat 100 milles cap a l’est, havent recorregut el tram OB1, s’haurà avançat el tram OC1 en
la direcció SE, havent-se separat del rumb en línia recta la distància B1C1. Si s’han navegat
200 milles cap a l’est, s’haurà recorregut el tram OB2 i s’haurà avançat el OC2 cap a SE, el
doble del OC1.

Fig. 59: Resolució del marteloio de Ramón Llull
Font: Instrumentos de Navegación. Del Mediterráneo al Pacífico
Un altre mètode de càlcul de les distàncies es a través d’una taula denominada “toleta
de marteloio” on es resolen diversos problemes. La més antiga és d’origen venecià i es troba
en un dels fulls de l’Atles (1436) firmat per Andrea Bianco222.

Fig. 60: Toleta de marteloio de Bianco
Font: Early Tabular, Graphical and Instrumental, Methods for Solving Problems of Plane
Sailing
222

Navegant i cartògraf italià del s. XV
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Fig. 61: Traducció de la Toleta de marteloio de Bianco223
Font: Wikipedia
El primer problema consisteix en seguir el rumb AB, però el vent obliga a navegar per
AC. Quant s’arriba al punt C, el vaixell ha avançat (Avanzare) la distància AD per la ruta
desitjada i s’ha desviat (Allargare) el tram CD. El segon problema comença quant ja es pot
variar el rumb per retornar a la línia directa AB i això es pot fer seguint CE, que és l’avanç de
retorn (Avanzare di ritorno). Quan finalment el vaixell arribava a E, punt sobre la línia de rumb
desitjada inicialment, i s’ha avançat el tram DE. A la toleta els angles α i β s’expressen en
quartes de vent de 11.25º cadascuna. AC és constant 100 o 10. Amb aquests valors i sabent
les corresponents diferències entre els rumbs en quartes de vent, la toleta dóna els valors AD
i CD, i els CE i DE. Per qualsevol altre valor de AC i CD, el navegant hauria d’usar una
proporció, la regla de tres.

Fig. 62: Resolució del marteloio de Bianco
Els valors de la Toleta es poden aproximar a les següents formules: Allargare = 100 x sin (q x 11.15); Avanzare =
100 x cos (q x 11.15); Ritornare = 10 / sin (q x 11.15); Avanzare di ritorno = 10 / tan (q x 11.15); on q és el número
de quartes de vent.
223
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Font: Instrumentos de Navegación. Del Mediterráneo al Pacífico
Com aquest procediment requeria coneixements aritmètics i en aquella època no eren
massa comuns, Andrea Bianco va incloure la “tonda e quadra”, una construcció geomètrica
destinada a resoldre els problemes gràficament.

Fig. 63: Tonda e quadra de Bianco
Font: Early Tabular, Graphical and Instrumental, Methods for Solving Problems of Plane
Sailing
En última instància, l’efectivitat de la toleta estava lligada als resultats de l’estima
propera al punt on es trobava el vaixell i la distància recorreguda a partir d’un determinat
rumb. Sent de vital importància la mesura del temps i la necessitat d’utilitzar l’ampolleta o el
rellotge de sorra.
El naixement del rellotge de sorra és una incògnita, com a opinió general l’hi donen un
origen medieval, tot i que segurament no es devia crear per resoldre les necessitats
especifiques de la navegació.
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3.5 Centres de producció
La centúria daurada dels mapamundis no esquemàtics de la tradició eclesiàstica
erudita fou el s. XIII, és a dir, que el seu punt àlgid va coincidir amb el moment del naixement i
dels inicis de la difusió de la cartografia nàutica. Davant d’aquesta coincidència cronològica,
no és estrany que al nord d’Itàlia de les darreries del s. XIII i del començament del s. XIV es
produís l’entrada en contacte de dues tradicions que eren complementàries.
La cartografia nàutica aporta un disseny dels perfils litorals d’una part de la zona
representada incomparablement més realista que qualsevol dels intents anteriors, però no
donava cap informació per a la resta. La lògica conduïa a la necessitat de fusionar els
elements més útils de les dues tradicions cartogràfiques per obtenir un nou tipus d’obra:
mapamundis de transició.
Pietro Vesconte fou la figura més representativa d’aquest tipus de cartografia. El seu
mapa fou dissenyat per tal d’il·lustrar el Liber secretorum fidelium Crucis224. Vesconte introduí
importants millores i correccions procedents dels seus patrons per fer les cartes de navegar.
La profunda influència de la cartografia nàutica en aquest nou tipus de mapamundi, la posa
en relleu la xarxa de vents que creua tota la superfície del mapa i la sensible millora dels
disseny de les costes mediterrànies.

Fig. 64: Carta de Pietro Vesconte (1321)
Font: Cartographicimages.net
El patró d’aquest mapamundi que és la font primigènia del dibuix del continent asiàtic
que arribà a la resta del Mediterrani i concretament a Mallorca això si passat pel filtre de la
reelaboració dulcetiana. (Veure els apartats 3.5.1.1 i 3.5.1.2).

224

Fou presentat al Papa l’any 1321 i se’n conserven diverses còpies amb mapes vescontians.
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A la Gènova dels anys vint i trenta del s. XIV es continuà avançant per aquesta via de
la hibridació, amb la introducció en el disseny cartogràfic nàutic de més i més elements
ornamentals i informatius propis.
Per tant la cartografia nàutica hagué de néixer a l’arc litoral comprés entre Pisa i
Gènova entre la fi del s. XII i mitjan del s. XIII. La zona i el període els ratifiquen, a més de la
barreja de dialectes nord - itàlics en què estan escrites les cartes més antigues, les primeres
notícies indirectes: la primera menció de l’ús d’un mapa a bord d’una nau, la carta Pisana; i
també la itàlica carta de Cortona que reprodueix un model en alguns aspectes encara més
arcaics que l’anterior.
Aquestes dues cartes són massa evolucionades per a ser uns dissenys pioners, fet que
suggereix que en aquestes dates la cartografia nàutica havia assolit ja un cert nivell de
difusió.
A continuació seguien Venècia i Ancona225, la seva cartografia proporciona major
informació gràcies a les fonts extra occidentals utilitzades. En aquests tallers predomina l’
interès comercial, i per tant el coneixement de noves rutes, abans que el coneixement
complert del continent europeu. Els seus tallers més destacats eren els Pizzigani226 i
Benincasa227, entre d’altres.
Als italians, al llarg del s. XIV els hi surten com a grans competidors, en la producció de
cartes, els tallers del regne d’Aragó, lligats al centre portuari de Mallorca; lloc de gran tradició
científica i d’excel·lents tècnics en quant a l’instrumental de navegació, destacant la figura de
Ramon Llull. En aquest moment l’escola mallorquina desplaça als tallers italians degut a la
seva major precisió.
Un altre factor que convergeix en aquest nucli es l’arribada de professionals jueus
provinents dels regnes islàmics. El taller més significatiu fou el de Cresques, mestre en
brúixoles i mapamundis (1368) honrat amb el títol de familiar de la Casa Reial per part del rei
Pere.
L’ interès dels monarques per la producció cartogràfica, relacionada amb l’astronomia
s’observa amb unes despeses fetes (1345) pel rei Pere per adobar un rellotge i altres
astrolabis. El 14 de juliol de 1360, el mateix monarca mostra la seva satisfacció per la
construcció d’un astrolabi. Dos anys després, Pere feia col·locar una esfera celeste; i des de
Vilafranca del Penedès, manava que li fos enviat un llibre de lectura de rellotges.

Municipi amb port a la regió de Marcas al centre d’Itàlia, a la costa oest del mar Adriàtic dins el golf d’Ancona.
Anomenats com els germans Pizzigani van ser uns cartògrafs venecians del s. XIV.
227 Grazioso Benincasa fou un navegant i cartògraf italià d’Ancona del s. XV. Va fer mapes de les costes occidentals
d’Àfrica i de les illes de Cap Verd.
225
226
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L’afecció del Cerimoniós pel saber no es limità exclusivament a l’astronomia. Abans del
1360, havia encarregat a l’inquisidor de Mallorca fra Jaume Domènech228 una traducció al
català d’una història universal partint de l’obra Speculum Maius229 de Vicent de Beuvais230.
L’afecció de Pere fou heretada pel seu fill i successor Joan I el Caçador. Essent Infant
escrivia (1380) al governador de Mallorca, assabentat que a l’illa hi havia dos jueus,
“maestres de fer stralaus”231. Atès que Joan es mostrava interessat en la possessió d’aquests
instruments, manà al governador que li’n fessin arribar els que estiguessin en poder de dits
jueus, alhora s’interessava per la lectura del tractat d’Alfragani232, per la qual cosa en demanà
al governador de Mallorca un exemplar traduït al català.
Hi havia gran interès per protegir aquests artesans i encomanar-los astrolabis,
rellotges, cartes de navegar i mapamundis, però a causa dels assassinats a jueus durant el
1391 molts d’ells van haver de marxar dispersant el seu coneixement o convertir-se al
cristianisme fet que els impossibilità la realització de determinats oficis.
Al segle següent, s. XV, fou l’escola portuguesa creada per Enric el Navegant233 qui va
produir els millor mapes, ja que aquest regne va iniciar l’exploració a gran escala de la costa
est del continent africà i feia que la projecció usada en les cartes de l’edat mitjana no fossin
suficients per a plasmar els nous descobriments que es varen dur a terme posteriorment.

3.5.1 L’Escola Mallorquina
L’anomenada escola mallorquina fou un dels centres de producció cartogràfica més
importants del món i els seus treballs ens han arribat com a joies de la cartografia medieval.
La llista de buxolers i mestres de mapamundis que es registren a la segona meitat del s. XIV
palesen que l’auge d’aquesta escola es produí durant l’esmentat període.
Formaren part de l’escola el conjunt de cartes nàutiques firmades a Mallorca o en un
lloc diferent per un cartògraf mallorquí, sempre que les dues coses figurin explícitament
escrites sobre la carta o les notes en català. Ttambé ho seran, segons la seva afinitat amb
aquest estil, ja que hi ha cartes anònimes o d’autors que no indiquen la seva nacionalitat ni
lloc de producció però s’observa la influencia i dependència d’aquests tallers.
Historiador, traductor i teòleg català, a més fou Mestre Provincial de l’Ordre dels Dominics a Provença i a Aragó, i
Inquisidor Provincial del Regne de Mallorca i els Comtats de Rosselló i Cerdanya.
229 Nom de l’enciclopèdia medieval, la qual consta de tres parts: Speculum Naturale, Speculum Doctrinale i
Speculum Historiale, que tracten respectivament de la natura, la ciència i la història. Posteriorment s'afegí un volum
apòcrif sobre moral, recollint pensaments de diversos autors. El seu títol, que significa Gran Mirall, resumeix la
pretensió de reflectir per escrit tot el coneixement disponible. Publicada al s. XIII, va gaudir de considerable difusió
fins al Renaixement.
230 Teòleg i erudit medieval (1190 – 1264) de l'orde dels dominics.
231 Mestres en fer astrolabis.
232 Tractat explicatiu del funcionament de l’astrolabi d’Alfragani, dut a terme per Al-Farghamí, un dels astrònoms
perses més cèlebres del s. IX.
233 Infant de Portugal i primer duc de Viseu (1415 – 1460). El seu impacte en la història universal és immens, ja que
va crear l’escola de Sagres responsable de nombrosos i significatius avenços tècnics i científics en la navegació, i
les descobertes impulsades per aquest Infant van ser la base per al desenvolupament de Portugal com a Imperi
Colonial.
228
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Dins d’aquesta unitat estilística, s’aprecia l’existència de dues tipologies diferenciades:
les cartes d’ús estrictament mariner, denominades tipus nàutiques pures i unes altres de més
complertes que inclouen informació sobre l’interior dels continents i denominades com a
cartes tipus nàutic – geogràfic.
Tot i la clara graduació estilística aquesta no és cronològica i es barregen les dues
inclús en un mateix autor, tal com passa amb els documents recuperats de Vallseca, Soler i
Rosell.

Fig. 65: Cronologia dels cartògrafs mallorquins
Font: Wikipedia
Hi ha quasi total unanimitat en el fet que cronològicament les primeres cartes nàutiques
que presenten els trets estilístics de la cartografia mallorquina són: la carta de Dalorto (13251330), la carta nàutica anònima del British Museum (1327) i la carta d’Angelino Dulcert
(1339).
Dalorto és considerat d’origen italià i no indica el lloc de realització de la seva carta;
Dulcert, també de possible origen italià, signa la seva carta nàutica a la ciutat de Mallorca.
Aquestes tres cartes nàutiques formen s’anomena grup D, i sembla que la majoria d’autors
estan d’acord a considerar aquest grup de tres com l’ inici, el punt de referència i el model de
tota la cartogràfica mallorquina posterior.
Contradictòriament, i entrant a la polèmica de la prioritat històrica de la cartografia
nàutica medieval; es pensa que el prototip del grup és la carta nàutica de Dalorto de clar
origen genovès, reforçant l’origen i el caràcter italià de la seva representació molt propers a la
Carta Pisana.
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Les obres cartogràfiques realitzades a Mallorca presenten una sèrie de trets externs
que semblen haver estat desenvolupats en un grau màxim i que es poden considerar
característics de la producció cartogràfica mallorquina, tot i que no vol dir exclusius, ja que
pareixen en major o menor mesura en obres cartogràfiques d’origen no mallorquí.
Són de característiques molt diverses: orografies, hidrografia, representació concreta
de certes àrees geogràfiques, textos explicatius o llegendes, toponímia, roses dels vents,
miniatures, etc.
Els trets característics es consoliden i són propis de la cartografia del s. XIV i XV, però
a partir del s. XVI, evolucionen, es modifiquen, canvien o desapareixen, fruit de noves
concepcions i tècniques, i també d’una nova demanda i uns nous gustos cartogràfics.
La serralada de l’Atles africà és la representació orogràfica més característica i
significativa. En la seva forma clàssica es dibuixada al llarg de quasi tot el nord d’Àfrica,
d’oest a est ramificada en tres direccions a l’extrem oriental. Té una forma de peu de gall,
amb el seu esperó i s’anomena Atles en palmera.. Es pot representar una interrupció o tall de
pas a l’altura de l’estret de Gibraltar i una petita ramificació cap al nord, representant les
muntanyes d’Alger.

Fig. 66: La serrada de l’Atles africà
Font: La cartografía mallorquina a Mallorca
Els Alps són un altre grup de muntanyes europees representades de forma
característica i amb relativa freqüència, bastant ben situades geogràficament. En general,
sembla un peu d’au amb els seus dits dirigits cap al nord, una forma que es pot considerar
constant amb petites variacions de detall.

Fig. 67: Els Alps
Font: La cartografía mallorquina a Mallorca
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Les muntanyes de Bohèmia es representen a la zona del nord d’Alemanya, prop de la
mar Bàltica, mitjançant un semicercle generalment obert cap a l’oest. Es denomina Bohèmia
en ferradura.

Fig. 68: Les muntanyes de Bohèmia
Font: La cartografía mallorquina a Mallorca
La representació d’altres zones de muntanyes és també interessant. A les cartes
nàutiques en què es representen els rius i no sols la seva desembocadura les muntanyes
solen estar lligades al naixement dels rius: l’Elba a Bohèmia, el Danubi i el Roine als Alps, el
Guadalquivir i el Segura a les Bètiques. Altres representacions de muntanyes se situen a la
zona de Palestina i la zona nord de la mar Negra.
El riu Danubi és la representació hidrogràfica més important. Aquesta via fluvial
centreeuropea se l’acostuma a representa en la totalitat del seu curs i sempre com a mínim
les seves desembocadures, estuaris i deltes. En els seus espais interiors hi apareixen
diverses miniatures de ciutats, sobretot a les cartes més tardanes. El conjunt se l’anomena
Danubi en cadena.

Fig. 69: El riu Danubi en cadena
Font: La cartografía mallorquina a Mallorca
Els rius Guadalquivir i Segura són representats per la seva importància de frontera
entre cristians i musulmans. Normalment es representen amb el seu naixement comú a la
mateixa muntanya anomenat mont del Segura.
El riu Tajo se sol representar en forma de ganxo envoltant la ciutat de Toledo al centre
de la península Ibèrica.
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Una altra representació extreta de l’Atles Català és la del curs del riu Jordà fins a la
mar Morta.

Fig. 70: Els rius de la península Ibèrica i el riu Jordà
Font: La cartografía mallorquina a Mallorca
La representació que fa la cartografia mallorquina durant els s. XIV i XV de les regions
del nord d’Europa és molt important i original. Jutlàndia, Escandinàvia i la mar Bàltica són
regions allunyades i relativament poc conegudes; la toponímia d’aquestes regions és més
aviat poca o nul·la en relació amb el nombre de topònims de la conca mediterrània. També es
troben llegendes explicatives referides a l’exotisme i al fred que fa en aquestes regions.
Implica gran dificultats per a la seva representació exacta i acurada en uns moments
on no s’han resolt els problemes de les projeccions. Tot i això la cartografia mallorquina
millora la representació de les regions nòrdiques que feia Ptolomeu i en dóna una imatge molt
més real.
La mar Bàltica es representa de forma clàssica en cul de sac, d’est a oest bastant
desplaçada i no gaire centrada. La península de Jutlàndia tot i que és inexacta i amb
variacions, es correspon bastant amb la realitat. Escandinàvia i sobretot Noruega solen ser
representades mitjançant un paral·lelogram muntanyós.

Fig. 71: El nord d’Europa
Font: La cartografía mallorquina a Mallorca
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Fora de la mar Bàltica, un tret general de la cartografia medieval a tenir en compte és
la representació de l’illa de Gran Bretanya amb Escòcia separada d’Anglaterra en la majoria
de casos.
El tractament de la mar Roja es pot considerar una costant estilística de la cartografia
mallorquina dels s. XIV i XV, juntament amb la serrada de l’Atles, la més característica i
representativa. La seva importància, a més del seu valor com a simple representació
cartografia, se centra en els detalls que conté, que la converteixen en el tret carregat de major
simbologia, molt lligada a la cartografia anterior dels mapes de T dins d’O.
La mar Roja està ben situada i relativament ben cartografiada durant els s. XIV i XV; a
la zona nord s’hi representa la península del Sinaí, que divideix la mar en dos braços; el del
nord-oest que apareix generalment dividit per una petita veta transversal.
Pel que fa a la simbologia, el primer detall que crida l’atenció és el color vermell amb
quès es representa la mar Roja, quan la representació dels mars es fa generalment
mitjançant línies blaves ondulades, verticals i paral·leles. La coloració vermella vol interpretar
literalment el significat de l’adjectiu roja que dóna nom al topònim procedent del color les de
muntanyes de l’entorn.

Fig. 72: La mar Roja
Font: La cartografía mallorquina a Mallorca
També s’introdueix una simbologia d’arrels bíbliques molt més accentuada amb
l’estreta veta transversal de fons blanc, directament al·lusiva a la narració bíblica de la divisió
de les aigües de la mar Roja.
Les cartes nàutiques del s. XV (Viladestres, Vallseca, Rosell...) mantenen la
representació o la transcripció de les llegendes o textos de la mar Roja, però a partir del s.
XVI es modifica o es canvia la representació típica i sense llegendes explicatives.
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Un altre dels elements inherents a tota la cartografia nàutica medieval és l’abundant
toponímia de ports i de ciutats costaneres, registrades perpendicularment als contorns dels
litorals representats. La utilització de la llengua catalana és un fet diferencial de la cartografia
mallorquina.
Els topònims litorals demostren l’origen de les cartes nàutiques a partir de les
informacions empíriques donades pels portolans. D’aquí que aquesta sigui molt abundant a la
conca mediterrània i a la península Iberica i menor a les costes atlàntiques i sobretot al nord
d’Europa. Per a les terres interiors esporàdicament se citen els noms dels estats i de les gran
regions en majúscules.
La toponímia litoral està generalment escrita en lletra minúscula rodona en negre;
alguns topònims, possiblement els més importants, estan escrits en vermell, els quals eren el
mateixos, amb poques excepcions, tant en les cartes d’origen italià com en les mallorquines.
La repetició de topònims és una de les constants de la cartografia medieval i un indicador de
la seva unitat global.
Segons Nordenskjold234 es podria establir un nombre de topònims indicatiu per a la
cartografia mallorquina del s. XIV:
Costa nord de la Mediterrània
Costa asiàtica
Costa del nord d’Àfrica
Mar Negra
Total

620 topònims
160 topònims
240 topònims
260 topònims
1280 topònims

Fig. 73: Aproximació de topònims de les cartes mallorquines segons Nordenskjold
Font: La cartografía mallorquina a Mallorca
La toponímia és omnipresent a les cartes nàutiques però cada exemplar pot incorporar
variants de detall. En els temes pràctics, els caps i els promontoris litorals, les illes i els illots
són magnificats a la cartografia per tal d’identificar els accidents més importants. Una
proposta de classificació dividiria els topònims en tres categories: accidents físics, ciutats o
viles, i ports.
Les obres cartogràfiques conservades acostumen a incloure molts elements superflus,
destinats a enriquir l’estètica i el valor del producte i a poder-ne gaudir sense que això afecti
la bona cartografia de les àrees que es representen. Aquestes són les miniatures que es
refereixen a les ciutats més importants en termes polítics, econòmics o religiosos.
Són vinyetes amb el dibuix d’una vista, a vegades força realista, del nucli urbà (edificis,
torres, muralles, etc.) i del port si són ciutats litorals. La identificació es complementa amb les
banderes, que també apareixen disseminades. Són molt característiques les miniatures del
port i la ciutat de Gènova, de Venècia, de Barcelona, d’Avinyó, etc.

Geòleg, geògraf i explorador suec de finals del s. XIX i principis del XX que es va interessar per la cartografia
medieval mediterrània.

234
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Les illes es pinten amb el fons de la seva bandera respectiva passada o present; les
més significatives són Mallorca, Malta, Rodes i Lanzarote.
També es representen escuts, monarques, animals, plantes i altres miniatures de
caràcter religiós com la Verge Maria, el Crist a la Creu, apòstols, sants, etc. Totes destinades
a donar un caràcter ornamental que té a veure més amb l’art que amb la cartografia.

3.5.1.1 Dalorto
Angellinus de Dalorto és generalment considerat d’origen italià, tot i que la similitud de
les cartes nàutiques i una pretesa semblança entre els dos llinatges originà certes confusions
entre la identificació de Dalorto i Dulcert com un mateix autor considerant que Dulcert és el
nom catalanitzat de l’italià Dalorto.
La carta nàutica de 1325 és un pergamí de 107 x 66 cm on es representa la
Mediterrània, el mar Negra i el mar Roja; les costes atlàntiques des de Noruega al cap
Bojador235. Toponímia litoral en llatí. Quatres escales gràfiques. Punts cardinals indicats
mitjançant quatre discos, amb l’estrella polar al nord, la creu grega a l’est i la mitja lluna al
sud. Declinació de 9º.

3.5.1.2 Angelino Dulcert
Sembla ser que Angelino Dulcert era d’origen italià, o com a mínim no hi ha cap
evidència clara que fos mallorquí, tot i altres historiadors el consideren mallorquí. Ara bé, el
nom Angelino, rar a Mallorca i molt popular a Itàlia, és una raó per considerar definitiu l’origen
italià de Dulcert, que residí en tot cas poc temps a Mallorca.
Un altre dels motius de confusió entre Dulcert i Dalorto pot raure en la instal·lació de
societats comercials i consolats genoveses a Mallorca que podria ser ratificada per les
referències documentals conservades.
La seva formació cartogràfica respon a models genovesos. El seu patró toponímic,
completament italianitzat, té una part molt majoritàriament comuna al que presenten les obres
de Pietro Vesconte. El cartògraf acaba de madurar el disseny del litoral de l’Atlàntic nord, de
la Bàltica i d’algunes zones de la Mediterrània a partir de les línies mestres dels patrons
vescontians o d’algun mestre anterior.
Aquest conjunt d’elements que el vinculen directament a la cartografia nàutica
genovesa té una importància cabdal a l’hora de fixar el orígens de l’Escola Mallorquina,
perquè totes les obres fetes a Mallorca abans de la dècada dels anys trenta del s. XIV que es
conserven deriven directament dels patrons dulcetians.

235

Cap a la costa nord – oest del Sàhara Occidental.
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D’aquest fet se’n deriva un primer problema que és el de la transmissió del patró
cartogràfic durant el parèntesis de més de dues dècades que separa l’any 1345 – any de la
darrera notícia coneguda sobre la vida d’Angelino Dulcert – del 1368 – data de l’inici de
l’activitat documentada dels dos únics tallers cartogràfics actius a Mallorca -.
L’any 1345 Cresques a penes tenia 15 anys, i només una baula perduda, el buxoler
ciutadà de Mallorca Guillen Canterelles236 podria haver dut a terme la transmissió del patró
dulcetià. Fos fet a través de Canterelles o per reproducció mimètica de cartes fetes per
Dulcert, si es comparen la resta de les obres mallorquines del s. XIV no hi ha dubte que totes
foren fetes a partir de models de patró dulcetià i, per això mateix, les diferencies que s’hi
poden trobar són poc importants, tot i que no del tot inexistents.
Una carta nàutica de 1339, guardada a la Bibliothèque National de París i en bon estat
de conservació, està constituïda per dos pergamins rectangulars d’idèntica mida de 75 cm
d’altura per 52 cm d’amplada que, ajuntats per la costa oriental de Calàbria, formen un
conjunt de 104.5 cm, per 75.5 cm.
Cartogràficament comprèn l’anomenada àrea normal molt ben representada amb la
conca de la mar Mediterrània, la mar Negra i la mar d’Azov; també les costes atlàntiques des
de la península Escandinava fins al cap Nun237; illes Britàniques i Canàries. A la part oriental
del mapa s’hi troba Pèrsia i els dos terços occidentals de la mar Càspia.
Inscripció situada a l’angle superior dret de la carta: “Hoc opus fercit Angelino Dulcert
anno MCCCXXXVIIIJ de mense augusti in civitate Maioricarum”. Amb toponímia en català,
nombroses inscripcions i llegendes explicatives en llatí. No té roses dels vents, conté cinc
escales gràfiques i una declinació de 9º.
La carta de Dulcert ja conté totes les característiques estilístiques de la cartografia
mallorquina, entre d’altres: la serralada de l’Atles, els Alps, els Pirineus, les Bètiques, les
muntanyes de Palestina, la mar Roja, etc.
Conté nombroses il·lustracions de ciutats abanderades, banderes, figures humanes en
el desert, reis, rius, flora i fauna del nord d’Àfrica, etc. Els punts cardinals estan indicats en
discos amb l’estrella polar al nord i la mitja lluna al sud.
Cal parar atenció que es sospita de l’existència d’un tercer full perdut en el qual es
trobaria representat tota l’Àsia o una part fet que podria considerar la carta de Dulcert com a
autèntic mapamundi convertint-lo en un clar precursor de l’Atles Català de 1375.

Personatge actiu entre el 1353 i el 1362 i que tenia la seva casa prop del lloc on era la d’Angelino Dulcert. No es
conserva cap obra signada per ell.
237 El cap Chaunar o Nun és un cap localitzat a la costa atlàntica d’Àfrica, al sud de Marroc, entre Tarfaya i Sidi Ifni.
Al s. XV se’l considerava insuperable pels àrabs i els europeus, d’aquí el seu significat (não significa «no» en
portuguès).
236
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Fig. 74: Carta de Dulcert (1339)
Font: Bibliothèque Nationale de France. Gallica Bibliothèque Numérique
Des del punt de vista cartogràfic, representa amb perfecció l’àrea normal que es
repetirà durant els s. XIV i XV. Donant una idea exacta de la conca mediterrània, de les
costes occidentals europees i de les del nord d’Àfrica fins al sud del cap Nun i les illes
Canàries.

3.5.1.3 Cresques Abraham
Els Cresques eren un llinatge de jueus que arribaren a l’illa de Mallorca al
començament del s. XIV procedents de Cotlliure i que, almenys un familiar de Cresques, Vidal
Abraham, ja es dedicava professionalment a la il·luminació de manuscrits.
Cresques (fill de238) Abraham (1325 - 1387), jueu mallorquí de professió buxoler,
mestre de mapamundis i de brúixoles; i es reconegut com l’autor de l’Atles Català de 1375
sent el màxim exponent de la cartografia mallorquina durant el s. XIV i representa també una
fita important per al coneixement de la pintura jueva medieval mallorquina.
L’activitat fonamental del jueu Cresques se centralitzava en la pintura; pintar i construir
mapamundis formen un entramat difícil de separar. L’obra cabdal de Cresques fou la
238 La primera aportació ha sigut la correcció del error de considerar el cognom Cresques com un cognom familiar i
en conseqüència considerar a Abraham i a Jafudà com els noms propis dels autors de l’Atles Català. La forma de
transmissió dels cognoms en les famílies jueves era en realitat diferent: el primer nom del pare passava a ser el
segon nom del fill i així successivament. D’aquesta forma ha establert que Jafudà Cresques era fill de Cresques
Abraham i que aquest era fill d’Abraham Vidal i nét de Vidal Cresques.

Jordi Gras Serra

139

Anàlisis d’una mostra cartogràfica representativa de l’Escola Mallorquina: l’Atles Català

il·luminació de l’anomenada Bíblia de Farhi239, acabada el 1382 desprès de setze anys de
treball.
A més de pintor, Cresques es dedicava a la pintura i el dibuix de mapamundis de luxe.
Aquesta dedicació professional va resultar molt lucrativa i li dóna una situació i una posició
social de privilegi.
Es té documentació que des del 15 d’abril de 1368 Cresques Abraham gaudia de la
condició social de “família reial”, aquesta situació derivava del fer d’estar al servei directe de
la Cort cobrant-ne un sou. Aquesta condició resultava extraordinàriament favorable, ja que els
beneficiaris adquirien drets, prerrogatives, privilegis, favors i immunitat.
Durant tot aquest període professional no treballava sol, sinó que hi hagué diverses
persones que aprenien l’ofici al seu costat i l’ajudaven a produir les obres del seu taller. L’any
1368 Bonjuha, fill de Moxiní Gatbay, era afermat per un període de 6 anys amb l’obligació
d’ensenyar-lo a llegir i a escriure i el seu ofici.
La primera referència a un altre membre de la família, Astruc Cresques és de l’any
1375. Astruc encara era viu quan es van produir al voltant del 1391, i es convertí al
cristianisme amb el nom de Pere Geronès. S’hi afegí també Jafudà, el fill de Cresques que
heretà el taller i en continuà l’activitat fins la seva mort.
A la dècada del anys setanta treballaven al taller almenys tres persones (Cresques,
Astruc i Jafudà) que podrien haver estat quatre si Bonjuha hagués continuat treballant com a
oficial. Més endavant s’hi incorporà almenys un darrer aprenent, Samuel Coscós,
posteriorment Macià Viladesters, en alguns moment de la dècada dels anys vuitanta.
La seva especialització consistia en la reproducció tècnica de les cartes nàutiques, ja
molt exactes i perfeccionades a la seva època, a les quals afegia uns excel·lents gràfics
artístics de les informacions i els detalls complementaris per crear a una obra de caràcter
ornamental i lucratiu.
Pel que fa a l’obra de Cresques, es coneix documentació que degué ser l’autor d’un lot
on hi figurava un mapamundi comprat a Mallorca pel rei Pere el Cerimoniós al 9 de març del
1368, el qual signava un debitori240 de 207 reials i se li va concedir el títol de familiar reial sis
dies desprès.
Posteriorment continuà treballant al servei del sobirà i del seu fill, Joan I, fins a la seva
mort. Per exemple, el 5 de novembre de 1381, l’Infant Joan envia al seu cosí el rei França per

Manuscrit medieval en hebreu que reprodueix la Bíblia i alguns textos afegits. Consta de 1056 pàgines i 359
il·lustracions essent una de les peces medievals en hebreu més destacades tant pel que fa a la cal·ligrafia com a la
seva il·luminació.
240 Document pel qual es reconeix un deute.
239
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mitjà de Guillem de Courcy241 un mapamundi. Aquest document s’ha identificat com l’Atles
Català de 1375 i així és com va arribar a la Biblioteca del rei de França.
L’única obra cartogràfica conservada atribuïda a Cresques és l’Atles Català de 1375.
(L’anàlisi es dur à terme al llarg de l’apartat 4) A partir de les referències documentals se li ha
atribuït d’altres mapamundis, però molt difícilment es pot establir el nombre exacte
d'exemplars diferenciats.
El 20 de març de 1382 el rei Pere paga a Cresques Abraham “judeo de domo nostra,
magistro da mapamundi”, la quantitat de 150 florins d’Aragó per unes taules. El 21 d’abril del
mateix any, el rei mana al governador de Mallorca que es donin facilitats a “Abram Cresques
e Jaffuda son fill, jueus de casa nostra, per poder aconseguir crèdit dels carnissers de la
ciutat a fi de poder dar recapte a algunes obres e mapamundis per nos fan”.
El 26 de març de 1387, el Rei reclama un mapamundi que estava realitzant Cresques
abans de morir. En cas que no estigués acabat, havia d’acabar-lo un cartògraf cristià apte.
Aquesta afirmació no es refereix a Jafudà Cresques, convers des de 1391.
Si totes les referències documentals esmentades són de diferents obres realitzades per
Cresques, resulta molt difícil aclarir el nombre exacte d’exemplars. En aquest sentit, sembla
que construir un mapamundi era una tasca llarga i lenta. Per aquesta raó, els documents dels
anys 1382 i 1387 podrien fer referència a la realització d’un únic mapamundi.
Si es fa, però, el recompte del conjunt de moments en què se’l documenta treballant o
havent treballat al servei de la família reial, s’observa que no són més de mitja dotzena i, les
comandes foren bastant espaiades en el temps.
Aquesta constatació ha de fer reflexionar una mica sobre la suposada dedicació
exclusiva a la producció de mapamundis i de brúixoles de luxe. Difícilment el taller podia
sobreviure des de abans del 1368 fins al 1410 exclusivament d’aquestes escasses comandes
del mapamundis principescs; unes obres que només membres de la família reial o algun gran
noble, alt eclesiàstic o riquíssim burgès podia permetre’s de comprar. Per tant havia de
produir també altre tipus d’obres menys ornamentades i assequibles a un sector més ampli
del teixit social.

3.5.1.4 Jafudà Cresques
Jafudà Cresques (1345/1355 – 1410) fill de Cresques Abraham, jueu mallorquí
posteriorment convers amb el nom de Jaume Ribes, mestre de cartes de navegar és el més
famós personatge relacionat amb la cartografia mallorquina, però és un dels pocs autors de
cartes nàutiques de qui no es conserva cap obra que se li pugui atribuir amb seguretat.
Fins l’any 1387, les biografies de Jafudà Cresques i Cresques Abraham són
complementàries. Mort Cresques Abraham, Jafudà fou nomenant familiar de Joan I (1381), i
241

Courcy (s. XIV a XIX) família de la noblesa francesa, ja extinta.
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posteriorment familiar del rei Martí. Igual que el seu pare, sembla que Jafudà tenia una
notable posició social.
Les revoltes antisemites de la ciutat de Mallorca de l’agost de 1391 obliguen a Jafudà
Cresques i la seva família a batejar-se i adoptar el nom cristià de Jaume Ribes, nom del
paborde242 de la Seu de Mallorca.
Un plet sobre els béns entre la mare i la vídua de Jaume Ribes (Jafudà Cresques)
indica que ja era mort pel febrer del 1410, quan Enric el Navegant de Portugal no era encara
major d’edat, prova que el misteriós “maestre Jacome” de Portugal, director de l’Escola de
Sagres243, no pot ser Jafudà Cresques.

Fig. 75: Estàtua de Jafudà Cresques
Font: Plaça del Temple de Palma de Mallorca
Tot i que Jafudà pugui ser el cartògraf més famós de la cartografia mallorquina, només
es coneixen les seves obres per referències documentals i cap obra de les conservades no
pot ser-li atribuïda amb seguretat.
Administrador depenent d'una catedral o d'un monestir que s'encarregava d'administrar un grup de béns i
propietats.
243 Institució portuguesa del s. XV lligada a l'Infant de Portugal Enric el Navegant, el qual va reunir des de 1417 a la
vila de Sagres personalitats científiques i tècniques lligades a la navegació oceànica. Després de la mort d'Enric
(1460), el centre impulsor dels descobriments portuguesos va passar a Lisboa.
242
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Els documents fins a l’any 1387 no assignen cap ofici ni activitat al marge de la del seu
pare. La primera referència del treball conjunt és una carta de 21 d’abril de 1382 per la qual el
rei Pere possibilita que tinguin crèdit dels carnissers de la ciutat, de qui obtenien diversos
pigments, perquè estan treballant en obres encarregades per ell.
Una obra segura de Jafudà apareix en un document d’1 de juliol de 1387 per una
certificació de compra del rei Joan I per 60 lliures d’un mapamundi que Cresques Abraham
havia fet “e lo dit fill seu acabat”.
Jafudà Cresques apareix documentat el 1390 per primera vegada com a mestre de
cartes de navegar, es dedicava a l’ofici de l’art de la il·luminació, igual que el seu pare, i era el
continuador del taller pictogràfic de Cresques Abraham. Per altra banda, és important la
constatació que Jafudà fos qui ensenyava a decorar les brúixoles i a il·luminar mapes a Macià
de Viladesters (Samuel Corcós), establint-se una relació mestre - deixeble.
Durant l’any 1394, Jafudà rebia el títol de mestre en l’art de la confecció de
mapamundis i cartes de navegar mentre treballava en obres encarregades pel rei Joan I.
L’any 1394 es concedeix a Jaume Ribes una llicència de viatge a Barcelona, on encara
hi és el 1399, en què rep l’encàrrec de realitzar un mapamundi per un mercader italià. Sembla
ser que el mapamundi realitzat per Jaume Ribes havia de servir de model per a quatre
mapamundis més que havia de realitzar el cartògraf genovès Francesco Beccà244, resident a
Barcelona. Sembla que l’any 1406, quatre anys abans de la seva mort, Jafudà encara es
trobava a Barcelona.

3.5.1.5 Guillem Soler
Guillem Soler va ser un altre dels autors, cristià i coetani de la família Cresques, de
cartes de navegar mallorquines del s. XIV. Inicialment fou considerat d’origen italià, a causa
de l’escriptura en llatí del seu cognom Solerii que es va traduir com a Solerio en lloc de Soler,
no obstant més tard fou identificat com a català.
Només es conserven dues cartes nàutiques firmades de Guillem Soler. Una d’elles es
troba a París, a la Biblioteque Nationale, però no porta data i es considera de la segona
meitat del s. XIV. Tot i això està firmada amb les següents paraules: “Guillmus Soleri civis
maioricarum me fecit”. La segona es conserva a Florència i la firma diu que: “Guillermus
solerii civis Maioricarum me fecit anno a Nat. Domini MCCCLXXXV”.
S’observa que les dues cartes són d’estils diferents, la segona (Florència) és purament
nàutica i la primera (Paris) d’estil nàutic – geogràfic. Són pocs els casos documentats que un
mateix autor firmi cartes de dos tipus. Els casos més rellevants, a part de Soler, són
clarament posteriors, Gabriel Vallesca i Pere Rosell (Veure apartats 3.5.1.7 i 3.5.1.8,
respectivament) tots dos amb obres del s. XV.
L’única informació obtinguda és que era un cartògraf genovès que va residir a Barcelona i on coincidí amb Jafudà
Cresques.
244
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La carta de 1380 és un pergamí de 103 x 65 cm conservat en relatiu bon estat a la
Bibliothèque Nationale de París des de l’any 1859. Carta nàutica de la Mediterrània, mar
Negra, mar d’Azov i mar Roja; Atlàntic des de Jutlàndia al sud del cap Bojador; illes
Britàniques, Madeira i Canàries i part del golf Pèrsic.

Fig. 76: Carta de Soler (1380)
Font: Bibliothèque Nationale de France. Gallica Bibliothèque Numérique
Comparant les dues cartes de Soler es pot observar com el perfil de la costa és idèntic.
Una de les grans diferències escau en l’abundant toponímia litoral amb alguns noms interiors i
nombrosos llegendes en català. Es pot destacar, el primer lloc, les representacions dels gran
rius (Ebre i Guadalquivir a la península Ibèrica) així com de moltes ciutats, amb les seves
corresponents representacions pictogràfiques.
Un altre element molt vistós del mapa és la presencia dels escuts heràldics dels
diversos regnes. Les llegendes també són molt nombroses i inclouen comentaris sobre els
pobles que hi viuen. Dues escales gràfiques , els vuit vents indicats per medallons a l’exterior
del mapa amb el nom del vent en català. El nord, l’est i el sud són representats per l’estrella
polar, un sol ixent i una mitja lluna respectivament.
La carta de 1385 és un pergamí miniat de 100 x 62 cm. Conservada al Archivio di Stato
de Florència, en bon estat de conservació amb algunes trencadures i alguns forats. Carta
nàutica de la Mediterrània, mar Negra, mar d’Azov i mar Roja; l’Atlàntic des de Jutlàndia al
cap Bojador; illes Britàniques, Madeira i Canàries.
Li manquen, casi per complert, els detalls interiors dels continents, amb l’absència total
d’ornamentació. Els noms dels ports es disposen seguint la costa, un al costat de altre.
Només unes poques ciutats porten algun símbol, com ara unes muralles, un castell o una
església.
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Així, en tota la península Ibérica només dues tenen alguna decoració: Granada i
Santiago de Compostela, que són, curiosament, les úniques ciutats interiors de la península
dibuixades al mapa. Granada va acompanyada del dibuix d’un castell i Santiago amb el dibuix
d’una basílica. A part d’aquests dos dibuixos, l’interior de la península està completament en
blanc.
En la resta del mapa hi ha dibuixades algunes ciutats importants com Roma, amb una
església, o Jerusalem, amb el sant sepulcre,. També hi han inscripcions, en particular prop de
la costa occidental d’Àfrica i a l’Atlàntic. Inscripcions de gran importància, ja que confirma l’
interès pràctic de la navegació de la carta de 1385.
Aquest fet podria indicar que Guillem tenia una relació directa amb la pràctica real de la
navegació. A més, la seva redacció suggereix que a l’illa de Mallorca confluïen els navegants
i intercanviaven informació que eren puntualment recollides pels seus autors en les cartes de
navegar.

3.5.1.6 Els Viladesters
Amb el llinatge Viladesters, probablement d’origen jueu convers, es conserven
signades tres cartes nàutiques, més una de desconeguda de probable atribució, totes del s.
XV. Dues cartes signades per Macià de Viladesters i una carta de Joan de Viladesters.
Aquests dos noms han donat lloc a confusions i a la identificació dels dos com a germans.

3.5.1.6.1

Macià de Viladesters

Autor de cartes nàutiques, ha estat considerat de possible origen jueu i convers a finals
del s. XIV amb el possible nom jueu de Samuel Corcós. Fou apadrinat en la seva conversió
per Jaume de Viladesters, assessor jurídic dels governadors de Mallorca.
Resident a Mallorca, en un document de 1411 apareix com a buxoler i en el de 1421
com a “buxolerio, civis Maioricarum”. Samuel Corcós era deixeble de Jafudà Cresques i
pertanyia a la seva família; el 1390 apareix com a servent i aprenent de Jafudà de qui aprenia
a fer brúixoles i a il·luminar.
La carta de 1413 és un pergamí de 115 x 84 cm ubicat a la Bibliothèque Nationale de
París en bon estat de conservació amb una inscripció: “Mecià de Viladestes me fecit in anno
MCCCXIII”. Carta nàutica de la Mediterrània, mar Negra, mar d’Azov i mar Roja; costes
atlàntiques, des d’Escandinava fins a Riu d’Or; illes Britàniques, Madeira i Canàries.
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Fig. 77: Carta de Viladesters (1413)
Font: Bibliothèque Nationale de France. Gallica Bibliothèque Numérique
Abundant toponímia del litoral i llegendes de l’interior en català; tres escales gràfiques;
no té roses dels vents i una declinació de 9º. Es considera de tipus nàutic – geogràfic sobretot
des del punt de vista estilístic i per la seva riquesa en llegendes explicatives. Ofereix
nombroses coincidències amb l’Atles Català de 1375 i sembla seguir la tècnica de Cresques
Abraham demostrant una continuïtat estilística de la producció cartogràfica mallorquina.
La carta de 1423 és un pergamí miniat de 85 x 59 cm ubicat a la Biblioteca
Laurenziana de Florència en bon estat de conservació amb una inscripció: “Macià de
Viladestes me fecit in civitate Maioricarum i anno Domini MCCCCXXIII”. Carta nàutica de la
Mediterrània, mar Negra i mar d’Azov; les costes atlàntiques des de Jutlàndia fins al cap
Bojador. No té roses dels vents, una declinació de 9º i decoració de nombroses ciutats
abanderades i banderes.

3.5.1.6.2

Joan de Viladesters

És un personatge del qual no es té cap altra referència històrica tret d’una carta nàutica
signada l’any 1428 a la ciutat de Mallorca. Pel seu llinatge i per la data de la carta, se’l
considera un probable germà de Macià Viladesters.
La carta de 1428 és un pergamí de 117 x 80 cm ubicat a Topkapu Sarayi Muzesi
d’Istambul en bon estat de conservació amb una inscripció: “Johns de villa destes me fecit in
civitate Majoricarum in anno domini MCCCCXXVIII”. Carta nàutica de la Mediterrània, mar
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Negra, mar d’Azov i mar Roja; les costes atlàntiques, des d’Escandinava fins al cap Bojador;
les illes Britàniques, Madeira i Canàries i la zona asiàtica del golf Pèrsic.
Conté abundant toponímia litoral, fins a les regions del nord d’Europa; nombroses
llegendes informatives interiors en català; nombroses banderes i ciutats abanderades; no té
roses dels vents i una declinació de 9º.

3.5.1.7 Gabriel de Vallseca
Gabriel de Vallseca, “bruxolerius, civis maioricarum”, mestre de cartes de navegar, era
segons el seu testament del 13 de gener de 1467 d’ascendència jueva, membre de la família
conversa dels Miró, que en el moment de la seva conversió adoptaren el llinatge Vallseca o
Valsecca.
El possible origen convers o, com a mínim, la seva relació amb els conversos està
determinada per la voluntat de ser enterrat a l’església de Santa Maria de Gràcia, propietat de
la Confraria de Sant Miquel des de 1410, és a dir, la confraria dels antics jueus de Mallorca
que havien estat forçats a convertir-se al cristianisme arran dels avalots de 1391.
En triar-la com a lloc de sepultura, Vallseca apunta inconscientment que ell també era
un cristià novell. És a dir, o ell mateix havia nascut jueu, i per tant, havia estat circumcidat en
lloc de batejat vuit dies després del seu naixement, o almenys era fill de pares nascuts jueus i
convertits al cristianisme posteriorment, sota la coacció de la violència de l’assalt als calls de
l’estiu de 1391.
El fet que aparegui documentat com a ciutadà de Mallorca i que produís les seves
obres a Mallorca no acaba d’aclarir, però, el seu lloc de naixement. És més que probable que
els cruels esdeveniments als calls no sorprengueren els pares de Gabriel al call de Mallorca,
sinó a un dels de la ciutat de Barcelona. Això ho indica no tant la condició de ciutadà de
Barcelona que ostentà Vallseca en els seus anys de joventut, com el seu cognom que
formava part d’una prestigiosa família de juristes barcelonins i sense tradició prèvia a l’illa de
Mallorca.
Efectivament, en el moment del seu baptisme, els jueus catalans - aragonesos
prengueren generalment com a nova denominació cristiana el nom i cognom d’aquelles
persones cristianes que els feien de padrins en el moment del baptisme.
L’arribada de Vallseca a l’illa a les acaballes de la dècada dels anys vint o els inicis
dels anys trenta del s. XV coincidia amb un moment d’escassa competència productiva. El
trasllat coincidí en el temps amb l’extinció del darrer taller dels jueus conversos mallorquins
que havia estat actiu a l’illa.
La conseqüència lògica d’aquesta informació sembla difícil que Vallseca pogués haver
aprés l’ofici a la manera de Macià Viladesters i de la major part dels altres cartògrafs de l’illa,
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és a dir, fent d’aprenent en el taller d’un mestre cartògraf actiu durant un període que soli
oscil·lar entre els 6 i els 8 anys, i que s’iniciava a principis de d’adolescència.
La documentació localitzada relativa al personatge no aporta la menor pista al
respecte. L’anàlisi dels components que formen les seves cartes permet detectar la
superposició d’elements copiats de diferents autors anteriors o coetanis, però no sempre és
possible determinar l’ordre en el qual foren incorporats. Si per la toponímia, les llegendes i la
iconografia se’l podria relacionar amb el taller de Jaume Ribes, per la vexil·lologia245 la carta
deriva de les obres de Guillem Soler.
D’altra banda alguns elements absolutament peculiars de l’obra de Vallseca figuren en
les obres de Rafel Soler, de manera que un les copià de l’altre. Estudià la seva obra i decidí
incorporar alguns elements que podien enriquir el seu patró, malgrat provenir d’algunes obres
que eren més antiquades que les seves. Ja en una segona fase, l’arribada a l’illa d’obres de
Battista Beccari246 el portà a incorporar més topònims.
Sembla ser que Gabriel de Vallseca fou un pintor miniaturista reciclat com a cartògraf
més que el d’un cartògraf format a les ordres directes d’un altre mestre cartògraf. Vallseca
devia descobrir a la seva arribada a l’illa que el darrer taller cartogràfic dels conversos
mallorquins havia tancat i ell podia aprofitar el buit deixat. D’una manera o altra és cert que ell
es va dedicar a compilar les aportacions més interessants de tots els mestres mallorquins i
itàlics que l’havien precedit o que encara produïen cartes de navegar sent la base del seu
gran èxit professional.
La posició social que Gabriel havia assolit per aquells anys era bastant còmoda, cosa
que explica que pogués pagar el recurs a la cort reial en un plet sobre una casa a la ciutat de
Mallorca. S’ha pogut comprovar que no tots els ingressos que li permetien de fer front a
tantes despeses provenien de l’activitat cartogràfica. Tot i que el taller treballava a ritme molt
intens des de feia almenys deu anys, la realitat és que Vallseca havia descobert altres vies
lucrativament més interessants que la pròpia manufactura cartogràfica, destacant-hi
particularment la compraventa d’esclaus i teixits.
No és estrany que el seu fill Francesc elegís l’activitat mercantil en lloc de la
cartogràfica i buxolera, ni que pogués casar-se amb la filla d’un calceter247 benestant de l’illa,
amb un dot de la respectable quantitat de 300 lliures mallorquines. Tot era la conseqüència
lògica de la posició socioeconòmica assolida pel seu pare i del cercle de relacions que se
n’havia derivat. És com si l’activitat cartogràfica inicial hagués generat un primer capital que,
invertit correctament, hagués anat multiplicar-se amb el temps fins a relegar-la a una segona
posició com a font d’ingressos.
Vallseca morí en una data desconeguda posterior al juliol de 1471 i anterior a 1478.
Sembla ser que aquest darrer any ja era mort, perquè el seu fill Joan assumia tot sol el cens
Disciplina que estudia les banderes.
Fou un cartògraf genovès del s. XV. No es coneixen gaires coses de la seva vida i es suposa que era el fill de
Francesco Beccario. Hi ha constància de la realització de dues cartes: 1426 i 1435.
247 Menestral que tenia l’ofici de fer calces o mitges.
245
246
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que abans pagava conjuntament amb son pare. Havia estat mestre propietari d’un taller de
producció de cartes de navegar i brúixoles durant almenys 38 anys del qual en podrien haver
sortit unes dues mil cartes de les quals només n’han arribat tres de signades i altres dues
atribuïdes al seu taller.
La carta de 1439 és un pergamí de 100 x 75 cm conservada al Museu Marítim de
Barcelona, en bona conservació amb l’ inscripció: “Gabriell de Valsequa la fecta en Malorcha
any MCCCCXXXVIII”.

Fig. 78: Carta de Vallseca (1439)
Font: Museu Marítim de Barcelona
Carta nàutica tipus nàutic – geogràfic de la Mediterrània, el mar Negre, el mar d’Azov i
la mar Roja; les costes atlàntiques des de Noruega fins al Riu d’Or; les illes Britàniques, les
Açores, Madeira i les Canàries; la zona asiàtica del golf Pèrsic i la mar Càspia. Conté
toponímia i nombroses llegendes en català; escales gràfiques i declinació de 9º.
A part és una de les més famoses obres de cartografia mallorquina, no només per ser
una de les més representatives que es conserven a l’Estat espanyol, sinó per altres motius,
doncs fou propietat d’Amerigo Vespucci248, fet que es pot demostrar en el dors de la carta
nàutica: “Questa ampla pelle di geografia fu pagata da Amerigo Vespucci CXXX, ducati di oro
di marco”.

Navegant italià al servei de Portugal i de Castella contemporani de Cristòfol Colom i de Juan de la Cosa i
finalment pilot major de la Casa de Contratación de Sevilla.
248
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La carta de 1447 és un pergamí de 94 x 59 cm conservada a la Bibliothèque Nationale
de París, en bon estat de conservació amb l’ inscripció: “Gabriel de Vallsecha la affeta en
Mallorcha ay MCCCCXXXXVII”.

Fig. 79: Carta de Vallseca (1447)
Font: Bibliothèque Nationale de France. Gallica Bibliothèque Numérique
Carta nàutica tipus pur de la Mediterrània i mar Negra, centrada a l’oest de Grècia; les
costes atlàntiques des del cap Sant Vicent al Marroc, les costes d’Àsia i d’Àfrica. Conté pocs
detalls excepte la línia de la costa, gran riquesa toponímica sense cap llegenda explicativa a
l’interior, una rosa de vuit vents amb les inicials i mitja rosa de trenta-dos vents.
Els principals rius hi són representats en la desembocadura i el curs baix, il·lustracions
de les ciutats de Granada, Avinyó, Gènova, Venècia, Messina, Damasc, Babilònia d’Egipte,
Tlemecen249. Conté escuts heràldics i nombroses banderes.
La carta de 1449 és un pergamí de 97 x 62 cm conservada al Archivio di Stato de
Florència, en bon estat i amb l’ inscripció: “Gabriel di Vallsecha la affecta en mallorcha ay
MCCCCXXXXVIIII”.
Carta nàutica de la conca mediterrània, amb quatre escales gràfiques, declinació de 9º,
toponímia en català, algunes ciutats abanderades i banderes i sobrietat en la decoració.

249

Província del nord – est d’Algèria.
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3.5.1.8 Pere Rossell
Pere Rossell fou un dels més actius i prolífics autors de cartes nàutiques del s. XV. Tot
i ser dels més actius no es coneixen gaire referències històriques de la seva vida. Sembla que
se li pot atribuir un possible origen jueu, “Rossellus iuedeus”.
Actiu com a mínim des de l’any 1447 fins a l’any 1468, se’n coneixen set cartes
nàutiques signades a Mallorca. Unes vuit cartes anònimes li han estat atribuïdes per diferents
autors, així com el Mapamundi Català de Mòdena de 1450-1460.
Malgrat que tota la seva producció signada fou realitzada a Mallorca, es pensa que
Rossell emigrà de Mallorca. Pel nombre elevat de cartes, segures i possibles, el treball podria
ser conjunt d’un taller. La relació Pere Rossell amb Arnau Domènec (Veure apartat 3.5.1.10)
és una de les poques relacions segures de mestre - deixeble de la cartografia mallorquina.
Alguns consideren Rossell un innovador per la perfecció del traçat d’Irlanda i del nord
d’Escòcia i per la introducció d’una nova forma de representació de Jutlàndia, mentre que
altres pensen que és un anunci de l’empobriment i de l’esclerosi de la cartografia mallorquina.
De fet, algunes de les seves obres contenen moltes característiques de tipus nàutic pur, molt
més pròpies de les èpoques tardanes que dels primers moments, on dominaven les
característiques de tipus nàutic – geogràfic.
La carta de 1447 està conservada a la Biblioteca Guarnacci de Volterra250 amb algunes
zones deteriorades amb l’ inscripció: “Petrus Roselli composuit hanc cartam de arte Baptistae
becarii in civitate maioricarum anno Domini MCCCCXXXXVII”.
Carta nàutica tipus pur de la Mediterrània occidental de Morea a Gibraltar; les costes
atlàntiques des de Jutlàndia a Marroc; les illes Britàniques, les Açores, Madeira i les Canàries.
La decoració és escassa, no té detalls estilístics interiors; els rius són representats en el seu
curs baix i algunes miniatures representatives d’algunes ciutats importants.
La carta de 1456 és un pergamí de 69.5 x 36.5 cm conservada a la Newberry Library
de Chicago amb una inscripció: “Petrus Roselli composuit hanc cartam in civitate maioricarum
anno domini MCCCCLVI”.
Carta nàutica tipus pur de la Mediterrània, la mar Negre i la mar d’Azov; les costes
atlàntiques des de Jutlàndia a les costes del Marroc; les illes Britàniques, les Açores, Madeira
i les Canàries. Conté toponímia litoral, sense llegendes; quatres escales gràfiques; no hi ha
representacions orogràfiques interiors; rius representats en el seu curs baix; i miniatures de
les principals ciutats.
La carta de 1462 és un pergamí de 54 x 84 cm conservada a la Bibliothèque Nationales
de París amb una inscripció: “Petrus Roselli composuit hanc cartam in civitati maioricarum
anno domini MCCCCLXII”.
250

Ciutat ubicada a la Toscana a Itàlia, a la província de Pisa.
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Fig. 80: Carta de Rossell (1462)
Font: Bibliothèque Nationale de France. Gallica Bibliothèque Numérique
Carta nàutica tipus pur de la Mediterrània, la mar Negre i la mar d’Azov; les costes
atlàntiques des de Jutlàndia al cap Bojador; les illes Britàniques, les Açores, Madeira i les
Canàries. Conté toponímia litoral, sense llegendes; quatre escales gràfiques i miniatures de
les ciutats.
La carta de 1464 és un pergamí de 80 x 66 cm conservada a la German Museum de
Nuremberg amb una inscripció: “Petrus Roseli composuit hanc cartam in civitate Maioricarum
anno MCCCCLXIIII”.
Carta nàutica tipus nàutic – geogràfic de la Mediterrània i la mar Negra; l’Atlàntic des
d’Escandinava fins al Marroc; les illes Britàniques, les Açores, Madeira i les Canàries. Conté
toponímia litoral en català amb llegendes interiors; roses de vuit vents; quatre escales
gràfiques i declinació de 9º.
La carta de 1465 és un pergamí de 53 x 79 cm conservada al British Museum de
Londres amb una inscripció: “Petrus Roseli composuit hanc cartam in civitate maioricarum
anno Domini MCCCCLXV”.
Carta tipus nàutic – geogràfic de la Mediterrània, la mar Negra, la mar d’Azov i la mar
Roja; les costes atlàntiques des de Jutlàndia al cap Blanc; les illes Britàniques, les Açores,
Madeira i les Canàries. Conté toponímia litoral en català; llegendes interiors; roses de vuit
vents i declinació de 8º.
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La carta de 1466 és un pergamí conservat a la Biblioteca Principi Corsini de Florència
amb una inscripció: “Petrus Roselli composuit hanc cartam in civitate maioricarum anno
Domini MCCCCLXVI”.
Carta nàutica de la Mediterrània, la mar Negra i la mar Roja; les costes atlàntiques des
de Jutlàndia fins al Marroc; les illes Britàniques; les Açores, Madeira i les Canàries. Conté
toponímia litoral en català.
La carta de 1468 és un pergamí de 58 x 90 cm conservada a la Hispanic Society of
America de Nova York amb una inscripció: “Petrus Roselli composuit hanc cartam in civitate
maiorricarum anno Domini MCCCCLXVIII”.
Carta nàutica tipus nàutic – geogràfic de la Mediterrània, la mar Negra i la mar Roja; les
costes atlàntiques des de Jutlàndia al cap Bojador; les illes Britàniques, les Açores, Madeira i
les Canàries. Conté toponímia litoral en català amb algunes llegendes i declinació de 8º.

3.5.1.9 Jaume Bertran
Jaume Bertran és l’autor de tres cartes nàutiques. La primera l’any 1456 signada a
Barcelona juntament amb el seu col·laborador Berenguer Ripoll i les altres dues de 1482 i de
1489 signades individualment a Mallorca. Bertran residia a Mallorca.
La carta de 1456 és un pergamí sencer de 75 x 63 cm conservada al Maritime Museum
de Greenwich amb una inscripció: “Jachobus bertran et berengario ripol composuit hanc
cartam in civitatis barchioe Anno a nativitate dnj MCCCCL”.
Carta nàutica de la Mediterrània, la mar Negra i la mar Roja; les costes atlàntiques des
de Jutlàndia al cap Bojador; les illes Britàniques, les Açores, Madeira i les Canàries. No conté
llegendes a l’interior; cinc discs amb les inicials dels vents; escala gràfica i declinació de 9º.
La carta de 1482 és un pergamí de 104 x 69 cm conservada al Archivio di Stato de
Florència amb una inscripció: “Jac Bertran en malorques la fecit lany MCCCCLXXXII”.
Carta nàutica tipus nàutic – geogràfic de la Mediterrània, la mar Negra, la mar d’Azov i
la mar Roja.; les costes atlàntiques des de Jutlàndia al cap Blanc; les illes Britàniques, les
Azores, Madeira i les Canàries. Conté toponímia catalana molt rica a la Mediterrània i a
l’Atlàntic, nul·la a la mar Bàltica; roses de vuit vents i escales gràfiques.
La carta nàutica de 1489 és un pergamí sencer de 69 x 58.5 cm conservada a la
Biblioteca Marucelliana de Florència en bon estat amb una inscripció: “Mestra Iac Bertran en
Malorque la fecta en lany MCCCCLXXXVIIII”. Conté la Mediterrània i les costes atlàntiques.
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3.5.1.10 Arnau Domènech
Les úniques notícies que es tenen d’Arnau Domènech són dues cartes nàutiques
signades per ell, l’una de 1484 i l’altra de 1486 i que era deixeble de Pere Rossell.
La carta de 1484 és un pergamí de 61 x 38 cm conservat a la Library of Congress de
Washington amb una inscripció: “Arnaldo domenech disipulo petri Rosell”.
La carta de 1486 és un pergamí de 81 x 61.5 cm conservada al National Maritime
Museum de Greenwich amb una inscripció: “Arnaldo domenech diszipulo petri Rosell
composuit anch cartam in civitate Neapoli anno dnj MCCCCLXXXVI”.
Carta nàutica tipus nàutic – geogràfic de la Mediterrània, la mar Negra i la mar Roja; les
costes atlàntiques des de Noruega a Canàries; les illes Britàniques, les Açores, Madeira i les
Canàries. Conté toponímia i llegendes en català; escala gràfica i declinació de 9º.
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4 L’Atles Català: 1375
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4.1 Visió general
L’Atles Català de 1375 es conserva a la Bibliothequè Nationale de París, al
Departament de Manuscrits, Fons Històric Espanyol nº 30, és una de les obres més
conegudes de la cartografia medieval i l’exemplar més important de la cartografia mallorquina.
És un document anònim que no indica el lloc ni la data de la seva realització, ni tampoc
el nom del seu autor. Així, les proves per a la filiació a la cartografia mallorquina de la seva
obra més representativa s’ha de cercar indirectament, és a dir, a partir de documents de
l’època, l’idioma i de les característiques úniques emprades en la redacció de l’Atles.

4.1.1 Influències
Les semblances entre la carta de Dulcert de 1339 i la de l’Atles Català de 1375
confirmen les relacions entre ambdues obres fet que alguns investigadors arribessin a pensar
en la possibilitat d’atribuir la paternitat de l’Atles a Dulcert.
Les zones representades i la delineació dels litorals que hi apareixen són idèntiques i
les llegendes explicatives en llatí de la carta de 1339 i la de 1375 en català mostren una
completa similitud en els dos textos. Igualment com l’Atles, la carta de Dulcert no té pintades
les banderes a les ciutats de Roma i Avinyó.
Les diferències fonamentals entre ambdues apareixen, en primer lloc, en el fet que la
carta de Dulcert és més rica en toponímia que l’Atles a la zona del nord d’Europa. Aquest
detall està en relació al coneixement de les zones nòrdiques, una informació que estaria
bàsicament en mans dels navegants italians, sobretot genovesos.
En segon lloc, l’Atles Català de 1375 aporta una major riquesa d’informació de les
zones asiàtiques per la influència i el coneixement de l’obra de Marco Polo251, informació
difícilment a l’abast de Dulcert trenta-sis anys abans.
Sembla clar, que l’Atles seria una segona edició, corregida i augmentada de la carta de
Dulcert, complementada sobretot amb la inclusió dels coneixements geogràfics de l’Àsia
aportats per l’obra de Marco Polo.

4.1.2 Idioma
Pel que fa a l’ idioma, no hi ha dubte que els textos estan redactats en el català usual
del s. XIV, amb abundància de culturismes i reminiscències llatines, per la qual cosa podrien
ser traduccions d’originals llatins, possiblement molts de la carta nàutica de Dulcert.
El nom d’Atles Català és la denominació comunament acceptada, sens dubte per la
llengua que l’autor va fer servir. Malgrat tot, en la mesura que l’Atles Català de 1375 és una
Venecià explorador, mercader i el més famós dels viatgers de la ruta de la Seda (1254-1324). La seva família va
obrir el coneixement de la Xina i de l’Àsia profunda a Occident a través d’Il Milione.
251
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obra feta a Mallorca i per un autor mallorquí, Gabriel Llompart252 i Jaume Riera253 no han
tingut cap problema a anomenar-lo Atles Mallorquí.

4.1.3 Data i autor
La data de la realització de l’Atles tampoc no hi figura explícitament. Les dades que
conté semblen ser redactades entre els anys 1375 i 1377. La suposada datació de 1375 es
basa en la lectura de l’explicació del càlcul de les festes mòbils del calendari religiós.
La majoria d’estudis identifiquen l’Atles Català de 1375 amb l’Atles que fou realitzat per
a l’educació de l’Infant Joan i enviat al futur rei de França, Carles IV254, per mediació de
Guillem de Courcy, el mes de novembre de 1381. Aquest atles era obra de “Cresques lo
juheu”, qui l’any 1381 fou reclamat a Barcelona per tal d’explicar-ne la utilització. Fet molt
notable que segons l’ identificació esmentada, l’actual Atles conservat a França sigui atribuït a
Cresques Abraham.
El gran dubte és si efectivament l’atles enviat per al rei de França era l’atles actualment
conservat. L’any 1378 a la biblioteca del rei de França hi havia un atles i a un inventari de
l’any 1380 hi figura “une carte de mer en tabiane per manière de uns tables, painté et
historiée, figurée et escripte”. En definitiva, que hi ha moltes hipòtesis i fins i tot la possibilitat
teòrica que el mapamundi enviat per Joan I al rei de França l’any 1381 mai no arribés al seu
destí.
D’una banda hi ha la constància documental del regal d’un mapamundi català,
confeccionat pel jueu Cresques Abraham, que féu el futur Joan I al rei francès l’any 1381 i, de
l’altra, una notícia genèrica d’un mapamundi de luxe de taules present en un inventari que se
suposa fet l’any 1380, dues còpies que no coincideixen en el número d’ordre ni en el
contingut exacte de l’assentament relatiu a la carta sobre taules de fusta. Cal buscar camins
alternatius per tal de fer-ne l’atribució.
El que sí que demostra la documentació reunida és que el taller de Cresques era el
proveïdor habitual de la família reial catalana pel que fa als mapamundis i les cartes
nàutiques, la qual cosa significa que tenia el prestigi necessari per ser-ho. Guillem de Soler
només era conegut d’oïdes pel rei Joan I. Per tant és molt més probable que fos el taller de
Cresques, un taller molt més conegut, qui realitzes una obra per la reialesa.
Un altre punt utilitzat per atribuir una obra a un taller o a un altre es basa a partir de la
comparació de les escriptures. En principi aquest mètode investigació podria semblar el més
ràpid i segur, però pot esdevenir poc fiable doncs ja se sap que als obradors cartogràfics
mallorquins treballaven simultàniament diverses persones.
Historiador i folklorista mallorquí (Palma de Mallorca, 1927). S'ha interessat especialment per l'arqueologia
balear, la iconografia i el folklore religiós.
253 Filòleg i erudit medievalista (Sant Feliu de Llobregat, 1941) S’ha dedicat a l’estudi dels jueus catalans medievals.
254 Rei de França i Navarra (1322 – 1328). Era nét per línia paterna del rei Felip III de França i la princesa Elisabet
d’Hongria i per línia materna d’Enric I el Navarra i Blanca d’Artois. Fou germà petit dels reis Lluís X I Felip V. Fou
coronat rei de França el 1322 com a successor del seu germà Felip V de França.
252
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Així doncs, per tal de poder determinar els vincles existents, a banda de la similitud de
les escriptures, s’ha de fer referència a les característiques dels detalls del contingut a tots els
nivells, des de la decoració a la literalitat de les llegendes, passant per les peculiaritats
fonètiques i ortogràfiques. S’han de localitzar els “topònims significatius” que en ser exclusius
d’un autor o escola esdevenen trets unívocs a l’hora de fer les atribucions i d’establir els
vincles existents entre algunes de les obres conservades.
Com que no existeix cap obra signada per Cresques Abraham o per algun dels seus
deixebles fins ben entrat el s. XV – Samuel Coscós / Macià de Viladesters (1413) – no es pot
determinar positivament quins són els topònims significatius de la seva obra, només es pot
tractar de fer-ho en negatiu, és a dir cal analitzar les dues cartes signades per Guillem Soler i
comprovar quines són les presències, absències i trets ortogràfics característics de l’obra de
Soler que manquen el conjunt dels anònims relacionats amb l’Atles Català, i al contrari.
D’aquesta manera es comprova que cap de les obres d’aquell conjunt d’anònims fou fet
a l’obrador de Guillem Soler i desprès s’ha de demostrar que són fruit del treball de mans
formades dins de l’altre taller documentat, el de Cresques, i confirmar que aquelles mateixes
presències i absències es troben també les cartes signades per Macià de Viladestres en el
primer terç de la centúria següent.
A la primera zona de l’Adriàtic septentrional, tant a les obres de Soler com les
anònimes inclouen els topònims típics de la derivació directa del patró de Dulcert: Zarona,
Artadur i Port de l’Ospital. Tot i tenir la mateixa base comuna, entre les obres dulcetianes i les
anònimes existeixen algunes diferències. Cap de les dues cartes signades per Soler inclouen
el topònim “Drugoiay”255, que no manca a l’Atles ni en cap de les altres cartes. De la mateixa
manera, el “cauo d’Osseto” perd la vocal inicial i esdevé “cauo de Ssero”256 en l’Atles i la resta
d’anònimes, però no en les dues cartes de Soler.
A la zona del litoral dels regnes peninsulars de la Corona d’Aragó, Soler hi afegeix dos
topònims que no figuraven en el patró dulcetià, Sant Jordi – entre Balaguer i l’Ampolla – i
Amposta – sota l’Ebre i retolada en roig – que no pareixen en l’Atles, el qual seguia el patró
introduït a Mallorca per Dulcert. Al contrari, Soler elimina el topònim Riuduyastr[e]257, que no
manca en cap dels anònims, i catalanitza els topònim Altea258 (Alteya) que els anònims
retolen sota la forma dulcetiana “Otíllia / Otília / Octília”. És igualment significativa la tendència
a inscriure el Segura entre els topònims litorals en tots els anònims, perquè no apareix en la
llista costanera de cap de les dues cartes de Soler.
A més, d’aquests topònims significatius hi ha altres trets que també poden tenir cert
valor diacrític. Particularment important és el d’escriure el nom dels vents majors no cardinals
dins de cercles i menys evidents són alguns trets gràficofonètics.

Actualment Troglav - massís muntanyenc a l’oest de Bòsnia i Hercegovina a la frontera amb Croàcia.
Actualment Ossero, ciutat de Croàcia situada a l'illa de Cres a la costa del mar Adriàtic.
257 Riu de Llastres és un curs d'aigua del Baix Camp.
258 Municipi valencià de la comarca de la Marina Baixa.
255
256
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És bastant clar que només la toponímia d’aquests sectors concrets proporciona un
conjunt de coincidències molt significatives entre les obres. D’aquí que es pugui afirmar que
cap dels anònims del grup de l’Atles Català pogués està fet per l’obrador de Guillem Soler i,
que totes aquestes foren realitzades per persones formades dins d’un mateix taller, ja que
segueixen fidelment uns patrons i uns trets convencionals. Un obrador que no podria ser altre
que el de Cresques Abraham per dues raons:
•
•

No en funcionava cap més a l’illa en aquella època.
Els trets diferenciadors coincideixen amb els de les dues cartes signades pel seu
deixeble, Samuel Coscós / Macià Viladesters.

Formen un grup d’obres anònimes confeccionades per mans educades
cartogràficament i artística dins d’un mateix obrador. Un taller que era l’establert pel jueu
mallorquí Cresques Abraham, i que posteriorment heretà el seu fill Jafudà Cresques, però on
hi van treballar i es van formar altres familiars i jueus mallorquins: Bonjuha, Astruc Cresques /
Pere Gironès i Samuel Coscós / Macià de Viladesters.
D’aquests membres, pintors de cartes de navegar, potser s‘ha exagerat les seves
capacitats, ja que es limitaven principalment a reproduir el patró cartogràfic introduït a l’illa per
Angelino Dulcert a la dècada dels anys trenta del s. XIV.
La reproducció de la banda asiàtica es basa en seguir el model precedent, ja que en la
introducció de l’Atles Català l’autor demostra conèixer ben poca cosa més que les Etimologies
de Sant Isidor i la Història de Plini259.
Hi havia molta demanda d’obres cartogràfiques i els tallers repetien els patrons
establerts. Aquests fets no devaluen la importància del seu treball per la societat en la seva
època, però el nombre de cartògrafs capaços de fer canvis rellevants sempre fou molt reduït.
Tot i així, el mapamundi manté intacte l’ interès extraordinari de ser un exemplar únic
per la seva riquesa informativa, perfecció tècnica i bellesa ornamental del saber cartogràfic
dels mediterranis baix medievals; unes obres que malgrat les limitacions tècniques de l’època,
aconseguiren crear un patró cartogràfic de les zones per on navegaven, indubtablement més
realista que els generats anteriorment.

259

Escriptor llatí, científic, naturista i militar romà del 23 a 79.
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4.2 Làmines
L’Atles Català de 1375 consta de sis pergamins de 0.643 m x 0.498 m, cada un
actualment dividits per la meitat formant dotze lamines de 0.643 m x 0.249 m, aferrades
damunt de set taules de fusta. Sembla que es plegava en forma d’acordió i li donaven un
aspecte de llibre.
Els dos primers pergamins contenen informacions de caràcter cosmogràfic, astronòmic,
astrològic i calendaris, detalls que també apareixen en altres mapamundis i manuscrits
medievals. Aquest compendi dóna a l’Atles un interès molt més global, com a reflex de la
concepció dels món del seu temps, a més del contingut dels altres quatre pergamins.

Fig. 81: Fulls I i II de l’Atles Català
Font: Bibliothèque Nationale de France. Gallica Bibliothèque Numérique
El tercer pergamí reprodueix una carta nàutica de la Mediterrània occidental, des de
Còrsega i Sardenya a l’estret de Gibraltar, i les costes atlàntiques des de Noruega i Jutlàndia
al cap Bojador, i les illes Canàries, Madeira, Gran Bretanya i Irlanda.
El quart pergamí reprodueix una carta nàutica de la Mediterrània central i oriental, des
de Còrsega i Sardenya a les costes de Palestina i la mar Negra i mar d’Azov. Al nord-oest del
mapa es representa la mar Bàltica i al sud-est del mapa, la mar Roja, en vermell i amb el pas
dels israelites.
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Fig. 82: Fulls III i IV de l’Atles Català
Font: Bibliothèque Nationale de France. Gallica Bibliothèque Numérique
En el cinquè pergamí es representar l’àrea occidental del continent asiàtic, amb la mar
Càspia i la zona del golf Pèrsic i part de les costes de l’Índia. Les àrees continentals ja estan
bastant mal representades i es perd la noció d’escala.
El sisè pergamí vol representar l’Àsia central i sud-oriental, l’Índia, la Xina i la zona
oriental del continent. La representació del món real es mescla amb la geografia de caràcter
mític i els contorns de les terres tenen una forma marcadament circular.

Fig. 83: Fulls V i VI de l’Atles Català
Font: Bibliothèque Nationale de France. Gallica Bibliothèque Numérique
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4.2.1 Les taules astronòmiques
Els dos primers fulls de l’Atles contenen una bona col·lecció de materials de caràcter
cosmològic, meteorològic, astronòmic i de calendari i cal pensar que l’Atles es construeix en
el moment de màxima expansió a Catalunya de la cultura astronòmica, durant el regnat de
Pere el Cerimoniós. De tal manera que l’Atles es converteix en un compendi global de la visió
del món i del nivell de la cultura de la seva època. Tot i el gran interès com a document
cartogràfic i artístic són escasses les aportacions de caràcter estrictament científic.
Resultà sorprenent que un autor jueu mostri poquíssimes influencies de la tradició
científica àrab i, en canvi, el text denota una clara inspiració clàssica, que significa un cert
retorn i un entroncament amb les fonts del món antic. Directa o indirectament, apareixen
influències d’Aristòtil260, d’Estrabó261, de Sèneca262, de Plini, de Ptolomeu, d’Isidor de Sevilla i
conté citacions del Nou Testament.
No s’han pogut establir les fonts precises que va fer servir Cresques en aquests fulls,
però probablement s’han de buscar en alguna de les enciclopèdies medievals sorgides en un
context cristià.
En els següents apartats, es descriuen amb més detall cada la taula.

4.2.1.1 Les marees
Un dels fenòmens marins que atreu més l’atenció de l’autor són les marees: les hi
atribueix un període mensual – augmenten durant les llunes noves i plenes, i disminueixen en
les quadratures -, un període anual – marees màximes en els equinoccis i mínimes en els
solsticis – i en un període diari – pugen i baixen dues vegades cada vint-i-quatre hores -.
El text del full I és on esmenta les marees i hi ha un diagrama circular que representa
els moments de plenamar i baixamar en diferents punts de la costa atlàntica des de Gibraltar
fins a Bretanya.
Les ciutats que apareixen en la següent figura són les següents, de l’exterior a l’interior:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.

Sayn: illa de Sun
Fondartus
Setrilles
Ras Brarzard
Uhic: illa de Wight
Gillsalexeo: Winchelsea
Sanux: Sandwich

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.

Sanme: Saint-Mathieu
ínsula de Bas: illa de Vaz
Granexo: illa de Guernesey
Porlam: Portland
Beocef: Beachy Head
Romaneo: Romney
Sayna: Sena

Filòsof grec de s. IV aC.
Geògraf i escriptor grec de mitjans del s. I aC i que va morir cap al 20 dC.
262 Filòsof romà, polític i dramaturg de l'edat d'argent de la literatura llatina del 4 aC al 64.
260
261
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Fig. 84: Detall del Full I, el diagrama circular de les marees
Font: Atles Català de 1375

Fig. 85: Esquema del detall del Full I, el diagrama circular de les marees
Font: El món i els dies
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4.2.1.2 El nombre auri i les festes mòbils
L’Atles dóna informacions molt més precises sobre els moviments de la Lluna. Quan
descriu les seves fases amb relació al cicle mensual de les marees, al·ludeix repetidament a
la xifra de 793 punts. Fa pensar que l’autor coneixia la durada del mes sinòdic263 mitjà que en
la tradició del calendari jueu és de 29 dies 12 hores i 793/1080 fraccions d’hora, la qual cosa
correspon a 29 dies 12 hores 44 minuts i 3 segons i 1/3.
Pel que fa a l’estimació de la durada del mes tròpic264 mitjà cal destacar la dada
correcta que hi ha a la roda, que indica que el període de la Lluna és de 27 dies 7 hores 43
minuts i 5 segons, que contrasta amb altres referències de la primera taula on es diu que la
Lluna recorre un signe zodiacal en 2 dies i 8 hores i que avança diàriament 13º 59’ xifra que
probablement cal corregir en 12º 59’, més pròxim al valor real.
Amb relació al mes tròpic, cal afegir que al 13è cercle del Full II es reprodueixen els
noms àrabs i una representació gràfica de la forma que adopten les estrelles que formen les
28 mansions265.
Tornant al mes sinòdic comentar que és el que determina el mes lunar dels calendaris,
tant del musulmà com del jueu. Aquest últim, igual que el calendari eclesiàstic utilitzat per a
determinar la data de la Pasqua, és un calendari lunisolar266, que pretén harmonitzar un mes
lunar – el principi del qual coincideix amb una Lluna nova i que tingui una Lluna plena a la
meitat - amb un any solar, on els mesos mantinguin una posició més o menys fixa amb relació
a les estacions.
Aquesta harmonització és difícil, atès el caràcter heterogeni de les dues mesures del
temps, però per a resoldre el problema es tendeix a fer servir cicles que continguin un nombre
enter d’anys solars de 365,25 dies i un nombre enter de mesos lunars. Aquest és el cas del
cicle de 19 anys, anomenat “cicle metònic”267, que serveix per establir el calendari lunisolar
jueu i per calcular la data de la Pasqua cristina.
•
•

19 x 365,25 = 6939 dies 18 hores
29 dies 12 hores 44 minuts 3 segons i 1/3 x 235 = 6939 dies 16 hores 33 minuts 3 segons i 1/3

Així s’estableix que la diferencia entre 19 anys julians i 235 mesos lunars és menys d’1
hora 26 minuts i 57 segons. Per aquesta raó, al cap de 19 anys les llunes noves es repetiran
en les mateixes dates de l’any julià i es podrà establir un calendari perpetu de llunacions i se
sabrà en quina data hi haurà Lluna nova si es determina quin és el nombre d’ordre (nombre
auri), dins el cercle, que correspon a un any determinat.
Mitjana de temps que transcorre entre dues conjuncions del Sol i de la Lluna, és a dir, entre dues llunes noves.
Mitjana de temps que triga la Lluna a recórrer 360º.
265 Idea subjacent on la Lluna, al llarg de mes tròpic, coincideix cada nit amb un grup diferent d’estrelles que
constitueix el seu domicili nocturn.
266 Calendari que indica el temps prenent en consideració tant les fases del Sol com les fases de la Lluna.
267 Nom de cicle de Metó, cicle Metònic o Enneadecaeteris que prové de l’astrònom grec Metó, que havia assenyalat
ja aquesta coincidència al voltant del 432 aC com ho va fer l'astrònom caldeu, baixa Mesopotàmia, Kidinnu cap al
380 aC.
263
264
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El text determina quin és el nombre d’ordre que correspon a 1375 és 8, a 1376 li
correspon el 9 i així successivament. Quedar clar que l’Atles està utilitzant la regla habitual
que estableix que el nombre auri d’un any “n” és el residu de la divisió (n + 1) / 19, i hi afegeix
que, si la divisió és exacta i el residu és 0, el nombre auri serà el 19.
La roda del Full I té, al 8è cercle, de fora cap a dins, un seguit de nombres, sempre
compresos entre 1 i 19, que apareixen repetits seguint la següent regla: començant per l’1 es
suma 8 al nombre anterior. Si el total supera el 19, se’n resta 19.

Fig. 86: Detall del Full I, la roda del nombre auri
Font: Atles Català de 1375
Aquest seguit de nombres corresponen precisament al nombre auri que serveix per
establir en quina data hi va haver llunes noves. S’ha de començar per establir el nombre auri
de l’any en qüestió, llavors es busca al 8è cercle, tots els nombres i es veu, en el 9è cercle
quin és el dia que li correspon dels mesos que apareixen en el 6è cercle, trobant les dates de
l’any en qüestió on hi ha llunes noves.
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Fig. 87: Esquema del detall del Full I, la roda del nombre auri
Font: El món i els dies
Traducció que dóna l’autor de l’Atles Català al text que acompanya la roda del nombre:
“Aquesta roda us mostrarà el nombre auri sempre que vulgueu, quantes setmanes hi ha de
Carnal, en quin dia de març o abril s’escau Pasqua i quins dies de maig o juny és
Cinquagesma (Pentacosta). Heu de fer-ho així: sapigueu que en l’any 1375 corre el nombre
auri en 8; volteu aleshores la figura268 fins que la mà esquerra sigui davant del número 8, que
és el que corre en aquest any de 1375, i allí on us assenyala l’altra mà hi ha les setmanes de
Carnal; allí on us assenyala la guaspa de l’espasa us mostra Pasqua, i allí on toca la capulla
del cap mostra Cinquagesma d’aquest any. A l’any següent deixaren el número auri vuit i
voltareu la figura fins el número 9 i al cap de dinou anys tornareu al l’1, i així per sempre. El
número negre indica abril i vermell indica març”.

4.2.1.3 El zodíac i l’home astral
Les dues primeres taules de l’Atles donen un relleu especial a la Lluna. En primer lloc,
a la part inferior del primer i a l’esquerra de la figura humana, hi ha l’anomenada “taula
quadràtica dels signes del zodíac”. Aquesta taula ve de més antic, ja que està documentada
en manuscrits llatins del s. IX i XI.
És curiós observar que, en la cartografia de la Mediterrània occidental, la mateixa taula
es troba en quatre atles de Pietro Vesconte, dos de 1318 i dos més de 1321 i de 1322. És

Al centre de la roda es situava una figura amb un braç estès, guarnida d’espasa i caputxa i que es feia girar a
partir del nombre auri per obtenir les dates de les festes mòbils.
268
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probable que aquesta taula nasqués en el mar de la tradició alexandrina del còmput
eclesiàstic, i per això també es troba en fonts àrabs.
La funció d’aquesta taula és determinar, de manera rudimentària, en quin signe
zodiacal es troba la Lluna en una data determinada del mes. A la fila superior de la taula hi ha
el nom dels dotze mesos de l’any, i a la columna de l’esquerra, dotze caselles on es
distribueixen els 29 o 30 dies del mes lunar. La resta de caselles porten el nom d’un signe
zodiacal, amb la peculiaritat que els noms dels signes es repeteixen en una diagonal,
representada en vermell.

Fig. 88: Detall del Full I, la taula quadràtica dels signes del zodíac i l’home astral
Font: Atles Català de 1375
S’ha de començar esbrinant quants dies han transcorregut des de la conjunció Lluna –
Sol (Lluna nova), la qual cosa és molt senzilla si es fa servir el calendari lunar musulmà. Es
busca el nombre a la columna de l’esquerra i el mes corresponent a la fila superior horitzontal.
La intersecció de les files horitzontal i vertical determinen la casella on es troba el signe
zodiacal de la Lluna.
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L’ interès de determinar el signe zodiacal de la Lluna amb la figura humana rau en
seguir la pràctica pròpia de la medicina astrològica que s’explica en la llegenda situada sobre
el quadre i a l’esquerra de la figura humana. La idea és que no es poden practicar sagnies a
les venes d’una determinada part del cos quan la Lluna es troba en el signe zodiacal que
correspon a aquesta part del cos.
Les parts del cos amb el corresponent signe d’influència que apareixen en l’home astral
són les següents:
Cap: Aries
Braç dret: Geminis
Pit: Cançer, Leo, Virgo
Genitals: Scorpius
Cuixa dreta: Capicorn
Cama dreta: Aquarius
Peu esquerra: Piçis

Coll: Taurus
Braç esquerre: Gemini
Melic: Libra
Natja esquerra: Sagitari
Cuixa esquerra: Capicorn
Cama esquerra: Aquarius
Peu dret: Piçis

Fig. 89: Esquema de la taula quadràtica dels signes del zodíac
Font: El món i els dies
L’explicació es desenvolupa en el 5è cercle de la roda del calendari del Full II, on hi
han els dotze signes zodiacals i s’hi introdueixen observacions sobre la conveniència de
sagnar i medicar un malalt quan la Lluna es troba en el signe corresponent. Es tracta d’una
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pràctica habitual ja des de la tradició hipocraticogalènica269 i es troba plenament en vigor a la
Catalunya dels s. XIV i XV.

4.2.1.4 La concepció de l’Univers
L’estructura de l’Univers descrita en el Full I és representada a la part central del
diagrama circular del Full II, on es veu com la Terra, al centre, és rodona, és a dir esfèrica. El
grau de meridià utilitzat pels cartògrafs, Cresques inclòs, era de 56.66 milles, precisament el
valor establert al voltant de l’any 830 pels astrònoms del califa abbàssida al-Ma’mun270.
Partint d’aquest valor el meridià terrestre faria 20400 milles, sent unes de les poques
referències que es troben a la tradició científica àrab als dos primers fulls.

Fig. 90: Detall del Full II, la representació de l’Univers
Font: Font: Atles Català de 1375
En el diagrama del Full II, la Terra és envoltada per les esferes de l’aigua, l’aire i el foc,
seguint un ordre de densitat decreixent, tal com indica Aristòtil en la Meteorologia271. Resulta
evident que cada element comparteix una qualitat amb el que segueix i amb el que el
Relatiu a Hipòcrates (450-377 aC), metge grec considerat el important de l’antiguitat, i Galè (129-201), metge de
l’època clàssica. Tots dos van influir de forma decisiva i directa en la medicina medieval.
270 Foren una dinastia de califes que governà políticament i religiosa el món musulmà des del 750 fins al 1258, amb
un prolongament a Egipte fins al 1517.
271 Cada d’aquest quatre elements es caracteritza per un parell de qualitats: la terra és freda i seca, l’aigua freda i
humida, l’aire càlid i humit i el foc càlid i sec.
269
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precedeix, i es justifiquen les transformacions d’uns elements en uns altres: la terra, en
humitejar-se, es convertirà en aigua, l’aigua, en escalfar-se, es aire i l’aire, en assecar-se, en
foc.

Fig. 91: Esquema del Full II, la representació de l’Univers
Font: El món i els dies
El text explicatiu, en el full I, s’interessa per l’esfera de l’aigua i indica que la Terra és
travessada per vies d’aigua igual que el cos és travessat per venes plenes de sang. Aquestes
aigües subterrànies terrestres s’originen a la mar, que s’anomena mar perquè és amarg.
L’aigua de la mar perdrà el sabor amarg per filtració, en travessar la terra.
A continuació de les esferes dels elements, hi ha set esferes planetàries ordenades (de
dins cap a fora) en l’ordre ptolomeic: Lluna, Mercuri, Venus, Sol, Mart, Júpiter i Saturn.
L’última esfera es troba envoltada per l’esfera de les estrelles fixes. Així per sobre d’aquesta
esfera, apareix una franja amb representacions de figures humanes, cadascuna portadora
d’un planeta, i també uns rètols amb informació planetària.
Els planetes no tenen tanta importància a la roda com la Lluna i el Sol. No obstant això,
s’indica quins són els seus períodes de revolució, que són molt acceptables per a la Lluna, el
Sol, Mart, Saturn i Júpiter, però incomprensible en el cas de Mercuri (339 dies en lloc dels 88
dies reals) i el període de Venus resulta illegible.
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El text insisteix en la naturalesa astrològica dels planetes, cadascun dels qual està
relacionat amb un dels quatre elements (terra, aigua, aire, foc) i té un parell de qualitats que li
correspon: Venus té naturalesa d’aigua, Mart la té de foc, etc.

Fig. 92: Detalls del Full II, l’explicació i l’influencia zodiacal de la Lluna272 i del Sol273
Font: Atles Català de 1375
Una cosa semblant es pot dir dels domicilis dels planetes (signes zodiacals en què
cada planeta adquireix una força especial) esmentats on es descriuen els dotzes signes
zodiacals, als quals també se’ls atribueix una naturalesa d’acord amb la teoria de les quatre
triplicitats274.

272 Traducció del text que acompanya la Lluna: “Lluna és de natura d’aigua, freda i humida; pren la seva luor del Sol i
no té malícia; agafa el signe d’on es renova i recorre els dotze signes en vint-i-set dies i vuit hores”.
273 Traducció del text que acompanya el Sol: “Sol, de natura de foc, càlid i sec, és un planeta molt noble, car
assaona tots els fruits de la terra i allí on toca no creix bona herba. Recorre els dotze signes en tres-cents seixantacinc dies i sis hores”.
274 Teoria que descriu la virtut de la qual els dotzes signes es divideixen en quatre termes en què cada element ,
començant per Àries, es troba a 120º del que el segueix immediatament. Foc: Àries, Lleó i Sagitari; Terra: Taure i
Verge, Capricorn; Aire: Gèmini, Balança i Aquari; i Aigua: Càncer, Escorpí i Peixos.
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4.2.1.5 Els calendaris i les estacions de l’any
La roda de la segona taula dóna elements que permeten establir quina és la seva
posició sobre la eclíptica275, ja que inclou un calendari zodiacal com els que hi ha al dors dels
astrolabis occidentals, com el que hi ha en l’Astrolabi carolingi de la Fig. 40.
La funció d’aquest calendari és relacionar qualsevol data del calendari julià amb la
posició del Sol en aquella mateixa data. Això es pot aconseguir per mitjà de dos cercles que
poden ser concèntrics o excèntrics en un hi ha els 365 dies de l’any, i l’altre està dividit en els
dotze signes zodiacals, cadascun dels quals es divideix, al seu torn en 30º.
Abans cal descriure els set primers cercles de la roda, començant per l’exterior. El
primer conté un regle per a calcular el nombre auri. El segon i el tercer corresponen a una
divisió del cercle en 360º que, en el primer, estan numerats de 5º en 5º, amb xifres àrabs.
Aquesta numeració va de 0º a 90º en els quatre quadrants en què es divideix el cercle, seguin
la mateixa numeració que es trobaria en un astrolabi. El quart cercle també està numerat, de
5º en 5º, però amb xifres romanes i arriba a un màxim de 30º, que correspon a cadascun dels
dotze signes zodiacals esmentats al cinquè cercle. El sisè cercle estan marcats els principis
dels dotze mesos de l’any julià i es relaciona amb el setè, dividit en dies, en sèries dels set
dies de la setmana.
És evident que es pot establir una relació entre el dia de l’any julià i la posició del Sol
sobre l’eclíptica fent servir un diagrama equivalent al del calendari zodiacal de l’astrolabi.
S’observa que les dates del començament de les estacions estan per força mal
calculades tant a la roda com al rètol. La data del 17 o 18 de març per a l’entrada del Sol a
Àries 0º i el començament de la primavera no corresponen. D’altra banda, les altres tres dates
per al començament de l’estiu, la tardor i l’hivern no són coherents amb la primera.

Cercle màxim de l’esfera celeste que forma amb l’equador celeste un angle de 23º 27’, i que assenyala el camí
aparent del Sol durant l’any.

275
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Fig. 93: Detall del Full II, els calendaris
Font: Atles Català de 1375
Resulta il·lustratiu considerar els intervals entre les dates corresponents al rètol:
primavera, estiu i tardor tenen una durada idèntica (91 dies), mentre que, a l’hivern, la xifra ha
augmentat a 92 dies, simplement per completar els 365 dies.
Els intervals de la roda són irregulars. 93 + 89 = 182 dies per a la primavera i l’estiu; i
92 + 91 = 183 dies per la tardor i l’hivern. Aquesta distribució és clarament anòmala, sent fàcil
d’entendre que, quan el Sol més s’allunya de la Terra, la seva velocitat angular276 aparent és
més petita que quan es troba en la posició més pròxima.
Per aquest motiu la durada de primavera + estiu hauria de ser més gran que la de
tardor + hivern, ja que en les dues etapes el Sol ha de recórrer 180º i, en la primera, la
velocitat serà més petita i tardarà més temps a recórrer la mateixa distància. Sembla clar que
l’autor de l’Atles no ho va tenir en compte.

276

També anomenada velocitat de rotació, la qual relaciona l’angle recorregut en un temps determinat.
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Fig. 94: Detalls del Full II, les miniatures de les estacions: estiu277 i primavera278
Font: Atles Català de 1375
En conjunt es tracta d’una sèrie de nocions elementals sobre astrologia planetària,
sense cap aplicació pràctica a una tècnica determinada de predicció. De fet, l’astrologia de
l’Atles es limita a la relació entre el signe zodiacal de la Lluna i la licitud de fer sagnies o donar
medicaments per malalties situades en diverses parts del cos.
També relacionada amb la Lluna hi ha la llista de dies fastos i nefastos, aquests dies
corresponen a un mes sinòdic lunar que pot tenir fins a 30 dies i molts contenen referències
bíbliques. Així mateix s’indiquen quines activitats són adequades per a cadascun d’ells i es fa
una predicció basada en els torns, tema que correspon a una tradició endevinatòria que
apareix a la literatura astrològica àrab.

Traducció del text de l’estiu: “L’estiu entra el dia setze de juny i té tres signes: Càncer, Lleó i Verge. És de
naturalesa del foc, és a dir, càlid i sec, i dura tres mesos naturals, comptant per mesos de trenta dies i deu hores i
mitja. L’estiu comença quan el Sol entra en el primer grau de Càncer. A l’estiu el dia té catorze hores i dos terços de
claror i nou hores i un terç de nit. Dura tres mesos”.
278 Traducció del text de la primavera: “La primavera entra el dia disset de març i té tres signes: Àries, Taure i
Bessons. És de naturalesa temperada; no és de calor ni de fred, i dura tres mesos naturals. Es considera un mes
natural el temps que el Sol triga a recórrer un signe del cel, és a dir, trenta dies i deu hores i mitja. La primavera
comença quan el Sol entre en el cap d’Àries, i dura tres mesos”.
277
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Fig. 95: Detall del Full II, la visualització del conjunt
Font: Atles Català de 1375

4.2.2 Les taules cartogràfiques
L’Atles Català presenta unes característiques complexes que sintetitzen l’estat dels
coneixements cartogràfics i geogràfics del seu temps, amb la confluència de tendències
cartogràfiques conservadores i també d’innovadores, que converteixen l’Atles en un nexe
d’unió entre la cartografia nàutica i la cartografia circular anterior.
Per representar el món conegut, l’Atles es serveix de les aportacions de la cartografia
nàutica; en aquest sentit, el tercer i quart pergamí representen completament l’àrea normal de
les cartes nàutiques; però la superació de l’àrea normal i la representació de les terres
asiàtiques, malgrat que aquestes arribin fins a l’actual oceà Pacífic. No es fa a partir de bases
cartogràfiques reals i no millora ni la concepció ptolemaica ni les concepcions simbòliques
pròpies de la cartografia circular de l’alta edat mitjana, encara que el cúmul d’informació
permet estar al dia i introduir certes millores en el cinquè i el sisè pergamí.
La concepció enciclopèdica del mapamundi, com la carta nàutica de Dulcert de 1339,
agafa detalls de a la cartografia medieval anterior i omple les àrees representades amb textos
o llegendes explicatives interiors, algunes molt semblants a les de Dulcert, d’aspectes
geogràfics, etnogràfics, econòmics, històrics, literaris, religiosos, reals i fantasiosos, etc.
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En aquest sentit, l’Atles és un compendi de textos i cites clàssiques medievals, àrabs i
jueves, a més d’informacions coetànies aportades bàsicament per la literatura i les
descripcions dels viatgers. És a destacar el llibre de Marco Polo com a font per a les
informacions d’Àsia oriental.
Totes aquestes característiques van acompanyades d’un dibuix perfecte de detalls
orogràfics i hidrogràfics, així com de miniatures de reis, ciutats, animals, plantes, etc, que
donen a l’Atles un valor de tipus artístic i ornamental lligat a la pintura, i en concret a l’art de la
miniatura, el moment de l’esplendor de l’art gòtic279.
D’aquesta manera, l’Atles Català ultrapassa les consideracions estrictament
cartogràfiques, per convertir-se en un compendi de la cartografia i de la geografia, així com de
l’art, la tècnica, la ciència, la cultura i la concepció del món de la seva època.
L’Atles Català representa la consolidació de la cartografia mallorquina, és el màxim
exponent de les obres cartogràfiques de tipus nàutic – geogràfic, amb influències que es
manifesten sobre les cartes nàutiques posteriors de Macià de Viladesters i de Gabriel de
Vallseca. L’Atles és una obra de caràcter ornamental i de luxe, més aviat un document de
cultura, pot haver-hi dubtes sobre la seva aplicació pràctica en la navegació.

4.2.2.1 L’ús nàutic
Les costes del Mediterrani estan molt ben dibuixades i dimensionades. La
representació de mar i oceans són simbolitzats per ondulacions verticals blaves, com es feia
habitualment a les cartes nàutiques. La toponímia dels ports es transcriu en roig pels més
importants i amb negre pels altres ports. Les ciutats es distingeixen o bé amb una bandera o
amb un signe (creu o cúpula), segons la seva adscripció religiosa.
A més, la totalitat del mapa té la xarxa de vents dibuixada, elements necessaris per
poder obtenir la posició sobre la carta, tot i que només era útil en els pergamins on es
representen les costes del Mediterrani, tant l’occidental com l’oriental; regions en les quals es
mantenen les proporcions adients per a obtenir valors vàlids.
En les zones més allunyades, nord d’Europa i sobretot la part asiàtica, al no mantenirse aquestes proporcions els valors que els navegants de l’època poguessin obtenir no els
deurien de semblar suficients.

Estil predominant de la baixa edat mitjana europea, entre els s. XIII i XV. El nou estil adopta un caràcter
internacional difonent-se pel Sacre Imperi, Anglaterra, els regnes de la península Ibèrica i de manera més autòctona
als territoris que actualment conformen Itàlia.
279
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Fig. 96: Secció del Full III, la rosa dels vents280
Font: Atles Català de 1375
D’aquí que a un número força nombrós de les cartes que ens han arribat solament s’hi
representin les costes del Mediterrani, fins a l’estret de Gibraltar, part del nord d’Europa i fins
a Terra Santa. Zones on la diferència de latitud i la informació que en poguessin obtenir els
cartògrafs era suficientment contrastada i vàlida perquè la seva utilització en la navegació fos
possible.
Les xarxes del vents eren útils en els viatges per mar i no pas sobre terra on els
viatgers havien de sortejar infinitat de relleus orogràfics apareixent errors cada cop majors en
les diverses correccions que s’han de dur a terme. En el mar no succeïa amb tanta
freqüència.
Tenint present aquestes consideració ja es pot passar a descriure les regions que
l’autor de l’Atles Català de 1375 va representar en la seva obra: (Les illes de l’Atlàntic es
tracten en l’apartat 4.2.2.2)
•

El nord, el centre d’Europa i l’Europa oriental

Aquesta zona compren l’actual Gran Bretanya (Schòcia, Beruhic, Londres, Portamua,
Anthona, Portmua, Falemua, ínsula de Mam...281); Irlanda (Laymenrich, Corch, Donvelín,
Drozeda...282); les Shetland i segurament Islàndia.
En una altra zona del mapa molt més extensa també hi apareixen Noruega (Tronde,
Bregis...283); Suècia (Scarsa, Scamor...284); Dinamarca (Ripiss, Dacia, Viber, Jangland...285);
Alemanya (Roystoch, Bavaria, Argentina, Collogna, Dresden...286); Polònia (Godansc,
Transcripció i traducció de la rosa del vents: Tramuntana: Tramuntana; Grego: Gregal; Levante: Llevant;
Laxaloch: Xaloc; Metzodí: Mitjorn; Labetzo: Llebeig; Ponente: Ponent i Magistro: Mestral.
281 Escòcia, Berwick, Londres, Portsmouth, Southampton, Plymouth, Falmouth, Man.
282 Limerick, Cork, Dublín, Drogheda.
283 Trondheim, Bergen.
284 Skara, Skanör.
285 Riben, Dinamarca, Viborg, illa de Langeland.
286 Rostock, Baviera, Estrasgurg, Colònia, Dresden.
280
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Cracòvia...287), Àustria (Praga, Vuyena...288); Bèlgica (Bruges...); Suïssa (Lausana...);
Luxemburg i Holanda.
Les actuals terres bàltiques també hi surten representades amb els següent topònims:
Riga, Rivalia, Litefanie Pagans...289
A l’Europa oriental està força ben representada en quan a toponímia com: Tana,
Gatzar, Zurzona Calamit, Varna, Sisopol, Costantinopoli, Bulgària, Rostaor, Ròssia,
China...290
•

Les terres franceses, bretones i occitanes

A les costes atlàntiques hi ha topònims com ara: Donckerch, Calles, Sayna, Cam, Cheriborg,
Bertanga, Brest, Nantes, Rocella, Bordeus...291
A les costes mediterrànies de l’actual França hi ha: Tollasa, Nerbona, cap de Seta, Monpesler,
Aygues Mortes, Vinyó, Masella, Telom, Nisa...292
A l’interior de França s’anomenen topònims tan importants com ara: Paríss, Sayna, Leon sus le
Roy, Lèria...293

•

La península ibèrica i les seves illes

A la costa nord de l’actual Espanya s’anomenen ciutats com: Baona de Gascogna, San
Sebestià, Birbao, Santo Ander...294 i a la costa est de la península: Corogna, Finistera,
Pantevedre, Mignor...295, entrant a l’actual Portugal: Portegal, Lisbona, cap San Vicens,
Lacos, Faraum...296
A les costes mediterrànies de la península podem trobar el següent topònims: mont
Gibraltar, Marbela, Malicha, Almeria, Grenada, Morcia, Allacant, Vallència, Monculumbres,
Tortossa, Teragona, Barcellona, Coplliure...297
A l’interior de la península ibèrica s’anomena: Saragosa, Burgus, Leom, Chastella,
Còrdova, Sibilia...298 i referent a les illes s’han escrit: Ciutadela, Maiorca, Sóler, Menacor,
Eviza, Conieras...299

Gdansk, Cracòvia.
Praga, Viena.
289 Riga, Tallin, Lituània.
290 Azov, Crimea, badia de Kalamita, Varna, Sozopol, Istambul, Bulgària, Rostov, Rússia, Kíev.
291 Dunkerque, Calais, el Sena, Caen, Cherbourg, Bretanya, Brest, Nantes, La Rochelle, Bordeus.
292 Tolosa, Narbona, Sète, Montpeller, Aigues-Mortes, Avinyó, Marsella, Toulon, Niça.
293 París, el Sena, Lió, el Loira.
294 Baiona, Sant Sebastià, Bilbao, Santander.
295 La Corunya, cap Finisterre, Pontevedra, el Miño.
296 Porto, Lisboa, cap de São Vicente, Lagos, Faro.
297 Gibraltar, Marbella, Màlaga, Almeria, Granada, Múrcia, Alacant, València, els Columbretes, Tortosa, Tarragona,
Barcelona, Cotlliure.
298 Saragossa, Burgos, Lleó, Castella, Còrdova, Sevilla.
299 Ciutadella, Palma, Sóller, Manacor, vila d’Eivissa, sa Conillera.
287
288
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•

Les terres itàliques i les illes del Mediterrani

A la zona de l’actual golf de Gènova s’observen les ciutats: Mònago, Saona, Janua, g.
de Speza, Lonbardia, Pissa, Florentza, Leuba, Zigie...300
Els topònims més destacats de les illes de Còrsega i Sardenya serien: cauo Corso,
Ayazo, l’Alger, Aristany, Callari...301
Recorrent la costa de la península itàlica, potser la zona més rica de l’Atles, es poden
localitzar els següent topònims: Civita Veya, Roma, Hòstia, Gayta, Nàpols, Salermo, Rezo,
Gallipolli, Bar, Pescayra, Anchora, Venècia, Triest...302
També hi surten representades les illes de Sicília, Eòlies, Capri i Malta amb la
toponímia següent: Ischi, Palerm, Lipari, Strangoli, Mesina, Catania, Scalagrega, Goy,
Larpossa, Tràpena...303
•

L’Àfrica magribina i subsahariana

Aquesta zona comprèn el nord de l’actual Àfrica (Marroc, Algèria, Tunísia i Líbia) on els
topònims més destacats serien: cuao de Buyetder, Maroch, Fes, Spartel, Tanjer, Septa, Rif,
Rabat, Millela, Elboram, Oram, Alger, Bugia, Tabarcha, Tunis, Ashara...304
Continuant cap a l’oest hi destaca: Cherchens, illa de Gerba, Trípol de Barbaria, desert
de Hasahra, Beynick, Núbia...305
•

La costa adriàtica i el món grec

Recorrent la costa adriàtica oest s’hi poden trobar alguns topònims com ara: cauo de
Ssero, port de l’Ospital, Ragosa, Protanto...306 A les terres gregues hi ha: Curfo, Moree,
Modom, Atines, Salonich...307 A la costa de l’actual Turquia, en front de Grècia, hi destaca:
Rodus, Càndia, Picopia, Mitilen...308

Mònaco, Savona, Gènova, golf de la Spezia, Llombardia, Pisa, Flòrencia, Elba, Giglio.
Cap Corso, Ajaccio, l’Alguer, Oristany, Càller.
302 Civitavecchia, Roma, Òstia, gaeta, Nàpols, Salern, Reggio de Calàbria, Gallipoli, Bari, Pescara, Ancona, Venècia,
Trieste.
303 Ischia, Palerm, Lipari, Stromboli, Messina, Catània, Siracusa, Gozzo, Lampedusa, Trapani.
304 Cap Bojador, Marràqueix, Fes, cap Espartel, Tànger, Ceuta, el Rif, Rabat, Melilla, illa d’Alboran, Orà, Alger, Bujia,
Tabarka, Tunis, el Sàhara.
305 Illes dels Quèrquens, illa de Gerba, Trípoli, desert del Sàhara, Bengasi, Núbia.
306 Ossero, [?], Dubrovnik, Brutrint.
307 Corfú, Peloponès, Methoni, Atenes, Tessalònica.
308 Illa de Rodes, Creta, Tilos, Lesbos.
300
301
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•

Anatòlia i Xipre

Anatòlia correspon a l’actual Turquia, on a l’Atles s’anomenen diversos topònims:
Trapesonda, Savasto, Màrmara, Dardanelo, Turchia...309 A l’illa de Xipre trobem: Famagosta,
Maxito, Limisso...310
•

Terra Santa

Aquesta zona comprèn l’actual Síria, Líban i Israel on consten topònims com:
Domasch, Trípoli de Suria, Barut, Acre, Gatzara, Jrusalem, mar de Gallilea, mar Gamora,
Bàssara...311
A part dels topònims, en aquesta zona hi ha un gran nombre de referències bíbliques
que són tractades en l’apartat 4.2.2.2.
•

Egipte i la vall del Nil

En aquesta zona compren l’actual Egipte i la mar Roja amb alguns topònims
interessants com: Allexandria, Chayre, Babillònia, Larissa, desert de Gipte, Núbia, Chos...312

Fig. 97: Representació útil per la navegació, Fulls III i IV
Font: Atles Català de 1375
Aquests dos fulls són els més ben detallats en quant al dibuix de les costes i països
que el formen com també en la riquesa de la toponímia. El resultat aconseguit per l’autor és
molt interessant, ja que només a través de les informacions recollides per ell - mapes més
antics i descripcions de mariners, principalment - va aconseguir dibuixar un contorn molt
Trebisonda, Sivas, illa de Màrmara, Dardanels, Turquia.
Famagusta, Mazotos, Limassol.
311 Damasc, Trípoli, Beirut, Acre, Gaza, Jerusalem, mar de Galilea, mar Morta, Bàssora.
312 Alexandria, el Caire, Babilònia d’Egipte, al-‘Aris, [?], Núbia, al-Qusayr.
309
310
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fidedigne de les costes Mediterrànies útil no només per la seva contemplació en palaus sinó
també per la navegació en la mar.
En els fulls, V i VI, la qualitat i la precisió del dibuix de les costes ja no manté la mateixa
qualitat que en els anteriors. D’aquí que la seva utilització sigui merament informativa sobre
les possibles terres i regnes que hom podia trobar i així dirigir de forma aproximada el destí
de les tropes o caravanes de mercaders.
•

El Volga i la mar Càspia

Al voltant del curs del riu Volga, l’autor de l’Atles Català inclou diversos topònims com
ara: Borgar, ciutat de Ssarrà, Bacu...313 A la costa nord de la mar Càspia es trobaria: golf de
Monimentis, ciutat d’Organci...314
•

Mesopotàmia i el Caucas

En aquesta zona de l’actual Iraq i Iran, Cresques inclou: Eufrates, Marga, mar d’Argis,
Ermínia major, Serug, Ciutat de Baldach, Civi Rey, Gellam,...315
A la costa nord del golf Pèrsic s’hi anomena: Basara, Hormission, ínsula de Ormis,
ínsula de Chis...316
•

Aràbia
En aquesta àrea l’autor inclou: ciutat de Mecha, Al Medina, Adromant, Aden...317

•

Nord d’Àsia i l’Àsia central

El continent asiàtic és el lloc més apartat del mapa i és aquí on Cresques inclou la
majoria de llegendes, totes altament decorades, però la toponímia no hi abunda i moltes de
les ciutats que surten al mapa no s’han pogut identificar en cap d’actual. Tot i això a
continuació en detallo algunes.
Una de les parts d’aquesta gran extensió inclouria, actualment, part del sud de Rússia,
Kazakhstan, Mongòlia i el nord de la Xina: Sugur, Siacur, Pascherti, Baspabicho, Camar,
Carachora, Chancio...318
Una altra gran extensió inclouria l’actual Afganistan amb Chabol, monts de Baldàsia...319;
el Nepal amb: Cotam...320; Uzbekistan amb: Samarchati...321

Bolgar, Saray, Bakú.
Golf de Mort, Urganc.
315 L’Eufrates, Marãgheh, llac de Van, Gran Armènia, Sürüç, Bagdad, Rey, Gelam.
316 Bàssora, antiga Ormuz, illa d’Hormoz, illa de Qeys.
317 La Meca, Medina, Hadramaut, Aden.
318 Yibin, Tung-huang, Baixkíria, Urumchi, Caixmir, Karakoram, Gangzhou.
319 Kãbul, Badakhshãn.
320 Khotãn.
321 Samarcanda.
313
314
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•

L’Índia

Aquesta zona era de gran importància per la producció d’espècies d’aquí que l’autor
inclogués diversos topònims: Damomela, ciutat de Gogha, Cocintaya, Elly, ciutat de Delly,
Bangala...322, i a l’actual Vietnam inclou Janpa...323
•

Catai

Aquesta regió es descriu a les notes de Marco Polo, font d’informació que va fer servir
l’autor i la toponímia és força més rica: Calajan, Aociam, Perzardadain, Cincalan,
Chanbalech, Fugio, Unguano, Mingio, Fogo, ciutat de Cansay...324
•

Les illes de l’extrem orient

Cresques col·loca infinitat d’illes al llarg de tota la costa d’Àsia, apareix com molt
homogènia en la seva representació fruit de la poca precisió de la informació i el
desconeixement d’aquestes terres pels mercaders i occidentals que habitaven al llarg del
s.XIV a la Mediterrània.

Fig. 98: Representació del mon desconegut, Fulls V i VI
Font: Atles Català de 1375
Gran part del elements cartogràfics més allunyats de les costes Mediterrànies, inclosos
en gaire bé tots els fulls que componen l’Atles Català presenten referències bíbliques,
extractes de les obres de Marco Polo o de textos religiosos. He cregut convenient detallar-los
més acuradament en els següents apartats.

Daibul, Gogha, Thãna, mont d’Elly, Delhi, Bengala.
Champa.
324 Karajang, Yongchang, Zardandan, Canton, Pequín, Fuzhou, Hukuan, Ningbo, Hangzhou.
322
323
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4.2.2.2 La influència religiosa
Els patrons de l’Atles són més sobris en manifestacions religioses, però no les
exclouen ni molt menys. Manté al tradició de la cartografia baix medieval de col·locar el centre
del món a Jerusalem, de la mateixa manera que la cartografia musulmana ho fa amb la Meca.
Jerusalem no porta cap llegenda especial, però sí un dibuix amb una església de
campanar; rastres d’un model de l’Anàstasi325, que era la meta del pelegrinatge a Orient326.
La Terra Santa dels cristians també ho és, fent distincions, i amb més motiu, per als
jueus. Així, l’Atles assenyala el “Mont de Sinay en lo qual Déu donà la Ley a Moyssès”. En el
regne de Mallorca, el jurament dels jueus es feia esmentant aquesta expressió.

Fig. 99: Detall del Full IV, Terra Santa
Font: Atles Català de 1375
Paral·lela i més a l’interior de la vertical que representa la línia Jerusalem – Sinaí se
n’intueix una altra que és la del pecat; amb tres lliçons extretes de la Bíblia de càstigs infligits
per Déu als homes.
A l’occident del llac de Bakú327, damunt de dues muntanyes, senyal d’una serra petita –
el mont Ararat328 – està dibuixat en forma de petxina, l’arcà de Noè, més al sud Nínive329, i
També denominada basílica del Sant Sepulcre de Jerusalem. És una estructura arquitectònica religiosa, que
indicaria segons els Evangelis el punt de la crucifixió de Crist.
326 A Mallorca, des del s. XIV, el monument del Dijous Sant és anomenat “la Casa Santa”, expressió usada pels
pelegrins catalans de Palestina.
327 Actualment se l’anomena mar Càspia i és una mar tancada dins d’una depressió entre Àsia i Europa. És la massa
aigua interior més gran de món. La transcripció que usa l’autor de l’ Atles és la següent: “Aquesta mar és appellada
mar del Sarrà e de Bacú”.
325
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quasi dins la marina del golf Pèrsic, una gran concentració quadrada de pisos titulada “Torra
de Babel”. Iconogràficament l’arc de Noè és la més curiosa, ja que segueix l’antiquíssima
pauta de piràmide que ja es troba en la Gènesis de Viena330 i en la Topografia cristiana de
Cosmas Indicopleustes331.

Fig. 100: Detalls del Full V, l’arca de Noè i la Torre de Babel
Font: Atles Català de 1375
Més al sud, Cresques esmenta dues vegades el pas de la mar Roja pels israelites: “fills
d’Irael” i “los ·XII· trips d’Issraell”.

Fig. 101: Detall del Full IV, la mar Roja332
Font: Atles Català de 1375
Muntanya a l'actual Turquia, on se suposa que s'hi va posar l'arca de Noè després del gran diluvi universal
segons el Gènesis.
329 Ciutat de l’Antiga Mesopotàmia a la vora del riu Tigris que fou destruïda el 612 aC pels babilonis. Fet també
descrit a la Bíblia.
330 Manuscrit il·luminat segurament fet a Síria a la primera meitat del s. VI. És el més antic i millor conservat còdex
bíblic il·lustrat que ha arribat als nostres dies.
331 Expert mariner que va navegar fins a l'Índia i es va fer monjo, moment en el qual va escriure els relats dels seus
viatges.
332 Transcripció del text de la mar Roja: “Aquesta mar és appellade la mar Roga per on passaren les ·XII· trips
d’Issraell. E sepiats que l’aygua no és roga, mas lo fons és l’achela color. Per esta mar passa la major pertida de
l’espècies que vénen en Allexandria de les Índies”.
328
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En la carta, la informació sobre la religió de l’ islam està centrada en la ciutat de La
Meca. Amb una representació de ciutat molt aconseguida. L’interior de la ciutat pintat de blau
i cinc torres, tres de les quals estan coronades per una cúpula, hi ha un musulmà vestit amb
barnús blau, cobert amb un turbant blanc, agenollat, fent oracions.

Fig. 102: Detall del Full V, la Meca
Font: Atles Català de 1375
La llegenda adjunta comenta: “Mecha. En esta ciutat és l’archa de Mafumet, proffeta
dels sarrayns, los quals vénan açí de totes lus regions en pelegrinatge e dien, pus an vista ten
preçiosa cossa, que no són dign de pus veser, e aquí éls s’anbaçínan la vista en reverència
de Mufumet”.
En les terres del soldà de Babilònia, al costat de la cadena muntanyosa dita “Carena”,
Cresques feia memòria dels “serrayns palagrins” de camí a la Meca per venerar “l’archa de
Muffamet”. El món musulmà era una realitat, i també podia ser un client de mapes.
Guillem Soler va tenir en compte aquesta llegenda de Cresques de l’esperó muntanyós
de la carena, com la de la ciutat mateixa: “Per les faldes desta muntanya van alcuns serayns
en pelegrinatge a Mecha los quals dien pus han vista tan preciossa cosa que no son dichnes
de pus ver e aquestz aytals són tenguts per santes persones e devotes e fan-los gran honor
entre ells” i “Mecha. En esta ciutat és la sepultura de Mafumet, profeta fals dels serrayns, els
quals vénan ací en pelegrinatge de totes lurs terres e aquí éls se fan ambacinar a reverència
de Mafumet”.
Al port de Mallorca es despatxaven passatges per a Alexandria o Beirut, l’anunci es
feia oferint-los als pelegrins cristians i hebreus, i no es parlava dels musulmans ja que no hi
havia població amb capacitat econòmica suficient.
El pelegrinatge musulmà era molt confús, la reserva i el secretisme envoltaven la Terra
Santa musulmana i la impermeabilitzaven als infidels. Ja era molt si els occidentals
s’imaginaven la Ka’ba com una tomba d’home sant i la “pedra negra” amb la pedra iman de
qualitats gairebé miraculoses.
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A l’altiplà de l’ Iran, designat en la carta com a “pruvíncia [...] appellada Tàrssia”, es veu
una miniatura representat “los ·III· reys fort savis” (d’Orient) a cavall en una bella simfonia de
colors. El primer alça el braç dret senyalant l’estel de Betlem. La didascàlia333 afegeix que
estan enterrats a Colònia a “dues jornades de Bruges” text que denota la influència dels
mercaders de Flandes que retornaven a Mallorca o a Gènova via Gibraltar encaixant amb les
seves notes de viatge.

Fig. 103: Detall del Full V, els reis d’Orient334
Font: Atles Català de 1375
Les darreres miniatures de tema religiós afecten les tres religions del llibre: el judaisme,
el cristianisme i l‘islam, perquè tracten un tema com la fi del temps, amb referències tant al
Vell Testament com al Nou.
Si el mapamundi tenia un sentit enciclopèdic aquest es mostra en el full VI amb la
concepció de la fi del món, que baixarà de les valls muntanyenques, incloent una part de
l’episodi de Gog i Magog335 i de l’altra la venjança de l’Anticrist.
La catàstrofe que s’acostava és representada per unes grans portes que tanquen les
“muntanyes de Caspis”, a l’angle de les quals es veuen dues estàtues nues sonant unes
trompetes, i el rei Alexandre336 conversant amb el dimoni, el Dhül-Qarnain337 de l’Alcorà. El
dimoni de mig cos, a manera de bòvid amb ales de ratapinyada i cara duplicada al ventre.

Nota breu que, en obres de teatre grec i llatí, dóna dades relatives a l’autor i a la representació.
Transcripció del text referent als reis d’Orient: “Aquesta pruvíncia és appellada Tàrssia de la qual axiren los ·III·
reys fort savis, e vangueren en Batlem de Judea ab lurs dons e adoraren Jhesuchrist, e són sebolits en la ciutat de
Colgna a dues jornades de Bruges”.
335 Noms que apareixen a l’Antic Testament i en altres obres bíbliques posteriors, però també a l’Alcorà i a l’Avesta
(religió iraniana pre-islàmica). A vegades se'ls entén com a personatges i a vegades com a pobles o regions
geogràfiques; el seu context pot ser genealògic o escatològic i apocalíptic. Aquests passatges han atret l'atenció a
causa de les profecies sobre la "fi del món”.
336 Rei de Macedònia (336 – 323 aC), conqueridor de l’Imperi persa i un dels líders militars més importants del món
antic.
337 Literalment el bicorn. És una figura esmentada en l’Alcorà on se’l descriu com un gran i just governant que va
construir la paret que manté Gog i Magog d’atacar les persones que va conèixer en el seu viatge cap a l’est.
333
334
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La llegenda medieval corrent entre els vassalls del rei Porus338, Alexandre el Gran es
va trobar amb Gog, Magog i 400000 homes que fugiren cap a les muntanyes. Alexandre els
va tancar amb l’ajuda de Déu, que fa ver un miracle acostant el coll d’entrada a la cadena
muntanyosa. Alexandre aixecà uns murs de bronze per a protegir de la seva fúria la Terra
Santa.
Més hi féu la col·locació de dues estàtues amb la corresponent llegenda: “Aquests són
de matall e aquests féu fer Allexandri, rey gran e poderós”. És a dir, els pobles tancats dins
les muntanyes eren enganyats pel so de les trompetes que sonaven amb el vent i els feien
pensar que el mur estava defensat per un exèrcit nombrós.
Aquesta barreja de llegendes degué circular per tot l’Orient, i el folklore de Rússia
meridional recordava encara les famoses trompetes, però les portes dels Caspis, que es
cregueren estar situades als Caucas, en no ser visitades pels àrabs va ser situades a l’Ural, a
l’Altai339 o a l’Himàlaia, si és que aquesta és la cadena muntanyosa representada a l’Atles.
L’Atles Català recull aquesta llegenda i identifica Gog i Magog amb els tàrtars, encara
que Marco Polo, molt abans i amb major sentit, advertia que els tàrtars no existien, i devien
ser els cumans340. Però la clau era en el fet que eren gent perillosa “no dupten a manjar tota
carn crua” i que la seva arribada havia de coincidir amb la fi del món “aquesta és la generació
amb què vendrà Antichrist e la lur fi serà foc qui avalar del cel qui·ls confondrà”.

Fig. 104: Detall del Full VI, Gog i Magog
Font: Atles Català de 1375
Governant d l’antic regne indi ubicat entre els rius Hidaspes i Acesines, que corresponen als actuals rius Jhelum i
Chenab al nord de l’actual Índia.
339 Regió muntanyosa situada a l'oest de l’actual Sibèria i Mongòlia, a la frontera amb la Xina i el Kazkhstan.
340 Membres d'una horda que van emigrar des de les estepes de la mar d’Aral cap a l'oest al s. X i varen dominar
Ucraïna.
338
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Aquí la necessitat de col·locar-lo a l’Atles “Lo gran senyor príncep de Gog e Magog.
Aquest exirà en temps d’Antechrist ab molta gent”, a cavall, sota baldaquí, acompanyat de la
seva servitud, amb bandera amb l’àguila. El territori es diu Gog i Magog, però el príncep és
una sola persona, fet curiós perquè a l’Antic Testament (Ez 38 - 39) només parla de Gog,
senyor de la terra de Magog, el qual caurà des del nord damunt el poble d’Israel, reunirà els
idòlatres del món i al final seran destruïts tots plegats.
En canvi, al Nou Testament (Ap 20, 7 – 10) parla de Gog i Magog, lluitant contra els
fidels del Déu, assetjant Jerusalem fins que Déu els extermini. Sembla que abans de
l’Apocalipsi hi hagi alguna tradició o llegenda que hagi manipulat o canviat el material
permetent la duplicació que, Cresques no accepta.
Respecte l’Anticrist, la seva miniatura és la més completa i potser la més bonica de tot
el conjunt: dret, amb vestits reials, amb uns brots a les mans i amb seglars a un costat, entre
ells alguns reis, i un cardenal, un bisbe, clergues i beguines341 a l’altre. La llegenda identifica:
“Antechrist. Aquest serà nudrit en Goraym de Galilea e com haurà ·XXX· anys començarà a
preicar en Jherusalem e contra tota veritat dirà ell és Christ fill de Déu viu, e diu-se que
rehedifficarà lo Temple”.

Fig. 105: Detall del Full VI, l’Anticrist
Font: Atles Català de 1375

341

Membres d’una comunitat de laics cristians que habitualment tenien cura dels malalts.
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Aquest episodi de la cartografia, repetit una vegada i una altra, en temps de Mercator ja
no té sentit. S’interpretaven els dos trompeters com a eterna memòria posada pels tàrtars en
el fet de passar de les dificultats de les muntanyes a la llibertat immensa de les planes.
Una altra referència religiosa és la referida a la cremació dels cadàvers a l’Índia.
L’antiguitat clàssica ja tenia constància de la cremació dels morts era corrent en aquell país, i
Díodor Sícul342 ja parlava de la cremació de les vídues amb els seus marits. Marco Polo
també ho esmenta en el relat del seu viatge.
La figura presenta un grup compacte de tres músics amb orgue portàtil, viola i trompa,
que sonen mentre dins un monumental recipient és atiat el foc encès per a cremar el difunt
nu, però amb barret.

Fig. 106: Detall del Full VI, la cremació dels morts343
Font: Atles Català de 1375
La darrera cita amb relació religiosa fa referència als pagans. Al voltant del s. XIV, els
cercles cristians de la diòcesis de Mallorca estan interessats en l’evangelització de les
Canàries, els seus habitants veneraven el Sol i la Lluna i constituïen, en un món poblat per
gent de religions, un país d’idòlatres.
És especialment curiós que un cartògraf coneixedor de la geografia de l’arxipèlag i
ubicat en un port de sortida d’expedicions a les Canàries es limiti a reproduir els tòpics de la

Historiador grec de Sicília del s. I aC contemporani de Juli Cèsar i August, va dedicar la seva vida a escriure una
història universal i va viatjar per Europa i Àsia.
343 Transcripció de la llegenda de la cremació dels morts: “Sapiats que los hòmens e les fembres de aquesta regió
quant són morts, amb esturments e ab solaços porten-los a cremar, emperò los parents dels morts ploren. Esdevésse algunes vegades, mas a tart, que les mullers dels morts se lançen ab los marits al foch, los marits emperò null
temps no s’i lançen ab lus m[u]llers”.
342
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tradició de Plini i Isidor sobre el clima ideal de les illes Benaventurades344 i la creença que les
ànimes dels pagans quan moren s’hi apleguin.

Fig. 107: Detall del Full III, les illes Benaventurades
Font: Atles Català de 1375
A continuació es mostren els noms que va utilitzar l’autor de l’Atles Català per a les illes
Benaventurades:
Illes Canàries
ínsula de lo Fero: Hierro
ínsula de Lansejano: Tenerife
Canària: Gran Canària
ínsula de li Negimari: Lobos
Rocho: Roque del Este
Graciossa: Graciosa

ínsula de Gomora: la Gomera
ínsula de Canària: Gran Canària
Forteventura: Fuerteventura
ínsula de Lanzaroto Maloxelo: Lanzarote
L’Aregranza: Alegranza
Madeira

Porto Sancto: Porto Santo
ínsule Deserte: Ilhas Desertas

ínsula de Legname: Madeira
ínsule Salvatges: Ilhas Selvagens

Eren en les llegendes clàssiques el meravellós paradís on els mortals que ho mereixien eren rebuts pels déus. Es
pensava que aquestes illes (Madeira, Canàries, illes Salvatges, Cap Verd i Açores) estaven situades en l’Oceà
Atlàntic, més enllà de les Columnes d’Hèrcules, canviant d'un arxipèlag a l'altre segons el moment històric.
344
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Açores
ínsula de Corvi Marini: Corvo
San Zorzo: São Jorge

Li Conigi: Flores
Ínsula de Brazil: Terceira

La següent transcripció es refereix a les anteriors illes: “Les iles Beneventurades són
en lo mar grancontra la mà squerra prop lo terme de l’occident, mes però són dintre la mar.
Isidori ho diu el se[u] ·XV· llibre, que aquestes són dites Beneventurades quar de tots béns,
blats, fruyts, herbes, arbres són plenes, e los pagans se cuiden que aquí sia paraís per lo
temprament del Sol e habundància de la terra. Ítem diu Isidòrius que los arbres hi creixen tots
almenys ·C·LX· preus ab molts poms e molts aucels; aquí ha mel e let, majorment en la ylla
de Caprària que ayxí as apellada per la multitut de les cabres qui i són. Ítem és arpès
Canària, illa dita Canària per la multitut dels cans que són enha molt grans e forts. Diu
Pli[ni]us, maestre de mapamundi, que en les yles Ffortunades que una ylla un se leven tots
los béns del món, com sense semrar e sens plantar leva tots fruits en les altees del monts, los
arbres no són nulh temps menys de fulla e de fruits mb molt gran odor; d’assò menyen una
part de l’any, puis segen les meses en loch d’erba. Per aquesta raó tenen los pagans de les
Índies que les lurs ànimes com són morts se’n van en aquelles yles e viuen per tot temps de
la odor d’aquels fruits, e allò creen que és lur paradís, mes segons veritat faula és”.

4.2.2.3 L’heràldica dels territoris
Les cartes altmedievals des del punt de vista estètic són un conjunt bigarrat de
construccions i esquemes figuratius que contrasten amb les cartes noves que prioritzaven la
geografia política que s’ordenava i diferenciava mitjançant l’ús de banderes.
El lector quan va resseguint els accidents de la geografia física es va topant amb
infinitat de colors de les banderes dels estats que onegen damunt de les muralles i les torres.
Perquè les poblacions, des de la Taula Peutingeriana (Veure la Fig. 45) es simplifiquen i
redueixen a una muralla reforçada per torres diminutes.
Cresques Abraham situa les banderes municipals de Barcelona, València i Mallorca a
les capitals dels regnes, com ell era familiar reial de Pere IV reafirma el domini aragonès de
l’illa de Mallorca pintat amb el camp de bastons de vermell i or.

Fig. 108. Detall del Full III, l’illa de Mallorca pintada amb el camp de bastons
Font: Atles Català de 1375
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Fig. 109: Detalls dels estendards d’influència de la Corona catalana – aragonesa
Font: Atles Català de 1375
Els autors solien estar d’acord en l’autenticitat de la majoria de la vexil·lografia, encara
que no fos massa actualitzat. L’oportunitat dels dibuixants es palesa perquè és un moment on
l’heràldica s’estava assentant. Doncs naixia de la necessitat de distingir amics i enemics en
un guerra cuirassada on les armadures dificultaven la identificació.

4.2.2.4 Els personatges històrics
Un altre element de geografia política que dóna un gran importància al mapamundi de
Cresques són els monarques negres, musulmans i orientals amb la finalitat d’individualitzar
els reialmes d’unes terres llunyanes que es mostren globalment.
Els colors que Cresques utilitza són el verd, el groc, el vermell, el taronja, el blau, el
blanc, el negre, el gris i el terrós, la habilitat o varietat per combinar de tots aquests colors per
part de l’autor permet que el conjunt ressalti notablement.
A l’Àfrica hi ha pintat tres reis. El primer és el rei Mansa Musã (Gongo Musà)345,
“senyor dels negres de Guinea”. El monarca seu damunt un tro encoixinat i porta el ceptre
amb la flor de lis, com els reis del mapa d’Ebstorf346 o del Sachsenspiegel347, amb la
diferència que també mostra un pom d’or. Aquest or és el designat or de Guinea que les
Fou el primer governant del llinatge laye i el desè Mansa. La culminació del seu regnat fou el seu famós
pelegrinatge a La Meca (1324 – 1326). El seu or va cridar l'atenció dels mons islàmic i cristià, d’aquí que el nom de
Mali i Tombuctú aparegués als mapamundis de s. XIV.
346 Mapa mural en pergamí de 13 m2, el major del seu temps, fet al voltant del 1300 segurament al monestir
benedictí d’Ebstorf a la Baixa Saxònia.
347 El llibre de lleis més important de l’edat mitjana alemanys, i va ser escrit als voltants del 1220.
345
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caravanes saharianes abocaven als alfòndecs de França i Itàlia i es convertia en moneda
corrent.

Fig. 110: Detall del Full III, el rei Mansa Musã 348
Font: Atles Català de 1375
El segon és el rei d’Organa349 assegut a terra i armat amb l’alfange i l’escut.

Fig. 111: Detall del Full IV, el rei d’Organa350
Font: Atles Català de 1375

348 Transcripció de la llegenda referent a Mansa Musã: “Aquest senyor negre és appellat Musse Melly, senyor dels
negres de Gineva. Aquest rey és lo pus rich e·l pus noble senyor de tota esta pertida per l’abondànçia de l’or lo qual
se recull en la suua terra”.
349 No s’ha pogut obtenir una ubicació precisa en l’actualitat d’aquest regne potser a l’interior de l’actual Líbia.
350 Transcripció de la llegenda referent al rei d’Organa: “Ací senyoreja lo rey de Organa, sarray, qui contínuament
guerreya ab los sarrayns marítims e ab d’altre[s] alàrahps”.
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El tercer és el soldà de Babilònia351, capital de l’imperi dels mamelucs352, també
assegut al terra.

Fig. 112: Detall del Full IV, el soldà de Babilònia353
Font: Atles Català de 1375
Aràbia es representada per la reina de Sabà354. Sembla una reina de França,
còmodament asseguda al tro, amb la seva corona i pom d’or. La representació d’aquest
personatge és una assimilació de la tradició cartogràfica altmedieval.

Fig. 113: Detall del Full V, la reina de Sabà355
Font: Atles Català de 1375
Babilònia d’Egipte, barri del Caire Vell.
Soldats d’origen esclau convertits a l’ islam que servien els califes i els soldans aiúbides durant l’edat mitjana.
Amb el temps es van convertir en una casta militar poderosa que va prendre el poder en més d'una ocasió, com per
exemple a Egipte, on s'instaurà un soldanat mameluc entre 1250 i 1517.
353 Transcripció de la llegenda del soldà de Babilònia: “Aquest soldà de Babillònia és gran e poderós entre los altres
de aquesta regió”.
354 Personatge que apareix a la Bíblia visitant Salomó, sense poder identificar-se amb cap personatge històric. Les
llegendes que l'envolten la representen com una dona extremadament rica, monarca del regne de Sabà, la
localització exacta és desconeguda, però es pensa que podia haver estat al cron d’Àfrica i part de la península
aràbiga, que va viure cap al segle X aC.
355 Transcripció de la llegenda de la reina de Sabà: “Aràbia Sebbà. Provínçia la qual és aquella que tania la ragina
Sebbà. Ara és de sarrayns alhàrabs e ay moltes bones odós con de mirra e d’ensens e és abundade e en or, en
argent e en péres precionses e encara, segons diu, hi és atrobat un auçell que ha nom ffènix”.
351
352
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Altres reis asiàtics, asseguts tots i dibuixats prop de la costa del golf d’Aràbia, són el de
a la vora de la ciutat de Shirãz357, el de Delhi358 i, el rei Colombo de la província de
Colombo (Kerala)359. Sobre el llac de Bakú hi ha un altre que no porta corona com els altres,
sinó que vesteix com un musulmà, i està assegut sobre un coixí amb pom i ceptre: és el rei
Jambek, sobirà de Saray360.

Tauris356,

Fig. 114: Detalls del Full V, el rei de Tauris, el rei de Delhi361, el rei Jambek362 i el rei
Colombo363
Font: Atles Català de 1375

No s’ha pogut obtenir una ubicació precisa en l’actualitat d’aquest regne, però es podria ubicar entre el nord del
golf Pèrsic i el sud de la mar Càspia.
357 Ciutat al sud-oest de l’Iran. La transcripció de la llegenda referent a la ciutat de Shirãz: “Aquesta ciutat és
appellada Ssiras e antigament era appellada ciutat de Gràcia quar és aquella hom fo primerament atrobada
stornomia per lo gran savi Tolomeu”.
358 No s’ha pogut obtenir una ubicació precisa en l’actualitat d’aquest regne, però es podria ubicar a l’actual Pakistan
o all nord de l’Índia.
359 Actualment és un estat dels que formen la Unió Índia a la costa oest.
360 Antic territori proper a la desembocadura del riu Volga. La capital era governada per una branca occidental de
l’imperi Mongol al s. XIII i XIV:
361 Transcripció de la llegenda del rei de Delhi: “Lo Rey Delli. Ací està un soldà gran e poderós molt rich. Aquest
soldà ha ·DCC· orifants e ·C· míllia hòmens a cavall sots lo seu imperí, e ha encara peons sens nombre. En
aquestes part[s] ha molt or e moltes peres precioses”.
362 Transcripció de la llegenda del rei Jambek: “Ací està l’emperador de aquesta regió septentrional, del qual lo
imperi comença en la província de Burgaria e feneix en la ciutat de Organcio. Lo senyor és appellat Jambech,
senyor del Sarrà”.
363 Transcripció de la llegenda del rei Colombo: “Açí seny[o]reja lo rey Colobo, christià. Pruvíncia de Columbo”.
356
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Dos altres reis, més al centre d’Àsia, l’un damunt l’altre, són: el de dalt, el rei Kebek, i el
de baix, el rei Esteve, vora la ciutat de Butifilis (Motupallé)364. Ambdós duen corona, com a
únic atribut remarcable de la seva autoritat.

Fig. 115: Detalls del Full VI, el rei Kebek365 i el rei Esteve366
Font: Atles Català de 1375
A l’illa de Jana367 i a la de Trapobana368 també hi han figures reials representades: una
reina de trenes blanques i daurades amb pom i espasa desembeinada enlaire, i un rei de
barba blanca i corona, assegut damunt un gran coixí vermell. No els acompanya cap llegenda
que en faci referència.

Fig. 116: Detall del Full VI, l’illa de Jana
Font: Atles Català de 1375
Es creu que actualment és Telengana, una regió del centre de l'Índia.
Transcripció de la llegenda del rei Kebek: “Açí senyoreya lo rey Chabech, senyor que és dit de l’imperi de
Medeja. Aquest està en Emalech”.
366 Transcripció de la llegenda del rei de Steve: “Açí senyoreya lo rey Steve, christià. Açí és lo cors de sent Thomàs
apòstel. Mira per la ciutat de Butifilis”.
367 Es creu que podria ser l’illa de Sri Lanka.
368 Es creu que podria ser l’illa de Sumatra a Indonèsia.
364
365
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La llegenda referent a l’illa de Jana diu: “En la illa Jana ha molts arbres liayloes,
càmphora, sàndels, spècies subtils, garenga, nou moscada, arbres [de canyela, la] qual és
pus preciosa de qualsevol altra de tota la Índia, e són així mateix aquí maçís e folii”.

Fig. 117: Detall del Full VI, l’illa de Trapobana
Font: Atles Català de 1375
La llegenda referent a l’illa de Trapobana diu: “La illa Trapobana. Aquesta és appellade
per los tartres Magno Caulii derrera de orient. En aquesta illa ha gens de gran diferència de
les altres. En alguns munts de aquesta illa ha hòmens de gran forma, ço és de ·XII· coldes axí
com a gigants e molt negres e no usants de rahó, abans menjen los hòmens blanchs e
estranys si·ls poden aver. In aquesta illa ha cascun any ·II· estius e ·III· iverns e dues
vegades l’ayn hi florexen les arbres e les herbes, e és la derera illa de les Índies, e habunda
molt en or e en argent e en pedres preçioses”.
Podria semblar estrany que els monarques musulmans seguin a terra, però és costum
usual en la miniatura islàmica . en canvi, els altres signes de poder són occidentals. A les
corones europees els suprimeix la creu, i el mateix fa amb el pom, usat en el món cristià des
del s. XII. Però el més remarcable és que els posa una flor de lis a la mà, la flor més
adequada per col·locar en la mà d’un monarca.
El governant al qual Cresques dóna més paper en la seva obra és Khublai Khan369,
protagonista en la política del continent asiàtic, que entrà en contacte a través de les notícies
de Marco Polo, de qui procedeixen la majoria de llegendes d’Àsia.
Aquest rei és representat assegut al seu tron, amb ceptre vermell, a sota d’una llarga
descripció treta del viatge de Marco Polo. Aquesta explicació diu: “Lo major príncep de tots
los tartres han nom Holubeim, que vol dir gran Ca. Aquest emperador és molt pus rich de tots
los altres enperadors de tot lo món. Aquest emperador guarden ·XII· [míllia] cavallés e han
Va ser el cinquè i l'últim Khan (1260 – 1264) de l’Imperi mongol. Hàbil administrador, va industrialitzar la Xina i
protegí la cultura xinesa, el budisme i els nestorians (religió que predicava que Maria no era la Mare de Déu, sinó
nomès la mare de Jesús).
369
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·IIII· capitans. Aquests ·XII· míllia cavallés e cascú capità [és] en la cort ab sa companya per
·III· [meses] de l’any, e axí dels altres per [orde]”.

Fig. 118: Detall del Full VI, el rei Khublai Khan
Font: Atles Català de 1375
És possible que Cresques conegués l’obra de Marco Polo, perquè sent familiar reial,
pogué consultar la biblioteca de Joan I i també pot ser que en tingués notícia a través
d’Angelino Dulcert en la carta de 1339 en la part retallada que no s’ha conservat.

4.2.2.5 Altres escenes
La caravana de camells amb el seguici dels mercaders muntats a cavall creuant el
desert que pinta Cresques és il·lustrada amb les reflexions que fa Polo quan travessa el
desert del Gobi. Si el cartògraf va fer alguna vegada un viatge al nord d’Àfrica va poder
prendre el model del seu dibuix, perquè els inventaris mallorquins a Alger esmenten tan
camells com cavalls dins els seus estables.

Fig. 119: Detall del Full V, la caravana del desert
Font: Atles Català de 1375
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Marco Polo va introduir moltes dades d’Àsia en tornar dels seus viatges. Els
musulmans que controlaven el comerç de productes autòctons cap a l’Orient Mitjà. Es van
saber coses noves de Pequín (Chambalech) i la cort xinesa, de la navegació per Insulíndia370,
de la pesca de perles, de la recol·lecció de l’ambre gris i del tràfic d’espècies.

Fig. 120: Detall del Full V, la pesca de perles371
Font: Atles Català de 1375
Altres dibuixos de l’Àsia central, de gran bellesa, com l’existència i lluita de pigmeus
contra les grues de la seva mateixa mida o l’estratègia desplegada per a aconseguir els
diamants ubicats dins precipicis inabordables.

Fig. 121: Detall del Full VI, la lluita de pigmeus
Font: Atles Català de 1375

Altrament anomenada l'arxipèlag Malai, sent un terme que fa referència a un vast grup d'illes situat entre Indoxina i Austràlia.
371 Transcripció de la llegenda explicativa de la pesca de perles: “A la mar Índich en la qual són peschadós e ay illes
molt riques, mas los peschadós abans que devallen a la mar dien ses encantacions per les quals los pexos molt
fugen, e si per aventura los pescadós devalaven pescar (a) que no aguessem dites les lurs encantacions, los pexos
los menjarien, e açò és molt provada cosa”.
370

Jordi Gras Serra

199

Anàlisis d’una mostra cartogràfica representativa de l’Escola Mallorquina: l’Atles Català

La transcripció de la llegenda explicativa de la recol·lecció de diamants: “Aquest[s]
hòmens són alets a cullir diamants mas per tal com els no poden pujar en los munts on són
los diamants lancen e giten carns artifficiosament là on són los pedres, e les pedres peguense a les carns e giten-les d’aquell loch, puys les pedres que tenen a les carns chaen als
auçells, e axí són atrobades e açò trobà Allexandri”.

Fig. 122: Detall del Full VI, la recol·lecció de diamants
Font: Atles Català de 1375
Tot pertany a l’anecdòtica clàssica (Plini) i patrística372 que arrossegava la cartografia
tradicional altmedieval, que insistia en els monstres humans i les races teratomòrfiques373,
que a mesura que augmenta la informació, s’allunyen més i més del centre geogràfic per
passar als límits de les cartes, acabant en el folklore mitològic o teratològic.
Una de les notícies que inclou Cresques a l’Atles es troba a les costes arenoses del
Sàhara, on el cartògraf recorda que a l’estiu de 1346 partí del port de Mallorca la nau del
patró Jaume Ferrer cap al “riu de l’or”. Recordem que els genovesos ja no eren una primera
potència naval i que el domini portuguès cap a les costes africanes encara no era molt
significatiu en aquesta data.

372
373

Estudi de les vides, dels escrits i de les doctrines dels pares de l’Església.
Anomalies i monstruositats dels organismes animals o vegetals.

Jordi Gras Serra

200

Anàlisis d’una mostra cartogràfica representativa de l’Escola Mallorquina: l’Atles Català

Fig. 123: Detall del Full III, l’expedició de Jaume Ferrer374
Font: Atles Català de 1375
La noticia de la presencia dels tuaregs en la regió del Magreb de ben segur que era
coneguda i confirmada per diverses fonts, ja que la situació de l’illa com a punt de confluència
de les rutes comercials, la proximitat amb la zona on es troben els tuaregs i el comerç que el
regne d’Aragó feia amb ciutats properes. D’aquí que la transcripció de la llegenda de
Cresques sigui tan detallada: “Tota aquesta pertida tenen gens qui són enbossats que no·ls veu
hom sinó los uyls, e van en tendes e fan cavalcades ab camels, e ay bísties qui han nom lemp e
d’aquel cuyr fan les bones dargues”.

Fig. 124: Detall del Full III, els tuaregs
Font: Atles Català de 1375
Suposem que en motiu del poder que el Khan tenia en aquella regió l’autor va incloure
la següent miniatura on la transcripció de la llegenda diu: “En aquestes illes nexen molt bons
girafalts e falcons, los quals los habitadors no gosen pendre sinó per ús del gran Ca, senyor e
emperador del Catayo”.
Transcripció de la llegenda de l’expedició de Jaume Ferrer: “Partich l’uxer d’en Jacme Ferer per anar al riu de l’or
al gorn de sen Lorens qui és a ·X· de agost qui fo en l’any ·M· CCCXLVI”.

374
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Fig. 125: Detall del Full VI, les illes dels falcons
Font: Atles Català de 1375
Un altre dels detalls que Cresques inclou en l’Atles són infinitat d’illes. L’autor ja en
devia tenir constància en forma de llegenda o de notes de Marco Polo. La transcripció de la
llegenda que acompanya aquesta miniatura és la següent: “Mar de les illes de les Índies hom
són les espècies, en la qual mar navega gran navilli de diverse gens, e són açí atrobades ·III
·natures de peix qui s’apellen sarenes, la uuna qui és miga fembra e miga peix e l’altre miga
fembra e miga auçell”.

Fig. 126: Detall del Full VI, les illes de les Índies
Font: Atles Català de 1375
La regió Europea més allunyada representada a l’Atles és Noruega, lloc on tot i que els
mercaders catalans hi poguessin tenir cert contacte a través de les mercaderies i explicacions
que poguessin trobar a Flandes i Anglaterra no sembla ser que arribessin a viatjar-hi.
La representació que en fa Cresques és molt poc detallada i muntanyosa i la
descripció present a la seva llegenda únicament hi descriu els productes i característiques
més típiques d’una zona nòrdica: “Aquesta regió de Nuruega és molt aspra e molt freda e
muntanyosa, salvatgosa e plena de boschs, lo habitadors de la qual més viuen de peix e de
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caça que de pa; avena s’i fa e fort pochs per lo gran fret; moltes feres hi ha, ço és, cervos,
orsos blanchs e grifalts”.

Fig. 127: Detall del Full III, el nord d’Europa
Font: Atles Català de 1375
La representació de les illes Britàniques a l’Atles no ha de sorprendre, ja que
Anglaterra va ser aliada de Catalunya. Ara bé, tot i aquest contacte reial la seva definició és
pobra degut a la llunyania amb la ubicació del cartògraf, i molt desproporcionada, en la mida,
sobretot d’Irlanda respecte d’Anglaterra.
A més Cresques inclou una llegenda explicativa misteriosa referent al paradís impropi
del contacte que es tenia amb les illes en aquella època, però tampoc tant sorprenent perquè
les referències que en pogués consultar segurament s’alteraven pel camí i arrosseguessin, ja
d’inici les llegendes pròpies d’aquelles terres.

Fig. 128: Detall del Full III, les illes Britàniques
Font: Atles Català de 1375
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La transcripció referent a l’illa d’Irlanda diu : “En Inbèrnia ha moltes illes meravellosas
que són credores en les quals n’i a una poque: que·ls hòmens nuyl tempms no y moren, mas
con són molt veyls que muyren són aportats fora la illa. No y a neguna serpent ne naguna
granota ne nahuna aranya verinossa, cor aquí és Lacerie insulle. Encara més, hi a arbres als
quals auçels hi són portats axí com a figa mmadura. Ítem hi a altre illa en la qual les fembres
no enfanten, mas con són determenades a enfantar són portades fora illa segons custums”.
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5 Conclusions
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PRIMERA: Als segles XII a XIV la confederació de la Corona catalana – aragonesa, nascuda
de pactes matrimonials i econòmics, adquireix una gran preponderància a la
Mediterrània. Els reis més importants foren: Jaume I, el Conqueridor; Pere II, el Gran i
Alfons III, el Benigne.
SEGONA: La majoria de les conquestes mediterrànies dels monarques catalans foren terres
manllevades als sarraïns: Mallorca, València, Provença, Sicília, Àsia Menor, Menorca i
Sardenya.
TERCERA: L’expansionisme es facilità degut a l’augment demogràfic, els excedents de
producció (agrícola, teixits de llana, pells, forja, armament, vaixells i argent), les
necessitats comercials burgeses i de conquesta (Croades).
QUARTA: Les rutes catalanes de navegació a l’edat mitjana eren:
• Mediterrani occidental: Provença, Sardenya, Gènova, Venècia, Sicília, nord d’Àfrica
i Hispània.
• Mediterrani oriental: Romania (mar Egeu i Constantinoble) i rutes de Llevant (Xipre,
Jerusalem i Egipte).
• Oceà Atlàntic: terres del nord (Anglaterra i Bruges) i noves terres africanes.
CINQUENA: L’ampliació i la consolidació de les rutes comercials portà a crear per part de
Jaume I la representació consular, estructurant-se durant l’apogeu del comerç català.
Aquest desenvolupament donà lloc a una gran varietat de relacions mercantils i
marítimes recollides al s. XV al Llibre del Consolat del Mar.
SISENA: Al regne català – aragonès convivien la població cristiana dominant i les minories
jueva – nombrosa, dedicada al comerç, ciències del coneixement i arts manuals – i
musulmana – servents o esclaus en cases i obradors de mercaders i artesans -.
SETENA: Els recursos clàssics d’orientació per navegar eren a través del Sol i de l’esfera
celeste, la coneixença dels vents, els detalls de les costes i corrents, i el comportament
del propi vaixell.
VUITENA: L’agulla magnètica, el compàs de puntes, la rosa dels vents i el rellotge de sorra es
van convertir en uns instruments bàsics per a la navegació al s. XIV.
NOVENA: Tot i la gran varietat d’instruments científics medievals (astrolabi i quadrant),
només la ballestina, ideada en finalitats nàutiques, fou útil en la determinació de la
latitud.
DESENA: La cartografia és la ciència relacionada amb l’elaboració i la interpretació de mapes
de qualsevol representació minimitzada d’un espai geogràfic i realitzat en un suport
bidimensional (tela, paper, pedra, pell...).
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ONZENA: Claudi Ptolomeu (85 - 165) va saber donar una resposta satisfactòria a l’acció de
traçar sobre una pla una representació de la superfície terrestre corba, però l’absència
d’instruments i mitjans per a la determinació de les coordenades geogràfiques produí
errors.
DOTZENA: Desprès de l’obscurantisme de l’alta edat mitjana, el redescobriment dels textos
antics, grecs i romans, es produí un renaixement de les arts i les ciències, sobretot a
través dels àrabs durant les Croades i amb la captura de Constantinoble.
TRETZENA: Els avenços en les tècniques de navegació a partir del s. XIII produïren un
veritable mètode de navegació magnètica i crearen un procediment matemàtic
traspassat a les cartes.
QUATORZENA: Les cartes tracen amb certa exactitud les costes conegudes i estan
entrecreuades per les línies de vent. Tenen una torsió generalitzada de l’eix est - oest
del Mediterrani de l’ordre de 8º a 9º que pot respondre a la declinació magnètica durant
l’època medieval.
QUINZENA: Les cartes nàutiques no senyalen els paral·lels ni els meridians, sinó que
s’iniciaven traçant dues rectes perpendiculars d’extrem a extrem i a la intersecció una
circumferència amb el màxim radi, dividint-se en les 32 quartes.
SETZENA: La nova cartografia nàutica se suposa que va néixer a l’arc litoral comprés entre
Gènova i Pisa entre la fi del s. XII i mitjans del s. XIII. La més antiga mai conservada és
la carta Pisana.
DISSETENA: Mallorca aconseguí desplaçar al llarg del s. XIV els tallers italians gràcies a la
gran tradició científica de Ramón Llull, d’excel·lents tècnics jueus, de l’interès dels
monarques per la producció cartogràfica i de la major precisió de les cartes.
DIVUITENA: Forma part de l’Escola Mallorquina el conjunt de cartes nàutiques firmades a
Mallorca, o en un lloc diferent per un cartògraf mallorquí, i amb text en català. També
ho seran les que presentin afinitat amb aquest estil.
DINOVENA: El grup D - Dalorto (1325 - 1330), anònima del British Museum (1327) i Angelino
Dulcert (1339) - és l’ inici, punt de referència i model de tota la cartogràfica mallorquina
posterior.
VINTENA: Els trets característics de les cartes mallorquines són: la serrada de l’Atles, els
Alps, les muntanyes de Bohèmia, el riu Danubi, els rius Segura i Tajo, el riu Jordà, el
nord d’Europa i la mar Roja.
VINT-I-UNENA: L’Escola Mallorquina produí material cartogràfic des del 1325 amb Dalorto
fins al 1486 amb Arnau Domènech. Sent els més destacats Cresques Abraham, el seu
fill Jafudà Cresques i Gabriel de Vallseca.
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VINT-I-DOSENA: La professió de la família Cresques, d’origen jueu, era la de buxoler, mestre
de mapamundis i de brúixoles. Professió molt lucrativa que l’hi va donar una situació i
posició social de privilegi arribant a ser “familiar reial” de Joan I i Martí I.
VINT-I-TRESENA: A la reproducció tècnica s’hi afegien excel·lents gràfics artístics,
informatius i detalls complementaris per crear obres de caràcter ornamental i lucratiu;
però com que aquestes eren poc rentables també es produïen altres cartes més
senzilles i de preu més assequible.
VINT-I-QUATRENA: L’Atles Català de 1375 es conserva a la Bibliothequè Nationale de París,
és una de les obres més conegudes de la cartografia medieval i l’exemplar més
important de la cartografia mallorquina.
VINT-I-CINQUENA: És un document anònim que no indica el lloc ni la data de la seva
realització, ni tampoc el nom del seu autor, però s’atribueix a Cresques Abraham.
VINT-I-SISENA: L’obra consta de sis pergamins de 0.643 m x 0.498 m, actualment dividits per
la meitat, encolats sobre set suports de fusta relligats entre ells.
VINT-I-SETENA: El resultat és un compendi de textos i cites clàssics (Aristòtil, Estrabó,
Sèneca, Plini, Ptolomeu i Isidor de Sevilla), cristians (Nou Testament), àrabs i jueus, a
més d’informacions dels viatgers coetanis (Marco Polo i navegants mediterranis).
VINT-I-VUITENA: L’Atles presenta detalls orogràfics i hidrogràfics, exquisides miniatures de
reis, ciutats, animals, plantes, etc, amb un valor artístic i ornamental màxim exponent
de les obres cartogràfiques de tipus nàutic - geogràfic.
VINT-I-NOVENA: Els dos primers pergamins contenen informacions de caràcter cosmogràfic,
astronòmic, astrològic i calendaris, detalls que també apareixen en altres mapamundis i
manuscrits medievals.
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