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Espais viscuts i espais imaginats: les representacions del món de la Baixa Edat Mitjana
Ramon J. Pujades i Bataller
En una data indeterminada poc anterior a
l’any 1320, el franciscà venecià fra Paolino
Minorita redactava la seua Satyrica Historia, també anomenada Speculum, una narració que actualitzà diverses vegades entre
aquest any i el 1335. Tanmateix, si m’interessa tant aquesta obra com per a començar
amb ella el text d’aquest treball, dedicat a les
característiques de la representació de l’espai
en els mapamundis baix-medievals, és perquè, ja des de la seua primera versió, anava
acompanyada d’un tractadet breu anomenat
De mapa mundi cum trifaria orbis divisione
el qual, al seu torn, s’il·lustrava amb aquest
petit mapamundi de menys de 25 cm de diàmetre, però amb un caràcter veritablement
revolucionari en comparació amb tota la
tradició medieval anterior, el qual ens ha arribat només en dos manuscrits, el Vaticà Llatí 1960 de la Biblioteca Apostòlica Vaticana,
i el Llatí 4939 de la Bibliothèque Nationale
de France (Fig. 1).1
Efectivament, tots els mapamundis que han
pervingut que foren dissenyats abans de la fi
del segle xiii tenen un denominador comú:
malgrat les grans diferències que arriben a
presentar, segons la major o menor riquesa
d’informació geogràfica i el nivell d’esquematisme o realisme cartogràfic pretés, tots
deriven bàsicament d’unes mateixes fonts
d’informació geogràfico-cartogràfica. Uns
ullals que, a banda dels comentaris geogràfics inserits en els texts bíblics i patrístics,

foren les poques obres que van sobreviure
al dràstic procés d’expurgació de la cultura
geogràfica de l’antiguitat clàssica que va fer
l’Església d’època baix-imperial i alt-medieval. En aquella selecció destaquen sobretot
algunes recensions llatines tardanes, com els
Commentarii in Somnium Scipionis de Macrobi, el De Nuptiis Philologiae et Mercurii
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Fig. 1. Mapamundi de fra Paolino minorita. BnF,
Dep. des Manuscrits, ms. Latin 4939, f. 9r.
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de Marcià Capel·la, la Cosmographia de Juli
Honori, o el De Mirabilibus Mundi de Gai
Juli Solinus, junt amb un grup d’obres d’autors cristians que també van resumir una
part dels coneixements dels savis geògrafs
d’època antiga, com ara les Historiae adversum Paganos de Pau Orosi, les dues grans
obres de sant Isidor, el De Natura Rerum o
Liber Rotarum i les Etymologiae, o el text de
l’Anònim de Ravena (any 650 ca.) i, en menor
mesura, també el De Natura Rerum de Beda
el Venerable.2 A aquest corpus limitadíssim
s’anaren afegint al llarg dels segles següents
alguns altres tractats que, malgrat tenir un
enfocament renovat bastant més eurocentrista, feren poc més que resumir, contrastar
i actualitzar les descripcions oferides en els
tractats citats, per la qual cosa aportaren ben
poc de vertaderament nou al saber geogràfic
contingut en els texts precedents.3

28

Quan els coneixements geogràfics descrits
en aquelles obres havia estat enriquit amb il·
lustració gràfica (cosa que no passava sempre,
ni molt menys), en la major part dels casos
el text anava acompanyat d’uns dissenys que,
parlant amb propietat, no són vertaders mapamundis, sinó senzills diagrames ecumènics,
la major part dels quals corresponen al tipus
conegut com a mapamundis en T-O, tot i que
tampoc no manquen exemples d’esquemes
ecumènics zonals amb les faixes climàtiques
de tradició macrobiana.4 I fins i tot els poquíssims testimonis d’autèntics mapamundis
del període que, per la seua major pretensió
de realisme, resten fora de la categoria dels
diagrames ecumènics, continuen sent interpretacions gràfiques que enriqueixen i
compliquen aquell mateix esquema tripartit
bàsic dels diagrames ecumènics amb detalls
extrets de la mateixa informació que proporcionaven textualment les obres esmentades.5
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En són magnífics exemples el Mamapundi
d’Albi, fet cap a l’any 730, el mapamundi del
còdex de les Etimologies d’aquella mateixa
centúria conservat a la Biblioteca Vaticana,
el Mapamundi anglosaxó (segle x), o el mapamundi de Lambert de Saint Homer.6
A les acaballes del segle xi i, sobretot, al llarg
del segle xii, al caliu de les transformacions
socioeconòmiques que estava experimentant
la societat europea occidental, començà a
multiplicar-se el nombre d’aquest tipus de
mapamundis menys esquemàtics.7 Destaquen el dibuixat per Enric de Mainz cap a
1110 –que il·lustra una de les obres de contingut geogràfic més difoses de les generades
en la Plena Edat Mitjana, la Imago Mundi
d’Honori d’Autun–, el dissenyat per Guido
da Pisa l’any 1119 i el mapamundi orosianoisidorià de la Bayerische Staatsbibliothek de
Munic.8 Tots ells foren els precedents que
serviren de base també per a l’elaboració dels
grans mapamundis del segle xiii, la centúria
daurada de la cartografia erudita de tradició
eclesiàstica, amb exemples tan espectaculars
com els mapamundis de Hereford (Fig. 2) i
Vercelli o l’enorme mapamundi de Ebstorf,
destruït per un bombardeig durant la Segona Guerra Mundial.9 Tanmateix, aquests
grans mapamundis constitueixen les darreres fites d’un mateix itinerari pel qual ja no
es podia anar molt més lluny. Calia explorar
noves vies, i aquest és, justament, el motiu
que fa tan interessant l’obra de fra Paolino
minorita (Fig. 2).

Noves fonts per a una representació
innovadora.
El petit mapamundi que acompanya el tractadet geogràfic de fra Paolino és, certament,
el primer testimoni pervingut d’una nova
via de representació geogràfica que pre-
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tengué superar aquelles limitacions amb el
recurs a noves fonts d’informació geogràfico-cartogràfica, malgrat que tenim indicis que mostren que per aquest nou camí
ja havien començat a caminar predecessors
tan il·lustres com el propi Roger Bacon.
D’aquesta manera, fra Paolino a la llista habitual d’auctoritates consultades afegeix una
novetat importantíssima, el De Corographia
o De situ orbis de Pomponi Mela, una obra
perduda fins aleshores que degué de trobar
en les biblioteques del cercle de la cort papal
d’Avinyó, i que seria reivindicada per Petrarca posteriorment fins a esdevenir el tractat
geogràfic antic més estudiat pels humanistes
del Trecento.10 Ara bé, malgrat que la informació proporcionada per Mela permeté
millorar la representació del continent asiàtic en el nou mapamundi, no fou la que li
aportà el seu caràcter revolucionari, perquè

Fig. 2. Mapamundi de Hereford. Londres, Royal
Geographical Society, S. S.
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no deixava de ser una altre autor romà la visió del qual era bàsicament coincident amb
la de les autoritats tradicionals. Aquell caràcter trencador deriva de l’ús d’unes fonts
alternatives d’informació que, malgrat no
ser esmentades en la llista que en va fer l’autor en el pròleg –perquè no formaven part
de la selecció d’autoritats de prestigi reconegut que tots els autors invocaven–, foren les
més determinants per a l’èxit del seu disseny
innovador.
Així, la representació dels dos grans llacs interiors d’Àsia, la mar Càspia i la mar d’Aral,
indiquen que havia tingut accés directe o indirecte a l’Itinerarium de Guillem de Rubruck,
la famosa descripció de tot allò que havia
cridat l’atenció d’aquest frare franciscà en el
viatge de la seua ambaixada davant la cort
tàrtara, realitzat entre 1252 i 1254, i redactat en forma de narració l’any 1255. Del text
de Rubruck deriva també l’afirmació sobre
el caràcter de llac tancat de la mar Càspia,
especialment important perquè va contra el
que, seguint Orosi i sant Isidor, havien indicat tots els autors cristians anteriors, que el
consideraven un golf profund mitjançant el
qual l’oceà àrtic penetrava cap al centre del
continent asiàtic.11 El que més ens interessa,
però, des del nostre punt de vista, és que,
amb aquesta incorporació de la informació
proporcionada per un llibre de viatges pel
continent asiàtic, fra Paolino encetava una
via que seria molt explotada pels cartògrafs
posteriors. Tot apunta que Fra Paolino encara no coneixia el Milione de Marco Polo,
malgrat que sabem que la traducció toscana
del text francoitalià original perdut, redactat
per Rustichello da Pisa l’any 1298, començà a circular a partir de 1309, si no abans, i
que alguns anys després fou traduït també
al venecià.12 Tanmateix, aquesta obra, que
Studium Medievale, Núm. 3 (2010), ISSN 2013-1992
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fou traduïda igualment a la major part de les
gran llengües europees al llarg del segle xiv,
seria font indispensable d’informació per a
la major part dels cartògrafs medievals que
van tractar de representar el continent asiàtic durant la segona meitat de la centúria i al
llarg de tot el segle següent, tot seguint la via
que sembla obrir fra Paolino amb la narració de Rubruck, com veurem de seguida.
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A més però, d’aquest nou tipus de font textual, l’origen venecià de fra Paolino li permetia conéixer les notícies geogràfiques que
portaven els mercaders que feien les grans
rutes del comerç marítim internacional, el
qual tenia a Venècia un dels seus grans epicentres, el més important, sense dubte, pel
que feia a les rutes amb orient. No per casualitat fra Paolino esmenta els mercaders i
les mercaderies que passaven per la mar Roja
en la representació que en fa en el seu mapamundi (“Hic descendunt mercatores”, “Hic
descendunt mercaciones”, diuen les llegendes
de la versió vaticana), un disseny d’Aràbia
que millora considerablement fins i tot els
fets per Al-Işţakhrī i al-Idrīsī, tot presentant
nítidament la península aràbiga com una
llengua de terra que s’eixampla cap a orient
pel seu extrem meridional, i que està limitada per la mar Roja a l’oest i pel golf Pèrsic
a l’est.13 Aquest ús que fa fra Paolino de la
informació geogràfica que li arribava per via
dels mercaders no era, però, un cas aïllat o
extraordinari. Ho podem comprovar també
sobre les reproduccions que es conserven de
la carta perduda de Giovanni da Carignano,
datable cap a 1327 i destruïda per un bombardeig durant la Segona Guerra Mundial.
Aquella obra acabava la llegenda que dedicava a la ciutat magrebina de Sigilmesa
afirmant que “Hoc audivi a fidedigno mercatore Januensi qui aliquando morabatur in
Studium Medievale, Núm. 3 (2010), ISSN 2013-1992

Sigelmesa et habebat societatem cum eis”.14
És evident, per tant, que el cabdal extraordinari d’informació geogràfica, socioeconòmica i cultural de primera mà que portaven
els mercaders quan tornaven dels seus viatges als límits del món conegut ja arribava directament als cartògrafs del primer terç del
segle xiv.
Tanmateix, la part del mapamundi de fra Paolino en la qual la versemblança del disseny
resulta més sobtosament innovadora front a
la tradició anterior no és la seua representació del llunyà continent asiàtic, sinó la que fa
del litoral mediterrani i de l’Europa atlàntica.
I és tan trencadora respecte de la mostrada
per tots els mapamundis precedents perquè
no ha estat presa de la mateixa tradició cartogràfica de prosàpia tardoantiga de la qual
derivaven tots els altres, sinó d’un nou tipus
de cartografia que s’havia desenvolupat al
llarg del segle xiii sobre unes bases tècniques
molt distintes: la cartografia portolana. Ho
percebrem millor si, en lloc de veure el mapamundi de fra Paolino sobre el seus dissenys originals, l’observem sobre alguna de
les còpies dotades de xarxa de vents que en
va fer Pietro Vesconte per a il·lustrar el Liber
secretorum fidelium crucis de Marino Sanudo, presentat al papa l’any 1321 (Fig. 3).
Un centenar d’anys abans de la confecció del
mapamundi de fra Paolino havien aparegut
al litoral toscà-lígur els primers testimonis
d’un nou tipus de mapa que trencava amb
tota la tradició cartogràfica anterior perquè, en lloc d’usar com a informació bàsica
per a la seua construcció les coordenades
geogràfiques de latitud i longitud, recorria a
les direccions de brúixola i les distàncies estimades que separaven uns ports dels altres,
raó per la qual els meridians i els paral·lels
foren substituïts per la xarxa de vents. Teò-
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ricament, el canvi era molt negatiu, perquè
implicava desplaçar un mètode científicament correcte per un altre que es fonamentava sobre una informació molt traïdora.
Tanmateix, com que els medievals desconeixien el fenomen físic de la declinació magnètica –que fa que el pol magnètic marcat
per la brúixola es desvie oscil·lantment del
veritable pol geogràfic– no podien calibrar
a priori la greu conseqüència que això tindria, la desviació latitudinal antihoraria
d’uns 9º de tot el seu disseny. Tanmateix,
si es deixa de banda la qüestió de la lati-

Fig. 3. Mapamundi de Pietro Vesconte, Ciutat del
Vaticà, Biblioteca Apostòlica Vaticana, ms. Pla. Lat.
1362A, folis 1v.-2r.

Espais viscuts i espais imaginats:…

Fig. 4. Carta pisana, París, BnF, Dep. des Cartes et
Plans, Rés. Ge. B. 1118.

tud –de molt poca transcendència en una
mar tan curta en sentit latitudinal com és
la Mediterrània–, el resultat d’aquest canvi
fou l’obtenció d’un disseny cartogràfic del
litoral mediterrani i de les costes atlàntiques
d’Europa i del nord d’Àfrica incomparablement més realista que el de qualsevol dels
mapamundis medievals anteriors, tant cristians com islàmics (Fig. 4).
L’aparent contradictio in terminis que suposa que la substitució d’un mètode científicament correcte per un altre incorrecte donàs
com a resultat un mapa més realista que els
anteriors s’explica per una raó molt senzilla:
el primer era incompatible amb les possibilitats tècniques del període i el segon s’ajustava enormement a elles. Determinar la latitud
d’un lloc era un exercici relativament difícil
que implicava amidar-la astronòmicament
amb l’ajuda dels instruments necessaris.
Calia una formació específica que posseïa
poca gent, a la qual cosa s’ha d’afegir que
el marge d’error d’aquells instruments, que
no eren justament de precisió, també era relativament important. I establir la longitud
era, senzillament, gairebé impossible. Fins a
molt avançada l’edat moderna, només l’observació d’un mateix eclipsi a la mateixa
hora permetia saber que dos punts estaven
en el mateix meridià. Així doncs, ni les tauStudium Medievale, Núm. 3 (2010), ISSN 2013-1992
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les astronòmiques més completes d’època
antiga i medieval recollien un nombre d’informació vàlida suficient per a la construcció d’un disseny cartogràfic veritablement
realista. Al contrari, la quantitat d’informació sobre les distàncies que, en una determinada direcció, separaven un port d’un altre,
era molt abundant i fiable. La gran expansió
del comerç marítim internacional que venia desenvolupant-se des del segle xi, unida
a l’expansió de la brúixola, i també al fort
increment de les taxes d’alfabetització entre
la població que es dedicava a les activitats
marinero-mercantils i al consegüent salt de
les llengües vulgars a la condició de llengües
d’escriptura, va permetre l’acumulació i estructuració d’una gran quantitat d’informació sobre la distància que separava en línia
recta un port d’un altre en una determinada
direcció de les que marcava la brúixola (16
inicialment, i 32 quan es va generalitzar la
de pern fix). Aquestes llistes de distàncies i
direccions, que són els vertaders portolans,
unides al record visual de la morfologia litoral observada des del lloc privilegiat que
suposa la coberta d’un vaixell situat a unes
quantes milles de la costa, són les que permeteren la confecció dels primers exemples
d’aquell nou tipus de mapa que anomenem,
per això mateix, carta portolana, però que
els medievals denominaven, molt significativament, “cartes de navegar”.
Doncs bé, si observem el disseny litoral de la
Carta pisana i el dels atles viscontians (13131322), que conformen el grup de testimonis
més antics d’aquell nou tipus de cartografia
que conservem, comprovarem que la versemblança del disseny cartogràfic de fra Paolino
tampoc no s’acaba a l’alçada aproximada
de l’estret de Calais de manera casual (la
península de Jutlàndia té unes dimensions
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exageradíssimes i un perfil litoral completament irreal i Escandinàvia no existeix). Les
primeres cartes amb una representació mínimament realista de la zona al nord d’Holanda són la ja citada carta de Giovanni da
Carignano i les d’Angelino Dulceti de 1330
i 1339, totes elles alguns anys posteriors al
moment de la confecció del mapamundi de
fra Paolino. Fra Paolino, d’altra banda, no
havia hagut d’anar molt lluny a cercar el nou
tipus de cartografia que va usar com a font,
perquè sabem que el cartògraf genovés Pietro Vesconte havia traslladat el seu obrador
a la Ciutat dels Canals abans de l’any 1318,
i que podem donar per ben segur que, quan
Vesconte hi va arribar, ja feia alguns anys
que hi circulaven cartes nàutiques importades des de Gènova.
És en tenir ben present aquesta barreja d’elements procedents de diferents tradicions
cartogràfiques i de fonts alternatives d’informació geogràfica, quan s’entén realment que
la millora del disseny que mostra aquest nou
tipus de mapamundi respon a un procés de
substitució ben evident, que és el que inspira
el títol d’aquest treball. Sobre una base cartogràfica herència d’aquelles que foren mentalment construïdes pels savis de l’antiguitat
clàssica a partir dels seus coneixements geogràfics i astronòmics, s’anaren substituint i
corregint les parts en les quals l’observació
quotidiana de l’“espai viscut” pels medievals
proporcionava un coneixement geogràfic de
primera mà suficientment sòlid com per a
poder cartografiar-lo amb major realisme.
En aquells sectors en els quals la repetició
dels viatges marítims oferien abundància de
dades de distàncies en línia recta i direccions
de brúixola, els medievals pogueren bastir un
disseny absolutament nou a partir d’aquella
font alternativa d’informació. En les zones
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en les quals aquestes dades no existien, és a
dir, en els interiors continentals o els sectors
litorals en els quals els mercaders occidentals
no podien arribar directament en vaixell perquè havien de travessar una franja de terra
ferma (mar Roja, golf Pèrsic, etc.), s’hagueren de conformar amb la correcció puntual
i l’enriquiment informatiu del vell model
cartogràfic de prosàpia tardoantiga que permetien les notícies portades pels mercaders
que hi havien estat, o les narracions dels viatgers que havien decidit de donar forma literària als seus llargs i accidentats periples.
Per aquelles zones no podien bastir un disseny alternatiu perquè les rutes terrestres,
que s’havien d’adaptar al relleu i a la resta
de determinants físics, no podien mantenir
la línia recta amb certa constància, de manera que no es podia obtenir la quantitat de
dades de distàncies en línia recta i direccions
constants de brúixola que calia per a fer-lo.
És a dir, per a poder cartografiar de manera
realista un gran territori calia primer haverlo circumnavegat quotidianament. Aquesta
és la raó que explica que els mapamundis
baix-medievals, a diferència dels de l’Alta i
la Plena Edat Mitjana, es caracteritzen per la
dicotomia que implica ajuntar dos dissenys
cartogràfics que deriven de bases tècniques
distintes en un mateix mapa. N’és un magnífic exemple el conegudíssim Atles català dissenyat pel jueu mallorquí Cresques Abraham
cap a 1375, ja que, mentre els dos primers
panells –corresponents a l’àrea representada
habitualment en les cartes portolanes– són
una carta de navegar miniada d’escola dulcetiana, els dos panells del continent asiàtic
presenten un disseny de tradició tardoantiga
enriquit amb tot un seguit de notícies tretes
en gran part del Milione de Marco Polo.15
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En definitiva, i per a tornar al fil que m’interessa, el flux constant d’informació que anava arribant com a conseqüència de la lògica
econòmica summament expansiva del precapitalisme baix-medieval permeté anar disminuint l’àrea de l’espai mentalment construït
o simplement imaginat per a incrementar la
de l’espai conegut empíricament. La conseqüència fou que, segons avançava la Baixa
Edat Mitjana, l’espai per a les llegendes i les
històries mítiques anà restant cada vegada
més limitat a una perifèria geogràfica que
veia disminuir amb molta rapidesa les seues
dimensions. Quan l’“espai viscut” arribava a
la posició on tradicionalment s’havia situat
una d’aquelles històries llegendàries només
hi havia dues possibilitats, o s’assumia que
era fictícia i, per tant, era eliminada o, més
freqüentment, se la traslladava cap a fora,
cap al sector perifèric on encara era possible
fer-la subsistir. Tractaré d’il·lustrar l’afirmació amb alguns exemples significatius.

El descobriment de l’Atlàntic.
Un dels primers territoris que van passar
de l’espai imaginat a l’”espai viscut” de la
Baixa Edat Mitjana foren les illes Canàries, anomenades illes Afortunades per Plini i
illes Benaurades per sant Isidor. La notícia
de la seua existència havia romàs gràcies a la
menció en aquests i altres dels tractats geogràfics que abans esmentava, però la manca
d’informació concreta sobre unes illes que
feia segles que els occidentals no visitaven les
situava dins de l’àrea de l’espai mític, on la
faula substituïa el vertader coneixement geogràfic com a font d’informació. Tanmateix, el
redescobriment de l’arxipèlag per un genovés
assentat a Mallorca, Lancelloto Malozello
(de qui prengué el nom l’illa de Lanzarote), en el primer terç del segle xiv, implicà la
Studium Medievale, Núm. 3 (2010), ISSN 2013-1992
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seua reintroducció progressiva dins l’”espai
viscut” i, en conseqüència, la possibilitat de
representar-lo de manera realista.16 El primer disseny cartogràfic de l’arxipèlag en la
cartografia nàutica és el de la carta d’Angelino Dulceti feta a Mallorca l’any 1339, on
només figura una representació ben situada i
mínimament realista, tot i el seu esquematisme, de les dues illes més orientals, Lanzarote
i Fuerteventura.17 Trenta-cinc anys més tard
Cresques Abraham ja pintava l’arxipèlag
complet d’una manera bastant versemblant,
i l’acompanyava d’una extensa llegenda que
tractava d’extractar la informació que havien donat sobre les illes sant Isidor i Plini.
Significativament, però, hi podem apreciar
una voluntat de rebatre algunes de les idees
mítiques que hi circulaven:
“Diu Plinius, maestre de mapamundi, que en les
Yles Ffortunades ha una ylla un se leven tots los
béns del món, con sense sembrar e sens plantar
leva tots fruits en altees dels monts; los arbres no
són nulh temps menys de fulla e de fruits amb molt
gran odor; d’assò menyen una part de l’any, puis
segen les messes en loch d’erba. Per aquesta rahó
tenen los pagans de les Índies que les lurs ànimes,
con 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. Més, segons veritat, faula és”.
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El de les Canàries no és, però, un cas aïllat.
Tot al contrari, està inscrit dins de la dinàmica general i progressiva d’integració de
l’oceà Atlàntic dins l’“espai viscut”, a mesura que la proliferació dels viatges comercials cap al nord, i les expedicions cap al sud
i l’oest anaven permetent conéixer empíricament la seua part més oriental. D’aquesta
manera, la situació de les illes mítiques que
tradicionalment s’havien ubicat en aquelles
aigües misterioses fou desplaçada gràcies
al redescobriment i progressiva colonització dels dos grans arxipèlags de l’Atlàntic
Studium Medievale, Núm. 3 (2010), ISSN 2013-1992

centreoriental, les Madeira i les Açores i
del minúscul arxipèlag de les illes Salvatges. Efectivament, una ullada ràpida sobre
les cartes dissenyades en el període dels cent
anys que separaren la confecció de la carta
d’Angelino Dulceti de 1339 i la de Gabriel de Vallseca de 1439 permet comprovar la
tendència generalitzada a identificar les illes
Madeira amb les illes mítiques de la llegenda de sant Brandà, a representar un arxipèlag inexistent –format per les illes Brasil,
Coloms, Ventura i Sant Jordi– just al seu
nord, i a dibuixar les dues illes Açores més
occidentals, les illes de Coruo i Flores, soles
i summament desplaçades cap a l’est (retolades amb els noms d’illa dels Corps i d’illa
dels Conills en les cartes). A totes aquestes
ficcions, les cartes de patró beccarià de la
primera meitat del segle xv encara afegiren
més cap a occident altres illes imaginàries,
com ara la famosa illa d’Antília, que tanta literatura pseudocientífica han generat.18
Tanmateix, el redescobriment portugués
de les Açores, representades amb certa versemblança per primera vegada sobre la citada carta de Vallseca de 1439, incorporà
tot aquest espai al món conegut, raó per la
qual, en moltes de les cartes posteriors a la
de Vallseca, o bé es barreja la representació
de les illes mítiques dels vells patrons amb
el dibuix realista dels nous descobriments,
com ocorre amb la carta de Bianco de 1448,
o bé directament s’elimina la presència de les
illes mítiques i es deixa només la de les reals,
com hom pot comprovar sobre el Portolano
16 de la Biblioteca Nazionale Centrale de
Florença, també d’escola vallsecana i molt
poc posterior a la carta de 1439.19 En aquesta darrera obra, a més a més, apareix també
el primer intent de representar un conjunt
d’illes de l’Atlàntic nord de les qual es començava a tenir alguna notícia. Identificat
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algun lloc al sud d’aquest punt, i al qual havia intentat arribar en una expedició que mai
no va tornar el mallorquí d’origen genovés
Jaume Ferrer (en veritat, Giacomino Ferrar
di Casavameri) l’any 1346, segons explica el
mateix Cresques Abraham en el seu Atles
Català.20 Fou a partir dels anys trenta del
segle xv quan l’inici de les expedicions portugueses permeté d’anar baixant progressivament els límits d’aquest disseny realista.
L’any 1448 Andrea Bianco ja el situà al sud
del Cabo Roxo, és a dir, a l’alçada aproximada del paral·lel 12 N, i el 1483 Reinel el
baixava fins a la boca del riu Congo, és a
dir, al nivell del paral·lel 6 S, ja ultrapassat
l’equador.21

Fig. 5. L’Atlàntic en un carta mallorquina d’escola
Vallsecana. Florença, BCN, Portolano 16.

com les illes d’Islàndia, la representació del
Portolano 16 sembla el resultat de confondre
com un únic arxipèlag Islàndia i les illes Fèroe i d’atribuir-los a totes per igual les grans
dimensions que només té en realitat l’illa
d’Islàndia (Fig. 5).
Nogensmenys, pel que fa a l’Atlàntic, el procés d’integració més fàcil d’observar cartogràficament és, sense dubte, el del litoral
occidental del continent africà. La cartografia del segle xiv, tot seguint els límits de les expedicions genoveses i mallorquines, aturava
el disseny realista del litoral atlàntic d’Àfrica
a l’alçada aproximada del cap Bojador (és
a dir, a l’alçada aproximada del paral·lel 26
N), malgrat que no deixava de fer esment a
un Riu de l’Or situat de manera confusa en

Doncs bé, si m’he detingut tant a fer aquesta
explicació és perquè des de les cartes portolanes pròpiament dites aquest avanç de la representació del litoral africà fou incorporat
també als mapamundis –no per casualitat,
ja que en gran part van ser fets pels mateixos
cartògrafs nàutics–, com es pot observar,
per exemple, sobre els mapamundis venecians d’Albertín de Virga (1415) i d’Andrea
Bianco (1436), sobre els genovesos mapamundis anònims de l’Atlante Mediceo (2òn.
quart s. xv) i de la Biblioteca Nazionale
Centrale de Florença (1457); (Fig. 6), o sobre el català mapamundi Estense, atribuïble
al taller de Pere Rossell i datable en el tercer
quart del segle xv.22 En aquest darrer cas,
el fenomen del bastiment progressiu d’un
nou disseny cartogràfic del litoral africà és
particularment evident perquè el cartògraf
canvia el color en la part de la representació del litoral del continent al sud del Cabo
Roxo, de manera que en lloc de marcar-lo
amb verd, el repassa amb vermell, indicant
ben directament a l’espectador que a partir
d’allà començava un disseny que ell gosava
Studium Medievale, Núm. 3 (2010), ISSN 2013-1992
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xvi. I una conseqüència ben curiosa d’aques-

ta progressiva incorporació que provocava la
desaparició o el desplaçament dels mites fou
el canvi d’ubicació de la llegenda del regne
del Preste Joan.

Fig. 6. El continent africà en el mapamundi genovès.
Florença, BCN, Portolano 1.

d’imaginar, però que no era empíricament
conegut, a diferència de la part pintada en
verd (Fig. 6).23

El redescobriment d’Àsia i les seues conseqüències cartogràfiques.
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De manera semblant al que ocorria per l’extrem occidental, cap a orient la difusió del
Milione de Marco Polo i d’altres viatgers
posteriors que seguiren en part les seues
petjades per l’Àsia central i meridional, i les
notícies que portaven els mercaders que cercaven mercaderies per a importar a Occident
pels grans ports de la mar Negra, de Síria,
Líban, Palestina i Egipte, també ajudaren a
anar passant progressivament a l’“espai viscut” l’àmplia zona que s’estén entre el Caucas
i l’Índia i la Xina, un procés que començaria
a culminar amb l’arribada dels portuguesos
a les costes de l’oceà Índic ja iniciat el segle
Studium Medievale, Núm. 3 (2010), ISSN 2013-1992

Quan l’any 1145 Ot de Freising feia la primera redacció coneguda de la llegenda del Preste Joan en la seua Chronica, situava el regne
d’aquest mític rei-prevere més enllà de Pèrsia
i d’Armènia, és a dir, a les estepes de l’Àsia
central. Tanmateix, la construcció del gran
imperi mongol de Gengis Khan a principis
del segle xiii facilità la primera penetració
dels occidentals cap a l’Àsia central, meridional i oriental. Els viatges d’ambaixadors
com Giovanni del Pian del Carpine (1245) o
el citat Guillem de Rubruck (1253), i els de
mercaders com ara els membres de la família
Polo, obriren pas a moltes altres ambaixades
i viatges missionals i a nombroses expedicions comercials, les primers relativament ben
conegudes (com ara la de Joan de Montecorvino de 1289, la de Andreu de Perusa de
1310, la de Odoric de Pordenone de 1314 o
la de Joan de Marignoli de 1340) i les darreres, gairebé sempre, absolutament anònimes
per a nosaltres. D’aquesta manera, a principis del segle xiv ja començava a ser evident
per als erudits i governants europeus que
no semblava existir cap gran regne cristià al
continent asiàtic. Al contrari, la intensa activitat comercial d’Occident amb Egipte, el
pont pel qual passaven les mercaderies asiàtiques des de la Mar Roja a la Mediterrània,
portà la notícia de l’existència de cristians a
Etiòpia. I, com que, fins al redescobriment
de la Geografia de Ptolemeu, a principis del
segle xv, no estava gens clar si la separació
del continent asiàtic del continent africà la
feia la mar Roja o el riu Nil i, per tant, Etiòpia es considerava sovint com la tercera part
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de l’Índia, el resultat fou que, en aquest cas,
el regne llegendari va ser traslladat a Etiòpia. Aquesta translació fou consumada entre
1325 i 1330, sent els primers testimonis coneguts del canvi d’ubicació la ja esmentada
carta de Giovanni da Carignano i el text de
les Mirabilia Descripta de fra Jordanus Catalani de Séverac, datable cap a 1330.24 Angelino Dulceti degué importar a Mallorca el
model genovés de la llegenda ja reubicada a
Etiòpia, i d’ell hagué de passar als cartògrafs
mallorquins posteriors, com ocorregué amb
la resta de llegendes que figuren en les cartes
mallorquines.

La pervivència del mite.
Destacats tots aquests exemples, cal remarcar, tanmateix, que amb aquest procés
d’expansió de l’“espai viscut” l’espai mític
és reduí, però mai no desaparegué de la cartografia medieval; i també que l’avanç del
disseny cartogràfic realista no fou absolutament lineal ni recollit per tots els cartògrafs
de manera simultània. Així, per exemple, el
propi Cresques Abraham, que alertava de la
falsedat d’algunes de les idees que circulaven
sobre les Canàries, no va aplicar aquest mateix sentit crític a d’altres territoris llunyans
que restaven fora de les rutes comercials occidentals del moment. A Irlanda, l’antiga
Hibernia, per exemple, va mantenir els mites de tradició isidoriana, tot afirmant que
existeix una illa on “hòmens nuyl temps no y
moren”, i on “no y à neguna serpent, ne naguna granota, ne neguna aranya verinosa” però
sí “arbres als quals auçels hi són portats axí
con a figa mmadura”, i una altra on “les fembres no enfanten, mas com són determenades
a enfantar són aportades fora la illa, segons
custuma”.
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Tampoc no traslladà Cresques aquell sentit
crític de base empírica als deserts de l’Àsia
central, ja que mantingué sobre el Gobi la
llegenda provinent del Millione sobre l’existència d’esperits que feien que molts viatgers
es perdessen; ni a les aigües del golf Pèrsic
i l’oceà Índic, perquè també copià d’aquella font la llegenda que parla de com “los
peschdós, abans que devallen a la mar, dien ses
encantacions, per les qual los pexos molt fugen. E si per aventura los pescadós develaven
(a) pescar <a> que no aguessen dites les lurs
encantacions, los pexos los menjarien, e açò
és cosa molt provada”. El més interessant,
però, és que moltes d’aquestes afirmacions,
i d’altres semblants, encara es mantenen sobre una peça tan tardana com el mapamundi
Estense, atribuïble al taller mallorquí de Pere
Rossell, i datable en el tercer quart del segle
xv. De fet, en aquesta darrera obra apareix
una llegenda no documentada en la cartografia catalana anterior, la del rei Benicalep,
que “vol dir en nostra lengo ca fill de cha, com
lur cara és semblant a qua”, la qual sembla
una altra translació cap a la perifèria de l’espai imaginat de l’Àfrica meridional de la
vella llegenda medieval del poble dels cinocèfals, és a dir, dels homes amb cap de gos,
tan popularitzada pel Llibre de Meravelles
de John de Mandeville. No hem d’oblidar
que les expedicions portugueses foren sobretot litorals, i que penetraven poc cap a l’interior del continent, per la qual cosa la gran
massa continental africana al sud del Sàhara
continuaria encara per molts anys dins l’espai imaginat.
Per suposat, aquest manteniment de les històries mítiques en aquell cinturó perifèric de
l’espai imaginat no fou un fenomen exclusiu
de les obres catalanes, sinó comú a la major part de la producció cartogràfica euroStudium Medievale, Núm. 3 (2010), ISSN 2013-1992

37

Ramon J. Pujades i BatallerEspais viscuts i espais imaginats:…

38

pea de mapamundis. Aquest mateix tipus de
llegendes que hem vist sobre els mapamundis catalans tampoc no mancaven sobre un
mapamundi genovés perdut de principis del
segle xv, les llegendes del qual foren copiades
sobre un manuscrit que si que es conserva; i
també les trobem en el mapamundi genovés
anònim de 1457, en el d’Andrea Walsperger, i en els de Giovanni Leardo, per posar
alguns dels molts exemples possibles.25 Tots
ells expressen amb les seues diverses variants
un mateix fenomen, el d’incorporar les contalles i llegendes com una font alternativa
d’informació només allà on venia a omplir
el que, altrament, hagués estat un buit angoixantment absolut de coneixement. No és
realment certa, doncs, la idea, alegrement
repetida, que els mapamundis baix-medievals encara barregen realitat i mite sense
solució de continuïtat. La veritat és que la
cartografia de la Baixa Edat Mitjana només acceptava les històries mítiques allà on
mancava la informació empírica, perquè
considerava preferible la llegenda al no-res.
Els grans descobriments d’època moderna i
contemporània acabarien progressivament
amb aquell cinturó perifèric on la imaginació humana encara podia volar lliurement,
i la reintroducció i expansió dels criteris científics de la cartografia ptolemaica segons
avançava el segle xv frenaria enormement
aquesta tendència a preferir el mite al buit
d’informació.
De fet, fou tan forta ja aquesta tendència
al desplaçament del mite fora dels límits de
l’”espai viscut” en els dos segles baix-medievals que ni tan sols el Paradís, gairebé omnipresent en la cartografia ecumènica medieval,
es pogué salvar completament. L’existència
del Paradís terrenal era, per als medievals,
una veritat teològica fora de tot dubte. TanStudium Medievale, Núm. 3 (2010), ISSN 2013-1992

mateix, la mateixa Bíblia, que parlava de la
seua existència, no indicava el lloc de la seua
ubicació; només esmentava que hi havia una
font que es dividia en 4 rius que baixaven
pels seus vessants. La cartografia de l’alta i
la plena edat mitjana havia tendit a situarlo, per tradició, cap a Orient, en algun indret
imprecís del continent asiàtic, que era la part
més desconeguda i misteriosament atractiva
de l’Ecumene. Allà l’ubiquen, per exemple,
els famosos mapamundis que il·lustren el Comentari a l’Apocalipsi de Beato de Liébana
o el mapamundi de Hereford.26 Els primers
mapamundis baix-medievals van mantenir
aquesta idea, i fins i tot en un dels primers
testimonis de la nova cartografia portolana,
com és la carta de Cortona, encara apareix
pintat sobre la zona de l’Orient mitjà.27 Tanmateix, aquell redescobriment del continent
asiàtic que hem vist forçar el desplaçament
de la llegenda del preste Joan cap a Etiòpia,
afectava igualment la suposada ubicació asiàtica del Paradís, les muralles del qual tampoc no havia aconseguit veure ningú dels
viatgers que havien travessat aquelles terres.
Amb aquesta realitat, la idea també tradicional que un dels quatre rius que descendien del Paradís era el Nil, i la difusió de la
llegenda del regne del Preste Joan, que es
suposava que tenia un dels seus límits en el
mateix Paradís, el canvi d’ubicació del Jardí
de l’Edèn també era inevitable. En el cas de
la cartografia mallorquina, es pot comprovar
que el Paradís ja no apareix en el disseny del
continent asiàtic fet per Cresques en l’Atles
català, i també que sobre les cartes de Guillem Soler, probablement coetànies, figura
una llegenda sobre el Nil que afirma, en un
llatí corromput, que aquest riu descendeix
directament del Paradís Terrenal (Flumen
Chalixius. Iste flumen dessendit de paradiso terrestre).28 L’evidència definitiva de la
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translació de la seua ubicació des de l’orient
llunyà a les muntanyes d’Etiòpia la trobem
sobre el citat mapamundi Estense, que el representa en el continent Africà, a l’alçada de
l’equador. Per al seu autor, amb tota probabilitat el mallorquí Pere Rossell, no hi havia
dubte ja que les fonts del Nil no podien travessar la mar Roja i el golf Pèrsic, per la qual
cosa el Paradís devia representar-se sobre el
continent africà, i no sobre l’asiàtic. Relaño
ha apuntat, encertadament al meu parer, que
aquesta mateixa representació del Paradís
que trobem sobre el mapamundi Estense ja
havia de figurar en alguns dels mapamundis
mallorquins del segle xiv.29 Tanmateix, com
que l’únic que ha pervingut és l’Atles català,
i la seua representació del continent africà es
talla més al nord, no és possible assegurarho (Fig. 7).

Fig. 7. Mapamundi de fra Mauro. Venècia, Biblioteca
Nazionale Marciana.
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En qualsevol cas, encara més indicatiu de
l’angoixa important que generava als cartògrafs baix-medievals la representació d’una
veritat teològica la ubicació tradicional de la
qual no lligava amb la nova veritat geogràfica que els anava arribant per l’experiència
directa, i també per la lectura del redescobert text de la Geografia de Claudi Ptolemeu
(que, òbviament, tampoc no el representava), és el mapamundi de Fra Mauro (Fig.
7). Fra Mauro, prevere i monjo camaldulenc
venecià, desistí d’ubicar el Paradís dins dels
mapamundi que va pintar, probablement
perquè intuïa que, el dibuixàs on el dibuixàs, la ràpida millora del coneixement geogràfic de la superfície terrestre que s’estava
assolint demostraria que s’havia equivocat,
la qual cosa podia debilitar la fe dels homes
en aquella veritat teològica que no podia ser
qüestionada. Aleshores adoptà una solució
que el presentava com allò que ell pensava
que era, un lloc terrenal d’extraordinari valor simbòlic al qual els homes ja no podien
accedir, perquè l’havien perdut per la seua
natura pecadora. Déu l’havia amagat als homes, però, evidentment existia. Així doncs,
calia dibuixar-lo en el mapa, però, no dins
del límits del disseny corogràfic, no en l’espai
físic tangible per als homes, sinó en un angle,
en la mateixa dimensió extra-corogràfica que
els set cels o la representació del món sublunar format pels quatre elements, que ocupen
els altres angles. Com ha ressaltat Àngelo
Cattaneo, d’aquesta manera fra Mauro, en
el seu afany per salvar-lo, treia el Paradís de
la corografia per a passar-lo a la cosmografia.30 S’havia iniciat el Renaixement i, amb
ell, el procés de racionalització que començaria a expulsar definitivament el mite de la
corografia o representació de les diferents
parts de superfície terrestre. Molt mes tard,
ja amb la Il·lustració, el mite començaria a
Studium Medievale, Núm. 3 (2010), ISSN 2013-1992
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ser expulsat també de la cosmografia, o representació de l’Univers, però aquesta ja és
una altra història.
Ramon J. Pujades i Bataller
Arxiu de la Corona d’Aragó
ramon.pujades@mcu.es
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