• Publicació de l'Institut Cartogràfic de Catalunya
• Es publica tres vegades l'any, els mesos de juny, setembre i desembre
• La seva difusió es realitza mitjançant l'Oficina de Distribució
i Vendes de l'Institut Cartogràfic de Catalunya
• Les tarifes de subscripció, incloses les despeses de correu, són les següents:
Subscriptors en formació (16 a 24 anys)
Espanya: 1 800 ptes/any; estranger: 2 625 ptes/any
Subscriptors corporatius educacionals (universitats, escoles)
Espanya: 2 000 ptes/any; estranger: 2 825 ptes/any
Subscriptors numeraris (públic i institucions en general)
Espanya: 2 250 ptes/any; estranger: 3 075 ptes/any

ANNEX
• Cof.laboracions i articles: La <<Revista Catalana de Geografia>> dóna acolliment als
seus coJ.laboradors, subscriptors i simpatitzants, sense distinció de nacionalitat; en
definitiva, a totes les persones interessades a promoure I' avenç de la geografia i les
ciències de la Terra
Cal que les aportacions s'ajustin a les normes de redacció que es detallen al peu
d'aquesta pàgina, i que siguin adreçades a la direcció de la <<Revista»
La << Revista Catalana de Geografia» publica lliurament les coJ.laboracions i articles
seleccionats pel seu consell de redacció
• Publicitat: Cal adreçar-se a la secretaria de la
<<Revista Catalana de Geografia»
Institut Cartogràfic de Catalunya, carrer de Balmes 209,
telèfon (93) 218 87 58 . Tèlex: 98 471 ICCB E. Telefax (93) 218 89 59

• La <<Revista Catalana de Geografia» és oberta a tots els estudiosos i afeccionats a la
geografia de les terres catalanes, que poden presentar articles i informacions sobre
geografia, ciències de la Terra o cartografia de Catalunya o d'arreu del món, en català.
Els articles han de tenir un màxim de 25 fulls DIN A-4, a doble espai, i han d'incloure
o adjuntar il·lustracions o suggeriments d'iJ.lustració abundants (una per a cada dues
planes, com a mínim). Els articles han d'ésser acompanyats d'un resum en català de
10 radies com a màxim
Les informacions sobre reunions o fets geogràfics puntuals no han· de sobrepassar
en cap cas els 5 fulls DIN A-4 d'extensió i no han de dur resum
La direcció de la << Revista Catalana de Geografia» es compromet a examinar tots els
originals que rebi i a respondre en el termini de tres mesos sobre les possibilitats de
llur publicació. En cas afirmatiu hom indicarà també la data de sortida de l'article
Els criteris a seguir seran exclusivament els de qualitat, sense que mai la << Revista
Catalana de Geografia» es faci responsable del contingut dels articles. En aquest sentit
hom vol promoure també la publicació de cartes al director i de rèpliques i contrarèpliques
als articles per tal de crear un debat entre els professionals i els afeccionats
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El número 19 de la Revista Catalana de Geografia surt molt poc després
del18, una mica per força ja que aquest número tenia de temps una data fixa
de publicació. En efecte, es tracta d'un número especial dedicat monogràfu:ament
a la història de la cartografia, i es publica arran de la celebració a Barcelona
de la reunió del grup de cartotecaris de la LIBER (Ligue des Bibliothèques
Européennes de Recherche), que tindrà lloc entre el28 de setembre i el2 d'octubre
de 1992, dedicada a difusió i promoció de materials cartogràfics. L'activa
participació de l'Institut Cartogràfic de Catalunya en les tasques del grup, a
través de Montserrat Galera i Monega4 cap de Secció de la Cartoteca de Catalunya
d'aquest Institut, justifica a bastament aquesta publicació i la rapidesa de la
seva sortida.
Malgrat l'ocasió que justifica aquesta publicació, el tema de la història de la
cartografza no és de cap manera nou a la Revista, ni volem que deixi mai d'ésser
present a les seves pàgines. Tant les il-lustracions dels fons fotogràfics i
cartogràfics de la Cartoteca, com els treballs de recerca dels estudiosos que hi
són lligats, ha estat i seguirà essent habitual a la nostra Revista Hom pot recordar
els articles sobre Wyngaerde o sobre la cartografia institucional catalana, o sobre
els símbols de la cartografza espanyola del segle XIX o, encara, en el primer número
de la Revista, sobre l'ús del color en els mapes de les revistes de geografia.
En aquest cas, la Revista s'obre amb un article especial, redactat pel secretari
actual del grup de cartotecaris de la LIBER, en el qual es presenten els treballs
del grup i les principals qüestions sobre les que s'ha discutit i s'ha arribat a acords.
Seguidament es presenta la transcripció d'una entrevista que la redacció de la
Revista mantingué amb Eila Campbell i Monique Pelletier la primavera
del1991, ran del primer curs de la Història de la cartografia que organitzà la
Cartoteca de Catalunya; en l'entrevista es tractà de les diferentes tradicions
francesa i anglesa i de les circumstàncies que concorren en el treball pluridisciplinar
de la història de la cartografia. Seguidament, Maria Carme Montaner, de la
Cartoteca de Catalunya, presenta un treball sobre la cartografia urbana de
Copenhaguen el segle XIX, que permet de conèixer els avenços interrelacionats
de la cartografia danesa i de l'urbanisme de la capital. El senyor Albert
Barella estudia a continuació dos mapes francesos de Catalunya del segle
X VII, sobre els quals realitza una comparació detallada, especialment en
l'aspecte de la toponímia. Després, el professor Agustín Hernando, catedràtic
d'Anàlisi Geogràfu:a Regional de la Universitat de Barcelona, presenta un estudi
de l'evolució de les hipòtesis sobre l'existència del continent antàrtic, avui tan
de moda, a partir de les representacions diverses i més significades de la
cartografia antiga. El senyor Enric Aragonès, del Servei Geològic de Catalunya,
estudia l'evolució de la cartografia geològica sobre Catalunya, que té un
paper d 'informació de base, des dels inicis del primer terç del segle X I X fins a
l'actualitat.
A més de les tradicionals informacions sobre els temes i aspectes importants de
geografia i cartografia que s'han esdevingut entretant, la Revista es clou
amb el comentari de quatre obres importants i recents en el camp de la
història de la cartografia.

2

visions geogràfiques

IElli
G

·.
R. C.G. n° 19 • set em bre I 992 • volum V ll

visions geogràfiques

R.C.G. no 19 • setembre 1992 • vol um VH

3

4

visions geogràfiques

R.C.G. n° 19 • setembre 1992 • volum Vll

visions geogràfiques

5

COOPERACIÓ
ENTRE CONSERVADORS DE MAPES
A EUROPA
Quod Erat Demonstrandum
Jan Smits
Secretari del grup de cartotecaris de la LI BER. Biblioteca Reial dels Països Baixos

Introducció
La LIBER (Lliga de Biblioteques Europees de
Recerca) fou fundada el 1971 com a organització no
governamental per a les Biblioteques de Recerca
d'Europa. El seu objectiu era el d'establir una coHaboració estreta entre les biblioteques generals de recerca
d'Europa i les biblioteques nacionals i universitàries en
particular. La seva funció era la d'ajudar a trobar maneres pràctiques de millorar la qualitat dels serveis que ofereixen aquestes biblioteques'. Fou una llàstima que a
causa de raons polítiques només van poder esdevenir-ne
membres algunes biblioteques de vint-i-dos països de
l'Europa occidental i del sud. S'acordà també que, per tal
de mostrar l'estreta relació i cooperació amb el Consell
d'Europa, un funcionari d'aquesta organització ocuparia
un lloc al Comitè Executiu amb caràcter personal.
De taula rodona a congrés
Per iniciativa d'Ib Roenne Kejlbo, cartotecari de la
Biblioteca Reial Danesa, i amb el patrocini de la LIBER,
s'organitzà una taula rodona per a membres joves o veterans del personal dels departaments cartogràfics. Després
d'algunes deliberacions, les discussions se centraren en els
problemes de catalogació, particularment ISBD(CM)',
problemes referents al microcopiatge, a la conservació, i
a la preparació i educació de cartotecaris. En principi, la
conferència havia de ser restringida a 25 o 30 persones,
" ... i s'espera que els participants seran alhora experts i
membres de staff de departaments cartogràfics que hagin
començat a treballar recentment en la seva feina".
Llavors, encara hi havia força departaments cartogràfics
que havien de funcionar amb personal inexpert!

Notes:
I. Segon article dels estatuts de la LIBERal butlletí de la LIBER, núm. 1, 1971.
2. ISBD(CM): l nternational Standard Bibliographic Description (Cartographic

Materials).
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Com que la conferència -que se celebrà del 26 al 28
d'abril de 1978- s'havia organitzat en un lapse força curt
de temps, hi va haver molts cartotecaris que no van poder
assistir-hi perquè havien d'atendre altres afers durant les
mateixes dates a altres llocs. Però els qui hi varen assistir
(al voltant de 18 participants de vuit països) van estar més
que satisfets amb aquest assaig. Els organitzadors varen
convèncer la LIBER perquè publiqués dos articles sobre
conservació i microcopiatge al seu butlletí. La impressió
general sobre la conferència fou ben recollida per la senyora Wilkes, de la Biblioteca Nacional d'Escòcia, que va
estar molt satisfeta de poder informar que no només el
Nou Món (Estats Units d'Amèrica, Canadà, Austràlia)
podia organitzar els seus conservadors de mapes sinó
que Europa havia pogut demostrar que també els podia
organitzar. Al mateix temps proposà un intercanvi de personal entre Escòcia i Dinamarca "per tal d'ampliar les
nostres idees i ajudar a resoldre problemes conjuntament".
El que més va impressionar als participants fou
l'ambient informal i amistós que s'hi respirava, la qual
cosa facilità l'intercanvi d'opinions i experiències professionals (en això, el personal de la Biblioteca Reial
Danesa va establir un precedent que ha estat continuat
des de llavors el millor que s'ha pogut). Després, també
es va portar a terme una enquesta per esbrinar quina opinió hi havia respecte de formar un grup regular de cartotecaris i quins temes es tractarien. Els resultats van
demostrar que, evidentment, el programa del grup hauria d'harmonitzar amb el de la Secció Geogràfica i
Cartogràfica de la International Federation Library
Association (IFLA). Amb tot, en contraposició amb
aquesta, es considerà que el grup LIBER no havia d'estar
limitat només a biblioteques, sinó que caldria incloure-hi
al màxim arxius i agències de producció cartogràfica. A
causa de les despeses de la conferència, i com que hom
desitjava també la participació de les institucions més
petites, es proposà un congrés de periodicitat biennal. Per
tal de difondre al màxim la informació que s'havia in ter-
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Ara que el grup ja estava establert, no va passar gaire
canviat durant el congrés, es considerà oportú que totes
les ponències fossin publicades al butlletí de la LIBER, temps fins que s'organitzà el següent congrés a Gran
i que també es publiquessin informes del congrés en Bretanya. Molta gent hauria volgut que s'hagués fet una
els diaris i revistes més importants a nivell nacional i notificació un any abans perquè la planificació fos més
internacional. Malgrat que es lloà l'atmosfera informal fàcil. La intenció d'aquesta conferència era triple: preque hi havia hagut, també es comentà que calia més sentar als participants el treball del Servei Topogràfic
participació. Unir aquests desigs implicaria sens dubte Britànic per tal que poguessin observar una gran varietat
tensió en el futur. La major part dels desigs i idees pro- de magatzems de mapes i comentar problemes de conservació i emmagatzematge de
posats llavors són vàlids encara
mapes . Donald Moore, de la
avui dia, i els temes bàsics
Biblioteca Nacional del País de
d'aquesta primera conferència
Gal·les, i Monique Pelletier van
s'han incorporat en el programa
fer tot el possible per oferir un
actual d'activitats.
congrés el més interessant possiCom a resultat d'aquesta prible, i van aconseguir atraure la
mera trobada, el qui era llavors
participació de vora 28 persones
president de la LIBER, el senyor
de sis països. Van visitar col-lecHumphries, pensà "que valia la
cions de mapes a Southampton,
pena considerar la creació d'un
Cardiff i Oxford i van mantenir
grup de cartotecaris dins de la
Map
Curators
Group
Conference,
un
profitós intercanvi d'opinions
LIBER ... " . El seu desig es va
sobre
la conservació a Cardiff. Al
acomplir el 1980 a París, on
Osterreichische Nationalbibliothek, Wien
cap de dos anys, les actes foren
s' establí formalment dins de la
6. -10. Oktober 1986
LIBER un Groupe des Cartopublicades al butlletí de la
Edited by Helga Hühnel and Elisabeth Zeilinger
thécaires. Malgrat que l' organitLIBER.
Ben aviat, altres col·legues
zació fou una mica precipitada, a
causa de la limitació de temps i la
dels Països Baixos van assabenconstitució d'una estructura
tar-se del que significava el grup
administrativa, fou un gran èxit
de conservadors de mapes, gràgràcies a l'entusiasme dels orgacies als esforços de Monique
nitzadors i els participants. Abans
Pelletier. Per a crear una contid ' aquesta conferència, s'havia
nuïtat, aquesta va començar a elaportat a terme una enquesta sobre Foto 3: Butlletí de la LIBER que conté les co municacions presentades
borar llistes de corresponsals de
al congrés del 1986
(Foto: ICC)
com accedir als mapes. L' enquescada país als quals s'informaria
ta tractava sobre el nombre de
permanentment dels avenços més
personal (professional) disponiimportants . Aquesta vegada el
ble i els avantatges i desavantatges de les diferents fonts debat se centrà en catalogació i automatisme i problemes
d'informació (catàlegs, llistes, bibliografies, etc., tant refe- especials de mapes en arxius. Per alguna raó inexplicable,
rits a mapes nous com antics) que es consultaven per a l'assistència el1984 fou impressionant: 54 persones de 12
efectuar adquisicions. Els 35 participants de nou països països. Potser va ser perquè els Països Baixos van llençar
(més un observador del Canadà!) van comentar aquesta dos sistemes de catalogació unificats, dels quals un era
enquesta i el tema de la reproducció (fotocòpia, foto- especialment disseny at per a mapes? O potser perquè
grafia i micrografia). Les conclusions de l'enquesta foren s'hi podien trobar molts mapes d'antiquari, ja que el país
que el personal era insuficient i que les fonts d'informa- havia estat pioner en cartografia durant el segle XVII i
ció, excepció feta de les escasses bibliografies nacionals, principis del XVIII. La major part del temps de la cons'havien d'utilitzar amb cura i precaució.
ferència, però, es dedicà als temes principals de l'agenda.
Un altre atractiu d'aquest congrés era la possibilitat A part de l'automatització dels títols de catàleg, fou el
de visitar la gran exposició que hi havia al centre Georges primer cop que es mostraren en públic els índexs gràfics,
Pompidou amb el títol "Cartes et figures de la Terre". confeccionats a partir d'una base de dades de títols.
Molts deuen guardar encara com un tresor el gran catà- Durant la trobada de la LIBER es va decidir que calia
leg de 479 pàgines que acompanyava l'exposició.
crear l'Oficina del Corresponsal Nacional. Alguns païGràcies a l'eficient manera com la senyora Monique sos, per exemple Espanya, tenien dos corresponsals
Pelletier, de la Biblioteca Nacional de París va tramitar els nacionals a causa de diferències regionals d'organitzaarticles, molt aviat foren publicats en un número especial ció. També es decidí que aquest corresponsal nacional
del butlletí de la LIBER.
prepararia per al congrés següent un informe nacional
R.C.G. n° 19 • sete mbre 1992 • vo lum V II
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Aquest cop va ser més difícil de publicar les ponènsobre els avenços que s'haguessin produït durant els dos
darrers anys en el seu respectiu país. Això proporciona- cies del simposi. Però després de llargues negociacions
ria una bona visió general dels avenços europeus. Fins van ser finalment publicades el 1990 en el darrer númeara, ha demostrat ser un mètode valuós per a mantenir-se ro del butlletí de la LIBER.
Basant-se en un exemple de Monique Pelletier, la
actualitzat sobre un munt de temes. Jim Elliot va poder
publicar els seus articles el1986.
Junta decidí enviar el1987 una "Enquesta sobre la utilitEl secretari actual va proporcionar a cada membre- zació de mapes i els hàbits dels usuaris de mapes a
corresponsal una "llista de corresponsals" amb l'espe- Europa". Per tractar-se d'un grup tan petit, aquest era un
rança que es podria actualitzar
projecte força ambiciós. Així
doncs, fou molt encoratjador
amb cada circular transmesa.
Malauradament, això ha resultat
poder informar que hi havia
hagut quasi 3 000 respostes de
impossible de fer fins ara. L'any
clients de vora 100 col-leccions
següent es va distribuir un altre
qüestionari relacionat amb la conde mapes. Durant aquest temps
servació de mapes en general.
també hi hagué des d'Espanya
Estava centrat principalment en el
una petició d'informació sobre
grau d ' organització nacional a
conservadors de mapes i les seves
cada país, en educació, futurs conactivitats, la qual cosa demostragressos i divulgació de novetats.
va que es podia intercanviar
Hi va haver al voltant de 44 resexperiència amb qualsevol lloc
postes de 13 països que comentadel món.
ven una manca general de mitjans
A Suècia, el 1988, el prograper a la formació.
ma se centrà en qüestions sobre
El 1986 a Viena, Àustria, uns
l'ús de mapes i els hàbits dels
66 participants de 13 països van
usuaris. A més de les ponències,
embrancar-se altre cop en la distambé hi van haver dues sessions
cussió del tema de la conservació i
dedicades a seminaris i un debat
emmagatzematge, la qual cosa
general. Aquest fou també el pridonà com a resultat 14 articles que
mer cop que vàrem poder interoferien punts de vista eminentcanviar opmwns i experiènc1es
ment pràctics. Els problemes que
amb col·legues de Polònia i
els conservadors de mapes tenen Foto 4: Darrer número publicat del butlletí de la LIBER (Foto: ICC)
Hongria. Malauradament, a causa
amb aquest tema es pot copsar pel
d'alguns canvis en l' estructura
fet que hi ha molta literatura sobre
interna de la LIBER, els articles
conservació, però molt poca sobre
-entre els quals hi ha un informe
equipament d'arxiu . Això vol dir que la majoria de sobre l'enquesta- encara no s'han pogut publicar.
col-leccions locals troben solucions locals, per iniciativa
La darrera conferència se celebrà a París el 1990 i se
pròpia o bé amb la cooperació de fàbriques locals. centrà en les "noves tecnologies i el seu impacte en la
Passarà encara força temps fins que els mapes de la majo- conservació de mapes ". La Junta esperava que també es
ria de col-leccions puguin ser guardats amb condicions en discutirien els nous mètodes de producció cartogràfica i
mobiliari especial per a mapes, però durant aquesta con- els seus inconvenients, però van estar prou satisfets amb
ferència es va aprendre molt.
la gran varietat de mètodes de catalogació automàtica que
Per a mostrar de nou la flexibilitat d'aquest grup pel es van presentar. Es van debatre i demostrar mitja dotzeque fa a esdevenir-ne membre, durant la convenció de la na de sistemes que anaven des de catàlegs per PC fets
LIBER es va acordar que en el futur els conservadors de amb sistemes casolans a mida fins a sistemes bibliogràfics
mapes de l'Europa central i de l'est també podrien parti- més generals. A més dels informes nacionals sobre els
cipar en les conferències. Encara més, es va constituir respectius progressos, també hi hagué una ponència sobre
un Comitè de Relació entre Arxius, així com el Grup de educació i formació en els darrers dos anys. Aquest cop hi
Treball per a la Formació de Conservadors de Mapes, a fi va haver un considerable contingent de participants prode deixar més constància del treball fet.
cedents de Barcelona i Madrid. Van oferir d'acollir el proHi va haver també una sessió un cop acabat el congrés per congrés, que se celebrarà a Barcelona entre el 28 de
sobre bibliografies nacionals amb el Grup de Treball Inter- setembre i el2 d'octubre de 1992, amb el tema "Difusió i
Associacional sobre la Documentació en la Cartografia promoció de materials cartogràfics ". Més específicament,
de la IFLA/ICA (International Cartographic Association). tractarà de problemes de préstec, facsímils, catàlegs de
R.C.G. n° 19 • setemb re 1992 • vo lum V ll
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Foto 2: Butlleó de la LIBER
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Davant la pregunta de quin és l'impacte d'aquest
grup, podríem fer la síntesi següent: malgrat que no és
directament demostrable, crec que podem dir que les
activitats d'aquest grup han contribuït considerablement
a la publicació de guies de coHeccions de mapes i de
bibliografies nacionals, i encara més a la formació de
grups de treball per a conservadors de mapes tant a nivell
regional com nacional. I experimentalment, en un futur
proper hi podria haver algun tipus de cooperació en el
camp de l'automatització. Especialment, però, funciona
com una plataforma des de la qual els conservadors de
mapes intenten intercanviar experiències i aprendre els
uns dels altres .

La declaració de principis de la LIBER
mapes, adquisició i directoris de coHeccions de mapes. En
aquest context, és molt satisfactori de veure que en el
curs de sis anys de durada anomenat Història de la cartografia, organitzat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya,
es dedica una tercera part del currículum a la descripció
del coHeccionisme de mapes i a la descripció de la conservació de mapes de cadascuna de les sis àrees tractades.
Un altre element positiu és que publiquen llistes amb la
descripció de coHeccions de mapes, malgrat que fins ara
no han estat disponibles.
El congrés de Barcelona acompleix, però, dos objectius: el congrés específic i la conferència de la IFLA el
1993 a Barcelona. Retornem, doncs, al principi de la creació del grup quan es proposà la idea de coordinar programes amb la secció de geografia i cartoteca de la IFLA.
El1992, algunes sessions es dedicaran a problemes relacionats amb la retroconversió. Aquest serà el problema
fonamental dels anys 90. Tothom vol tenir sistemes de
catalogació i documentació automàtica. La qüestió és
com convertir la catalogació tradicional de fitxes als sistemes automatitzats i d'on obtenir el finançament per a
fer-ho! Si es pot arribar a una conclusió pel que fa a
l'àmbit europeu el 92, es presentarà el 93 a la IFLA per a
una anàlisi global. Una de les qüestions que hauríem
d'intentar solucionar és com podem treure profit
d'aquests catàlegs europeus que han estat reconvertits,
especialment quan estan relacionats amb material antic o
mapes d'antiquari i hi ha possibilitats.

Sinopsi
Cal destacar que durant els congressos no només es
van visitar coHeccions de mapes sinó també productors
de material cartogràfic com per exemple Scan-Globe
(Dinamarca), Ordnance Survey (Regne Unit), FreytagBerndt & Artaria (Àustria), Esselte (Suècia), Institut
Géographique National (França) i en el futur, possiblement l'Institut Cartogràfic de Catalunya. D ' aquesta
manera, també ens mantenim informats sobre alguns
aspectes de la producció cartogràfica a Europa.

Durant els darrers anys, Europa ha viscut en un estat
de confusió. Les estructures unificades i comunals de
l'Europa central i de l'est s'estan desmuntant mentre que
al mateix temps l'Europa del 92 intenta d'eliminar les
fronteres entre els països membres de la CEE i unir-los
més, i alhora que també s'està constituint l'Àrea Econòmica Europea (12 països membres i cinc països de
l'European Free Trade Association -EFTA-). Aquests
progressos antagònics creen incertitud i tensió. Hom
s'adona que si tant l'Europa occidental com la del sud no
estan preparades per a ajudar la central i de l'est, una
gran part de la nostra herència cultural comuna es perdrà.
Això es pot aplicar també a la conservació de mapes. La
LIBER pretén de mantenir-se al dia en els avenços i
incorporar totes les biblioteques d'Europa en una única
xarxa. Està estenent la seva associació a l'Europa central
i de l'est de tal manera que aquests països esdevinguin
també membres del Consell Europeu i, per tant, es regeixin amb les seves regles.
Malgrat que hi ha hagut contactes entre conservadors
de mapes de l'Europa central i de l'est, han estat només
en un pla bilateral o personal. Espero sincerament que en
els propers cinc o deu anys puguem muntar un programa pràctic amb el qual protegir les coHeccions de
l'Europa de l'est i establir contactes regulars i oberts amb
els seus conservadors, fins i tot tenint en compte que no
disposem de gaires mitjans. Més endavant, el grup de
treball centrarà els seus programes en educació, retroconversió i serveis al públic, la qual cosa es veurà reflectida en els programes de l'organització central de la
LIBER i la IFLA.
Agraeixo sincerament la coHaboració de la senyora
Susan Vejlsgaard, de la Sala Cartogràfica de la Biblioteca
Reial Danesa, així com la de Monique Pelletier, de la
Biblioteca Nacional de París, les quals van mantenir un
arxiu impecable durant la gestació i primers anys d'aquest
grup.
Data de recepció de l'original: 04.92
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PANORAMA ACTUAL DE LA
HISTÒRIA DE LA CARTOGRAFIA 1
Conversa amb Eila Campbell
i Monique Pelletier
La Cartoteca de Catalunya de l'Institut
Cartogràfic de Catalunya va iniciar l'any
1990 un cicle de conferències de periodicitat anual, dedicat a la història de la cartografia. El primer curs fou una introducció
general al tema i ha continuat els anys
següents amb la cartografia de la Península
Ibèrica i la seva extensió al continent americà (1991), i la cartografia italiana (1992) 2•
Per a impartir les lliçons d'aquell primer
curs, a més de Montserrat Galera -cap de
Secció de la Cartoteca- foren convidades
Eila Campbell, professora emèrita de geografia de la Universitat de Londres, i
Monique Pelletier, cap del Département
des Cartes et Plans de la Biblioteca
Nacional de París. La Revista Catalana de
Geografia va aprofitar l'avinentesa per parlar-hi sobre la situació actual de la història
de la cartografia, i de la conversa en va sortir l'entrevista que segueix a continuació.
Tot i els dos anys transcorreguts, creiem
que manté completament la seva vigència.
Monique Pelletier és arxivista paleògrafa (1960). Conservadora en cap de la
Biblioteca Nacional de París (1974), fou
nomenada directora del Département des
Cartes et Plans de la mateixa institució
l'any 1977, càrrec que ocupa actualment.
És presidenta de la Comission Histoire de
la Cartographie de l' Association Cartographique Internationale (1987), i del
Comité Français de Cartographie (1988).
Eila M. Campbell és professora emèrita
de geografia de la Universitat de Londres.

Notes:
I. L'entrevista va ser realitzada per la redacció de la
Revista i de la configuració se'n va encarregar

M.C. Montaner i García.
2. De cada un dels cursos, l'Institut Cartogràfic de
Catalunya ha publicat un llibre dins la seva
col·lecció "Monografies".
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També és editora de la prestigiosa revista
Imago Mundi i cap del Board of Directors
of Imago Mundi Ltd. Abans de retirar-se,
havia estat professora de geografia del
Birkbech College, Universitat de Londres
(des de 1970), i lectora de la mateixa
Universitat (des de 1945).
Revista Catalana de Geografia (RCG):
Senyora Campbell, pot explicar-nos una
mica perquè i com ha investigat en el camp
de la història de la cartografia?
Eila Campbell (EC): Em vaig llicenciar
en geografia i vaig entrar al departament
de geografia de la Universitat de Londres,
on vaig arribar a ser cap del departament.
El meu interès per la història de la cartografia es remunta al període de la Segona
Guerra Mundial, quan era ajudant d'investigació de la professora E.G.R. Taylor. La
primera tasca que em va encomanar fou de
dibuixar un mapa de la Gran Bretanya a
partir de les dades de la Geographia de
Ptolemeu. No he arribat a entendre mai
com la gent del segle XV ho feia amb relativa facilitat, perquè jo ho vaig trobar gairebé impossible. No hi havia prou dades pel
que a mi feia! I encara em sorprèn més com
aconseguien que tingués gairebé sempre la
mateixa forma. Després vaig fer la tesi en
història de la cartografia, concretament
sobre el desenvolupament de l'alfabet cartogràfic, això és, els signes i els símbols.
Llavors jo ja treballava a la revista Imago
Mundi, que en aquell moment editava un
exiliat rus, en Leo Bagrow, i jo n'era el
corresponding editor per a la Gran Bretanya. Un cop acabada la tesi em van encarregar un treball sobre la Domesday
Geography del sud d'Anglaterra, i hi vaig
treballar més de deu anys, i més tard me'n
vaig anar a Nova Zelanda amb un projecte geogràfic que no tenia res a veure amb
història de la cartografia. Es tractava d'un
estudi sobre els descendents d'europeus que

s'havien establert en les boscúries de les
zones temperades, com Hokkaido. Quan
vaig tomar a Londres vaig donar un curs
optatiu sobre història de la cartografia que
es limitava al període del Renaixement, i,
així, aquesta matèria m'ha absorbit els
últims trenta anys. Cal dir que no sempre hi
he pogut dedicar el temps que he volgut, ja
que havia de donar altres matèries, però,
per contra, la història de la cartografiam 'ha
servit també per a fer història de la identificació europea dels territoris d'ultramar.
Realment, si m'IJ.agués de definir, el meu
camp d'estudi és massa ampli en el sentit
que també m'interessen els temes de navegació. Per exemple, sóc administradora de
la Society for Nautical Research i vice-presidenta de la Hakluyt Society, que tracta
de la història dels descobriments.
Finalment, cal afegir que durant vint anys
vaig donar classes de cartografia moderna,
incloent-hi cartografia per ordinador i fotogrametria.
RCG: Seria possible dir que vostè és
també una geògrafa històrica?
EC: Sí. De fet, durant deu anys vaig treballar sobre la Domesday Geography, i
gosaria dir que estic més familiaritzada
amb la geografia del segle X I del sud-est
d'Anglaterra que amb la de l'any 1990.
RGC: Ens podria esmentar alguns geògrafs o cartògrafs importants per a la seva
formació professional o acadèmica?
EC: Dels que ja són morts, cal destacar a
la Gran Bretanya E.G.R. Taylor i j.N.L.
Baker, d'Oxford, G.R. Crone, que durant
molts anys fou bibliotecari de la Royal
Geographical Society, o Peter Skelton.
També hi havia George Fordham, que va
fer un gran treball i es diu que va introduir
el tema de la cartobibliografia. Crec que la
majoria de gent que s'ha dedicat a la història de la cartografia a la Gran Bretanya
s'han format o bé en el camp de la història
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o bé en el de la geografia. De la gent d 'avui
en dia em vé al cap Catherine Delano
Smith, que és geògrafa; Hellen Wallis, que
també és geògrafa; Toni Campbell, que és
historiador-antropòleg, o Paul Harvey, que
és historiador. D'altra banda, hi ha un cristaUògraf, McKay, que escriu sobre cartografia coreana. Un fenomen actual és que
tothom es pensa que pot escriure sobre història de la cartografia i alguns fan treballs
bons encara que no hagin estudiat mai ni
història ni geografia, però no n 'estic segura
que hi sortim guanyant. Em sembla que tot
i que la presència de gent d'altres disciplines
pot enfortir aquesta matèria, també pot
debilitar-la. Estic molt sorpresa, perquè si
agafes la gent que participa en aquest camp,
un bon nombre no saben res de -anava a dir
cartografia moderna- i realment no saben
gairebé res de cartografia. També cal assenyalar que la història de la cartografia està
canviant i s'està diversificant. Crec que
d'alguna manera s'està tornant més complexa pel fet del propi desenvolupament de
la cartografia moderna, com es pot veure a
través de la International Cartographic
Association, fundada a Estocolm l'any
1960. Hi ha una obra, de la qual ha sortit el
primer volum, The History of Cartography', en la qual es dóna una definició de
mapa molt àmplia perquè -espero no haverlos interpretat malament- inclouen tot el
que sigui una imatge visual de relacions
espacials. Per tant, ara es pot remuntar la
història de la cartografia fins als pobles
prehistòrics, a les pintures rupestres, etcètera.
A partir d 'aqu~ la gamma de temes d'investigació és molt gran: es pot parlar de la història econòmica de la producció de mapes, la
història social dels mapes i molts d 'altres
aspectes. De fet, es porten al passat temes
tractats pels cartògrafs d'avui dia, com els
mapes mentals i la seva interpretació.
RCG: De totes les seves publicacions,
quina o quines creu que són les més importants o les més significatives?
EC: Crec que la publicació més significativ a és realment la Domesday Geography
del sud-est d'Anglaterra', perquè és una
obra que conté molta informació i va contribuir al coneixement d'una manera fonamental.

RCG: I és cartografia o geografia històrica?
EC: És una bona pregunta! Podríem dir
que és geografia històrica, malgrat que algú
diria que és cartografia. jo no la situaria en
la història de la cartografia, encara que els
mapes que conté pertanyen a la cartografia
històrica perquè són mapes fets en un
moment donat i referits a un període passat.
RCG: La seva tesi no es va arribar a
publicar?
EC: No. Va ser un intent d 'estudiar el
desenvolupament dels símbols cartogràfics,
però era una tasca massa ambiciosa. En
molts aspectes fou precursora de l'obra
Cartographical Innovations'.
RCG: I vostè, senyora Pelletier, com va
arribar a la història de la cartografia?
Monique Pelletier (MP): jo sóc historiadora de formació i vaig estudiar història de
les institucions. Penso que aquest és un
enfoc molt interessant per a la història de la
cartografia, sobretot a França, on aquesta
disciplina ha estat vinculada a grans institucions: l'exèrcit, l'Acadèmia de Ciències,
els enginyers de Ponts i Camins, etc. De fet,
he arribat a la història de la cartografia a
través del Département des Cartes et Plans
de la Biblioteca Nacional de París. Jo vaig
començar treballant sobre els globus de
Coronel/i per a una gran exposició que es va
muntar al Centre Pompidou, a París. Vaig
intentar de trobar-ne les fonts i d'aquí en
va sortir la meva primera publicació.
Referent a aquests globus, crec que cada
vegada és més evident que es van començar
massa aviat, perquè els resultats no es van
poder utilitzar en aquell moment i quan es
van acabar ja estaven antiquats. És molt
interessant de relacionar aquests globus
amb l'Acadèmia de Ciències i amb el fet
que es va desenvolupar una cartografia
sense uns interessos immediats tal com van
ser les conquestes colonials per als holandesos o als anglesos. Per a l'època de Lluís XIV
la cartografia era una espècie de presa de
possessió del món per al seu coneixement
en tots els aspectes: costums, animals, llengües, etcètera, i trobo que aquesta investigació per a la grandesa de la ciència sense
un profit immediat és força extraordinària
i no sé si es dóna a d'altres països. Més enda-

vant, em van demanar que fes un seminari a la Sorbona i vaig triar el tema "l'evolució del mapa de França». Aquí vaig
començar a treballar el mapa de Cassini,
que és, en el fons, un exemple de les diferències que hi ha entre els productes i les necessitats cartogràfiques. Aquest mapa a escala
nacional i amb unes divisions geomètriques
que no es corresponien a les administratives,
no responia a la demanda del moment de
mapes provincials. Aquest paral-lelisme
entre cartografia nacional i regional és molt
important. De fet, la cartografia a nivell
d'Estat no va madurar realment fins la
Revolució, amb la creació dels departaments. D'aquí que Cassini va publicar una
obra en contra de la tradició cartogràfica i
que només va interessar les elits, siguin científiques o administratives.
Haig de dir que formo part de la minoria
de francesos a qui ens agraden els mapes.
Tenim una reunió anual sobre història de la
cartografza a França, patrocinada pel Comité
Français de Cartographie, que reuneix una
setantena de persones, i en l'última reunió,
que tractava els segles XVIII i XIX, es va comprovar que l'estat francès era molt fort en
cartografia però, per contra, als francesos no
els agraden els mapes. Hi ha una mena de
contradicció entre una producció molt acurada i força progressista i uns usuaris a qui no
els agrada la cartografia. Per la meva funció
a la Biblioteca Nacional, d'una banda dirigeixo una coUecció que és al mateix temps
moderna i antiga, i d'una altra, haig d'intentar que als investigadors els agradi la història de la cartografia. També m'encarrego,
en part, de la promoció de l'edició cartogrà{tca francesa. Ara ens estem informatitzant~
gràcies al Minitel, esperem que el public
pugui tenir un accés directe a la documentació publicada a França i disponible en una
data determinada. Tot això són tasques diferents -la producció moderna i la seva difusió
i la història de la cartografia-, però ambdues són molt importants i força complementàries. Personalment, m'agraden tant
l'una com l'altra.
RCG: Es pot dir, doncs, que a França la
cartografia no té usuaris?
MP: Penso que els mapes no tenen tots els
usuaris que es mereixen. Per exemple,

de): The Domesday Geography of So uth-east
England. Publicacions de la U ni versi tat de
Cambridge. Cambridge, 1962.
S. Cartographical Innovations: an lnternational

Handbook of Mapping Terms to 1900. Editat per
Hellen M. Wallis i Arthur H . Robinson. Map
Collecto r Publications. lnternational Cartographic Association. Londres, 1987.

Notes:
3. The History ofCartography: Volume One. Editat
per J.B. Harley i David Woodward. Publicacions
de la Universitat de Chicago. Chicago, 1987.
4. Campbell, Eila (coHaboradora i editora adjunta
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Foto 1: Les professores Eila Campbell i Mo nique Pelletier durant la celebració del primer curs d'Història de la canografia organitzat per la Cartoteca de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona J•any 1990

(Foto: I CC)

l'Institut Géographique National de França
té una producció de molta qualitat i hi ha
una voluntat de posar-la a l'abast d'un
públic majoritari, però potser encara no s'ha
assolit. És clar que hi ha una altra empresa
privada del sector relacionada amb les guies
turístiques, la Michelin, que té molta sortida, però els mapes de l'IGN s'haurien de
conèixer més. Tot i així, darrerament s'ha
incrementat molt el seu ús gràcies a l'augment de públic excursionista que utilitza
mapes a gran escala. De totes maneres, cal
distingir la tasca dels instituts cartogràfics,
que són els que dibuixen els mapes de base,
de les empreses que a partir d'aquí confeccionen la resta de cartografia. Tornant a la
història, aquest és el paper que va tenir el
mapa de Cassini, el qual ell mateix va dir
clarament que servia de base per a fer altres
mapes. És aquí on l'Estat juga un paper
fonamental, ja que ha de finançar una
empresa difícilment rendible perquè és molt
cara. Paradoxalment, a França, el mapa de
Cassini ha estat l'únic que no s'ha beneficiat
del suport estatal ja que ell mateix en va
haver de buscar el finançament.
RCG: El fet que a la Gran Bretanya hi
hagi una tradició en geografia històrica,

Notes:
6. Pelletier, Monique: La Carte de Cassini: L'extraordinaire ave nture de la Carte de France.
Publicacions de l'École Nationale des Ponts et
Chaussées. París, 1990.
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cosa que no es dóna ni a França ni a
Espanya, pot ser degut al fet que vostès
tenen una obra cabdal de l'època medieval
com el Domesday Book?
EC: Probablement. Crec que la situació
real fou que, des d'aproximadament el1945
fins al1965, la geografia històrica a la Gran
Bretanya estava dominada per H. C. Derby
i fins en un cert punt ens feien creure que
era un privilegi treballar per a ell. Però això
volia dir que no tenies llibertat per a endinsar-te en el camp més ampli en el qual ha
treballat la nova generació. Era impensable,
dels anys quaranta al anys seixanta, fer geografia històrica de la geografia social. La
matèria estava molt relacionada amb la
terra i, per tant, havies de relacionar les
activitats de l'home amb la terra i no amb
altres activitats humanes. Això va canviar
als anys seixanta cap a la geografia social.
De fet, tota la geografia d'entreguerres, tant
a Gran Bretanya com a França, es basava
en la relació home-terra i no home-home.
Actualment, els geògrafs històrics han passat
a la que podríem anomenar geografia
sociològica històrica i han incorporat períodes més moderns, com pot ser el segle XIX,
amb temes com l'impacte de l'arribada dels
irlandesos per a la construcció del ferrocarril o la geografia mèdica del segle XIX:
epidèmies, etcètera. És un tipus diferent de
geografia històrica, ja que si bé encara es
refereix al passat, tracta temes molt diferents dels dels anys trenta.
RGC: Senyora Pelletier, quina publica-

ció triaria de tota la seva bibliografia com a
més representativa?
MP: Potser la del mapa de Cassini', però
encara espero publicar moltes coses.
M'agraden molt els treballs de síntesi, i
aquest llibre és alhora un estudi del mapa
així com un estudi de la cartografia del
segle XVIII, tot veient-ne les relacions. Més
endavant, tinc pensat de publicar un recull
de mapes dedicat a un públic ampli per tal
de fer un repàs d'història de la cartografia,
tot relacionant aquests mapes amb la història de l'ocupament del sòl, de les fronteres,
de les comunicacions, del desenvolupament
de les ciutats, etcètera. Aquesta relació
entre el context i el mapa és un dels aspectes pels quals m'interesso més actualment.
Molt sovint s'han aïllat els mapes de
l'entorn, ja que solien formar part de dossiers, eren elements de persuasió, etcètera.
No crec que hi hagi cap mapa que sigui
innocent, ja que un mapa representa sempre una elecció. D'aquí que cal saber perquè ha estat fet i anar a la recerca del text.
A França, però, era difícil de reagrupar els
mapes amb els textos ja que els gravadors
de mapes i els impressors de llibres pertanyien a corporacions diferents i no es
podien ajuntar. No obstant, cal no oblidar
que antigament la gent no tenia només els
mapes, sinó que aquests anaven acompanyats de descripcions geogràfiques, encara
que sovint pobres i estereotipades. Al segle
X VI es feien reculls de vistes de ciutats -és
més fàcil fer una descripció que dibuixar
un mapa- acompanyats de textos. Era una
visió urbana d'un territori, és a dir, es descrivia la ciutat i l'espai que l'envoltava, ja
que una ciutat era pròspera en la mesura en
què estava envoltada d'una regió que li
permetia de viure. Per tant, és important,
quan es té la vista d'una ciutat, tenir al
mateix temps el text que explica com es
veia la ciutat i el territori dels voltants.
RCG: Tenim entès que el fons de mapes
de la Biblioteca Nacional de París conté
algunes peces significatives de la història
de la cartografia, i diem això pensant en
l'Atlas Català de Cresques de 1375, que
aquí, a Catalunya, és molt popular. Ens en
podria fer una valoració?
MP: Bé, haig d'aclarir que l'Atlas Català
no es troba en el meu departament, sinó en
el de manuscrits. Però, pel que fa al
Département des Cartes et Plans, tenim
altres peces, com ara la Carta Pisana. De
fet, el meu departament és fonamental per
a l'estudi de la cartografia europea. Vull
remarcar aquest terme d'europea, perquè
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crec que hi va haver una circulació de
cartògrafs, i per tant de formació, molt
important. Per exemple, a la paret de la
nostra reserva hi ha un magnífic planisferi
de Sebastian Cabot, que va passar al servei
del rei d'Anglaterra i va fer aquest mapa
per a Carles v. Crec que es pot parlar d'una
cartografia europea i que dins de la nostra
cof.lecció hi són representats tots els països
d 'Europa. Recentment he participat en un
tribunal de tesi sobre cartografia temàtica
del segle XIX, i precisament el que retrec en
aquesta tesi és que s'ha oblidat la dimensió
europea. Hi ha esdeveniments que han tingut un paper fonamental, com ara les exposicions universals, els congressos internacionals, etcètera, que subministren imatges a
un públic ampli i que han tingut una gran
influència en l'època, sobretot a Europa, ja
que Amèrica només tenia una influència
limitada. Penso que tot el que és cartografia
europea és igualment important i, per tant,
no crec que els mapes francesos que hi ha en
les nostres col·leccions siguin més importants
que els mapes de la resta d'Europa. A la
cof.lecció D 'Ainville hi ha tota una sèrie de
mapes anglesos que són una pura meravella. Cada país té el seu temperament, i quan
es mira un mapa es veu de seguida si és
francès, anglès, alemany, però malgrat els
diversos estils podem dir que els cartògrafs
no han treballat mai a l'interior d'un país
sinó a l'interior d'Europa.
RCG: Pel que fa a la història de la cartografia, està d'acord que s'està obrint cap a
una disciplina més complexa, com diu la
senyora Campbell?
MP: Efectivament. Per exemple, tinc a
les mans un número especial del Bulletin
du Comi té Français de Cartographie' en el
qual participen, entre d 'altres, Claude
Nicolet, que és un llatinista apassionat per
la cartografia, Christian Jacob, que és un
hef.lenista de la branca de la literatura, no
de la història, Randles, que és més un historiador de les exploracions, de la navegació, de les tècniques, Danielle Lecoq, que
és una medievalista, Francis Lestringant,
que està interessat en el Renaixement, i
Daniel Nordman, que és un historiador de
l'època clàssica. Tots ells, pel fet de tenir
formacions diferents, aporten a la història

Notes:
7. Fascicle 121. Butlletí 3/ 1989. Setembre de 1989.
8. Pastoureau, Mireille: Les Atlas français XV/e-XVI/e
siècles: R épertoire bibliographique et étude.
Biblioteca Nacional. París, 1984.
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Foto 2: El contingut de cada curs d'Histò ria de la cartografia
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de la cartografia enfocs també molt diferents, i reconstrueixen el mapa dins d'un
context històric, literari, etcètera. Hi aporten noves dimensions, ja que fins ara en els
arxius la cartografia era descriptiva. En el
nostre departament hi ha constància de disputes memorables, quan era absolutament
necessari de trobar l'autor i la data d'un
mapa, sobretot pel que fa als portolans.
Tenim l'Atlas Miller, que comença amb un
mapamundi, i la gent es va matar per trobar-ne la data i l'autor, i això crec que és
una cosa que ja no es farà més. Destombes,
que era un bon historiador de la cartografia, sempre havia de datar i atribuir els
documents. Era el centre de les seves preocupacions, però tot i que l'interès per aquests
aspectes encara continua, em sembla que ja
no es veurà més de la mateixa manera. Hi
ha un altre aspecte, també molt tractat
quan es fan anàlisis, sobretot de mapes
antics, que és el voler comprovar si són
exactes sobre un document modern. Hi ha
gent que es passa la vida intentant explicar
per què hi ha coses inexactes, quan se sap
del cert que hi ha errors que es van compensar i per tant en molts casos es va arribar
a uns resultats exactes fonamentats en unes
bases errònies, com per exemple en els càlculs del meridià. Aquestes anàlisis només
poden ser interessants quan es combinen
amb altres factors que ajudin a contextualitzar el mapa.

RCG: Podríem dir que la cartografia té
una certa manca d'institucionalització.
Vostès creuen que això és bò?
EC: Crec que en aquests moments, pel
que fa a la Gran Bretanya, el gran obstacle
per al foment de la història de la cartografia a les universitats és la manca de finançament. Cada vegada més, durant els deu
últims anys, els departaments han hagut
d'aconseguir diners de fonts externes, no
governamentals. Això fa que sigui molt
difícil si ets un classicista, un historiador de
la cartografia o un geògraf històric d'obtenir diners d'empreses comercials. I crec que
això fa també que els estudiants tinguin en
compte els sous. No diré que això estigui
malament. En història de la cartografia hi
ha pocs llocs que estiguin molt ben pagats.
Malgrat tot això, l'estudi de la història de la
cartografia és una disciplina força pròspera,
particularment entre la gent que treballa a
les biblioteques, perquè fins en un cert punt
gaudeixen de l'avantatge de tenir el material al seu abast. Estic pensant en Toni
Campbell, Peter Barber o Sara Tyacke.
Encara que tenir una bona cof.lecció no significa necessàriament que la gent s'animi a
estudiar-la, perquè actualment, per exemple, ningú del personal de la Bodleian
Library d'Oxford, que jo sàpiga, està fent
realment cap investigació fonamental en
història de la cartografia.
RCG: Creu que a França la situació és
diferent?
MP: A França, jo crec que el gran problema ha estat la desaparició de François
D'Ainville, que va treballar molt en cartografia. Va fer tot el que era important, i va
escriure tot el que calia escriure en el camp
de la història de la cartografia: va tractar tan
bé el segle XIX com el Renaixement, va fer
censos de mapes, va descriure els desenvolupaments teòrics, etcètera. Ensenyava història
de la cartografia i història de l'ensenyament.
Era jesuita, i això és important, perquè els
jesuites van tenir un paper destacat en el
desenvolupament de la geografia.
Malauradament, no va tenir alumnes directes, almenys a París, ja que el seu deixeble
Numa Broc és a Perpinyà. D'Ainville estava a l'École Pratique des Rautes Études, on
l'ensenyament no se succeeix, és a dir, quan
deixes el teu lloc ets reemplaçat per un altre
professor que pot interessar-se per qualsevol altra matèria; en aquest sentit no hi ha
continuitat. En el cas de F. D'Ainville no hi
ha hagut continuitat i n'hem patit molt les
conseqüències, perquè ell va obrir veritablement el camí. I, paradoxalment, la històR.C .G. n° 19 • sete mbre 1992 • vo lum VII
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ria de la cartografia ofereix un nombre
incalculable de temes per a tesis, etcètera,
mentre que en altres camps la gent té problemes per a trobar un tema interessant. No
obstant això, el professor Pinchemel dóna
sovint als seus alumnes temes per a la
memòria i la tesi sobre història de la cartografza. Un alumne seu, Palsky, ha fet recentment una tesi sobre història de la cartografia temàtica. Manca, però, la publicació
d'una història de la cartografia general que
estigui a disposició dels estudiants.
Actualment la bibliografia és massa fragmentària, incompleta, i això fa que hi hagi
errors d'interpretació per part dels estudiants
perquè els falten uns coneixements més
amplis. A part d'això, crec que en història de
la cartografia s'ha d'ampliar el camp. La
gent, en general, s'apassiona pel seu tema i
troba moltes coses, però falta una obertura
perquè no hi ha una obra de base de qualitat. En relació amb els estudis fets des de les
biblioteques, com apuntava la senyora
Campbell, pel que fa al meu departament
ha estat realment la Mireille Pastoureau qui
ha posat en marxa la història de la cartografia. Ella és una alumna de Henri-jean
M artin, és a dir, especialista en la història de
l'edició. I precisament tracta la dimensió de
l'edició cartogràfica pel que fa al desenvolupament dels atles. Ha treballat molt amb
els contractes d'editors, els problemes de
finançament i d'organització, etcètera. És
un aspecte molt particular, però molt interessant, de veure com l'edició de mapes
s'insereix en la història de l'edició francesa'.
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RCG: Les dones tenen un paper predominant en el camp de la història de la cartografia?
EC: Tot i que al capdavant de la comissió
sobre història de la cartografia de la
International Cartographic Association
sempre hi ha hagut dones -primer Hellen
Wallis i ara Monique Pelletier-, en els països
d'Europa, Amèrica i el japó en aquesta disciplina hi ha més homes que dones. Avui dia,
per exemple, als Estats Units d'Amèrica la
proporció deu ser de vuit homes per cada
dona. A la Gran Bretanya abans hi havia
més presència masculina i ara ambdós sexes
deuen estar equilibrats, com a França. A
Holanda no hi ha cap dona, i a Àustria la
relació deu ser d'un a un: un al departament
d'història de Viena i l'altre al departament
de geografia. Al japó, degut a la particular
cultura japonesa, no hi ha dones historiadores de la cartografia, malgrat que hi ha una
japonesa que fa una trentena d'anys que treballa en cartografia moderna a Zuric.
RCG: En la nostra tradició, la major
part de treballadors en el camp de la cartoteconomia són dones. Ara, però, està
canviant. Passa el mateix a França i a la
Gran Bretanya?
MP: En història de la cartografia l'origen
dels investigadors és molt divers. Hi ha universitaris, cartògrafs, historiadors d'urbanisme, etcètera, i això fa que les proporcions
siguin variables. jo mateixa sóc presidenta
del Comité Français de Cartographie, però
durant molt de temps he estat l'única dona
membre del consell. Actualment hi ha una

professora de cartografia de la Universitat
de Poitiers, la senyora Dennfort, però fins
ara jo era l'única dona i sóc precisament la
que represento el sector de la documentació
i de les biblioteques. Aquest ha esdevingut
un sector amb un pes espedfic notable, perquè els investigadors i els cartògrafs s'han
adonat de la importància del sector de la
documentació. És per això que quan vaig
crear la comissió de documentació dins del
Comité va tenir molt d'èxit respecte d'altres
comissions, i és per aquesta raó que em van
nomenar presidenta.
EC: És interessant que la International
Cartographic Association, en la reunió que
va celebrar l'any 1989 a Budapest, va crear
un grup de treball per a examinar la situació de les dones en el camp de la cartografia,
per què n'hi ha tan poques, no només en
història de la cartografia, sina en la cartografia en general. A les universitats de la
Gran Bretanya, la gran ampliació que hi
va haver als anys seixanta no va fer que
augmentés el percentatge de dones que formen part del personal docent. De fet, l'augment va consistir a contractar més homes,
amb la qual cosa el percentatge de dones va
disminuir. A més, el nombre de dones en
llocs directius percentualment és menys
favorable ara del que ho era cinquanta o
seixanta anys enrere. En part és conseqüència del fet que si no nomenen dones per als
nivells més baixos, no aconseguiran mai de
pujar als nivells més alts.
Data de I' entrevista: Ol. 90
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LA CARTOGRAFIA
DE COPENHAGUEN EN EL SEGLE XIX 1
Maria Carme Montaner i García
Cap de Negociat d'Informació Geogràfica, Cartogràfica i Difusió. I nstitut Cartogràfic de Catalunya

La cartografia urbana del segle XIX
La ciutat i la cartografia són dos elements
que van viure un procés de transformació
important durant el segle XIX. La ciutat
moderna, sorgida amb la revolució industrial, modificà substancialment tots els seus
components. Nous sistemes de producció
portaren a un creixement espectacular de
molts nuclis urbans, afavorits per innovadors sistemes de comunicacions. La cartografia va viure un procés de transformació
paraJ.lel, lligat a les noves necessitats
d'aquesta societat i ajudada pels avenços
tecnològics. Els mapes, fins aquell moment,
havien estat sovint relacionats amb un
públic minoritari, ja sigui com a elements
decoratius i d'ostentació o bé com a eines
per a fer la guerra. En el segle XIX, la cartografia es divulgarà ràpidament entre sectors cada vegada més amplis i esdevindrà
un element d'utilització generalitzada.
Un dels progressos de la industrialització decisius per a la cartografia, i per al
món editorial en general, fou la mecanització de la producció. A partir del segle
XIX, es començaren a aplicar noves tècniques que simplificaren el procés d'impressió i n'abaratiren els costos. Una de les més
revolucionàries fou la litografia, inventada
per Alois Senefelder (Praga 1771-Munic
1834), i que va patentar a Munic l'any
1796' . Aquest nou sistema de gravat, basat
en un procés químic que aprofita la
repugnància mútua que fa que les substàncies grasses i l'aigua no es barregin, aviat
reemplaçà el gravat en coure, procediment
bàsicament manual i molt lent d'edició. El

suport eren les pedres poroses, del tipus
calcàries, anomenades pedres litogràfiques,
substituïdes més endavant per planxes de
zinc. El sistema litogràfic va suposar un
augment de la precisió en la reproducció
dels mapes i la possibilitat d'imprimir en
colors, elements bàsics en la producció cartogràfica. La posterior utilització de premses mecàniques contribuí definitivament a
la seva consolidació. Aquesta tècnica
s'emprà ben aviat a tot Europa, i a mitjans
del segle passat es podien trobar gran
quantitat d'establiments litogràfics dedicats a realitzar tota mena d'impresos amb
aquest procediment.
Un altre fet important en la transformació que experimentà la cartografia al
segle passat, fou l' aparició dels serveis
geogràfics estatals. La necessitat de conèixer a fons el territori, impulsà l'organització per part dels governs de l'aixecament
del mapa topogràfic de base. Malgrat les
dificultats que aquesta tasca comportava, a
partir del segle XVIII començaren a sorgir
les iniciatives institucionals per tal de dur
a terme els càlculs necessaris per al dibuix
dels mapes en fulls a gran escala. Aquesta
cartografia servirà de base de la producció
posterior.
Tots aquests factors, lligats a la consolidació d'una nova societat urbana que
començà a utilitzar gran quantitat de mapes
-bé com a eina de control, bé com a eina de
coneixement-, es reflectiren en un augment
considerable de la producció cartogràfica.
Aquest fenomen, ja sensiblement apreciable els primers anys del vuit-cents, es donà

sobretot a la segona meitat del segle. A partir de 1850, els mapes serien d'ús freqüent
per a públics molt variats i en sorgirien de
molt diversa naturalesa: turístics, publicitaris, etc. També es desenvolupà un tipus
de literatura sovint iJ.Iustrada amb cartografia, com ara guies, topografies, monografies històriques o estudis diversos, sense
oblidar els mapes temàtics, que en aquesta
època es començaren a utilitzar majoritàriament. En definitiva, es pot parlar d'una
diversificació de la producció i d'una divulgació mai vistes fins aquell moment.
La ciutat en expansió necessità cada
vegada més mape~ i, el que és més important, mapes que reproduïssin les zones
urbanes més recentment creades. Això
volia dir que la producció cartogràfica
anava creixent al mateix ritme que creixia la
ciutat. Canvis com l'aparició de nous
barris, la construcció de noves vies de
comunicació o la transformació dels nuclis
antics, obligaren a publicar mapes molt
sovint, sobretot reedicions corregides i
augmentades.
La cartografia del segle XIX de la ciutat de
Copenhaguen iJ.Iustra perfectament l'evolució que hem assenyalat a grans trets. La
capital danesa, com moltes altres ciutats
europees i nord-americanes, es va transformar profundament en el segle passat.
Aquest procés es reflecteix de dues maneres
a través de la cartografia. D 'una banda, per
la representació de la ciutat en els mapes,
que permet seguir l'evolució del seu creixement físic, i d'una altra, pel nombre i
tipus de mapes que se'n publicaren.

Geografia de Copenhaguen i el Departament de
Geografia Humana de la Universitat de Barcelona. Dono les gràcies a l'Institut Cartogràfic de
Catalunya per les facilitats que em van donar per
a dur-lo a terme.

2. Hi ha molta bibliografia sobre la litografia. Vegeu,
entre d'altres: Campbell, Eila: "Introduction to
the History of Cartography", a Introducció general a la història de la cartografza, 126 pàgs. Institut
Cartogràfic de Catalunya. Barcelona, 1990.

Notes:
1. Aquest article s'ha redactat a partir del treball que
vaig elaborar la primavera de l'any 1989 durant
una estada a Copenhaguen dins el marc d'un projecte E rasmus establert entre el Departament de
Geografia de la Universitat de Lisboa, l'Institut de
R.C.G. n° 19 • setembre 1992 • volum VII
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La cartografia de la ciutat
de Copenhaguen. Antecedents
La cartografia de Copenhaguen, com la
de tot Dinamarca, segueix fins al segle XVlll
una evolució semblant a la d'altres ciutats
europees perifèriques dels centres de producció' . La capital danesa, a més de ser
representada en molts dels atles publicats,
sobretot als Països Baixos i després a
França, tingué la sort de poder comptar
ben aviat amb dues iniciatives públiques
encaminades a la confecció de mapes -una
a nivell local i l'altra per a tot el regne- que
tindran un paper rellevant en l'evolució
cartogràfica de la ciutat en el segle XIX.
La institució danesa més antiga per a la
confecció de mapes té el seu origen a la
segona meitat del segle XVII i respon als primers intents d'instaurar un cadastre a
Copenhaguen. Amb aquesta finalitat el
1690 es creava el Staden Kovenhavns Saerlige Matrikelvaesen (Servei del Cadastre de
Copenhaguen), organisme d'àmbit municipal encarregat de fer els aixecaments
cadastrals a partir de mesuraments propis
amb la finalitat de gravar la propietat urbana per a cobrar-ne impostos. D'aquesta
manera, la ciutat disposà a partir del setcents d'un organisme que efectuava medicians i aixecava cartografia, el qual ha tingut
i té un pes específic important en la història
cartogràfica de la ciutat'. Aquest servei, més
tard anomenat Stadskonduktorembedets,
encara existeix i continua confeccionant el
mapa cadastral del municipi.
L'altra iniciativa cartogràfica té un abast
estatal i parteix d'una reial ordre de 1761
per la qual s'encarregaven a la Videnskabernes Selskab (Acadèmia Danesa de
Ciències i Lletres) els treballs per a calcular
la primera xarxa de triangulació del regne
com a pas previ a la confecció del mapa
topogràfic. Tot i que les medicions no estigueren totalment acabades fins l'any 1820,
l'Acadèmia publicà amb anterioritat a
aquesta data diversos mapes de territoris
danesos, entre els quals alguns de la capital.
Com veurem més endavant, aquest organisme de caire civil fou substituït, a mitjans
del segle XIX, per un altre de militar pel que
fa a les tasques cartogràfiques oficials.

A finals del segle XVIII trobem, doncs,
que Copenhaguen disposava ja d'iniciatives
cartogràfiques públiques, tant municipals
com estatals. Aquests serveis aixecaren els
mapes de base de la ciutat i contribuïren a
impulsar la producció cartogràfica d'iniciativa privada que tingué un paper fonamental a partir de la segona meitat del segle
passat.
Evolució de la cartografia
de Copenhaguen en el segle XIX: etapes
Hem dividit el segle XIX en quatre etapes
que corresponen a quatre períodes del
creixement de la ciutat: les transformacions
del canvi de segle (1795-1807), de la
reconstrucció de la ciutat a l' abolició de
les muralles (1808-1852), la ciutat sense
muralles: els primers anys (1853-1870) i
l'explosió del creixement (1871-1900).
Estudiarem el desenvolupament de la cartografia segons les diferents etapes d'evolució de la ciutat i veurem fins a quin punt
estan relacionades.
La manca d'estudis en història de la cartografia i de reculls de mapes de Copenhaguen ha obligat a fer un treball previ
de cartobibliografia del període estudiat.
Evidentment, no s'han pogut recopilar tot
els mapes que es publicaren el segle XIX i
hem basat l'article en el centenar de peces
consultades majoritàriament a la Biblioteca
Reial Danesa i que al final trobareu relacionades.

Les transformacions
del canvi de segle (1795-1807)
En pocs anys, en el canvi de segle, la ciutat de Copenhaguen va patir dos desastres
que destruïren bona part del nucli urbà. En
ambdós casos es va aprofitar la reconstrucció per a dur a terme diverses reformes
urbanístiques, com ara la remodelació del
traçat d'alguns dels carrers més antics o
l'obertura d'espais transformats en places
per a poder reduir el risc d'incendi i sanejar
la ciutat. El primer daltabaix fou un gran
incendi declarat l'any 1795 que va destruir
un miler d'edificis, entre ells l'Ajuntament.
Així doncs, a començaments del segle XIX,
la capital danesa va viure un procés de canvi

morfològic que portà, entre altres conseqüències, la necessitat de dibuixar nous
mapes urbans ja que la cartografia anterior
havia quedat obsoleta.
Un dels primers mapes que reflecteix la
nova ciutat sorgida de les transformacions
urbanes introduïdes al llarg de deu anys
després de l'incendi, està basat en els treballs
de la Videnskabernes Selskab (mapa 1). Es
tracta d'una obra molt detallada, publicada l'any 1806 i que reprodueix el nucli
emmurallat així com el territori dels voltans . És la nova imatge de la ciutat del
segle XIX, tot i que ben aviat patirà una
altra destrucció.
Per la seva banda, el Servei Cadastral
Municipal, que havia participat en el pla de
reconstrucció de la ciutat després de
l'incendi de 1795, va calcular els mesuraments cadastrals de cara a la imposició d'un
impost d'edificis actualitzat. Aquestes
dades planimètriques, recollides de 1802 a
1806 i que aporten sens dubte una informació de detall molt valuosa sobre la ciutat,
quedaren inèdites. Sortosament, molts anys
més tard, el Servei -conscient de la
importància històrica d'aquest material- va
reconstruir el mapa a partir d'aquesta informació i el va publicar l'any 1955 :
Kobenhavn inden for de Gamle volde
1807. És sens dubte una font de consulta
obligada per als estudis d'història de l'urbanisme municipal.
L'any següent, el mes de setembre de
1807, l'armada anglesa, sense prèvia declaració de guerra, assetjà Copenhaguen
davant el temor que Dinamarca s'aliés amb
Napoleó. De fet era el segon setge britànic,
ja que l'any 1801 l'almirall Nelson havia
atacat la ciutat, sense conseqüències greus.
Aquesta vegada, la capital danesa fou bombardejada durant tres dies i va quedar destruïda en una tercera part. Es van enderrocar un gran nombre d'edificis, entre ells la
catedral i la universitat.
Hi ha un mapa que iHustra aquest fet,
obra del famós cartògraf-editor anglès W.
Faden (1750-1836): A topographical plan
of the city, fortifications & environs of
Copenhagen: including the isles of Amag
and Saltholm. From the Danish Survey

Notes:
3. Des de l'aparició de la impremta, l'edició cartogràfica es va centrar primerament en ciutats dels
Països Baixos (Anvers, Amsterdam) i més tard, ja
en el segle XVII, es va desplaçar a França (París).

4. A Dinamarca hi ha més d 'una institució encarregada de la confecció del cadastre. El servei cadastral danès Kort-og-Matrikelstyrelsen cobreix gairebé tot el regne, però hi ha petites zones que

per motius històrics tenen un cadastre propi: es
tracta del territori del Slesvig septentrional i de les
ciutats de Frederisksberg i Copenhaguen.
R .C.G. n° 19 • sete mbre 1992 • vo lum VII
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intended to illustrate the operations of the
British Forces. Cal ressaltar l'actualitat del
document, ja que fou publicat gairebé contemporàniament als fets. Tot i que el títol
parla de mapa topogràfic, destaca, a més
d'altra informació de caire militar, el detall
de la hidrografia amb cotes de profunditat
i un inici de corbes batimètriques, element
molt important si tenim en compte que
l'atac britànic es va fer per mar. A la biblioteca d'Odense es conserva un mapa manuscrit molt semblant a aquest, que probablement fou utilitzat per Faden per a la seva
publicació' . Cal ressaltar que tot i que
aquesta obra fou aixecada pels danesos, la
publicació la feren els anglesos, els quals
possiblement se'n serviren per a fer l'atac.
Veiem, doncs, com en aquest primer
període en pocs anys la ciutat va ser semidestruïda dues vegades i, per tant, la cartografia existent va quedar obsoleta. Fou

Nota:
5. Jespersen, Knud J .V.: The Besieging of Copenhagen in 1807 and the Map in the Gov emor's
Library in Odense. Odense U niversity Press.
Odense, 1974 (reprodueix el mapa).
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l'administració la que s'ocupà de confeccionar els nous mapes a partir de finalitats
molt concretes: el sanejament de la ciutat,
les campanyes militars o el cobrament
d'impostos. Aquest esforç va permetre, en
l'etapa següent, la proliferació de cartografia d'iniciativa privada.
De la reconstrucció de la ciutat
a l'abolició de les muralles (1808-1852)
L' inici d'aquesta segona etapa ve marcat
per un fet molt important per a la cartografia no ja de Copenhaguen sinó de tota
Dinamarca: l'any 1808 es creà dins de
l'Estat Major de l' exèrcit danès el
Generalkvartermesterstaben, organisme
encarregat de recollir informacions de
topografia, geografia militar i estadística.
Si bé fins aquest moment l'exèrcit realitzava croquis topogràfics d'ús exclusivament militar, era la Videnskabernes Selskab
l'encarregada de dur a terme la triangulació
del regne. A començaments del segle XIX
l'exèrcit decidí que la cartografia elaborada
per aquella institució era inadequada per a
finalitats militars, i creà un servei cartogràfic propi. Aquesta decisió és important pel
fet que anys més tard, el1843, les activitats
cartogràfiques oficials que tenia la Reial

Acadèmia d'Arts i Ciències foren traspassades al servei cartogràfic creat pels militars.
El Generalkvartermesterstaben aixecà
mapes de diversos indrets de Dinamarca a
escales mitjanes. De l'àrea estricta de la capital, hem trobat referència de cinc mapes. Són
a escales mitjanes i a més de representar la
ciutat, incorporen el territori dels voltants.
Es tracta de mapes molt ben dibuixats,
sobretot pel que fa a la xarxa de camins.
L'expressió del relleu és en normals, alguns
són manuscrits i la unitat de mesura és l'oficial danesa en alen (mapa 2). Un altre exemple seria la Kaart over Kjobenhavns omegn
efter Hans Majestat Kongens publicada el
1830 amb un nivell considerable de detall
pel que fa a la topografia.
L'any 1842 el Generalkvartermesterstaben fou substituït per dos organismes
nous també dins l'Estat Major: un de tàctic
i un altre de topogràfic. Aquest darrer
s'independitzà el mateix any i passà a anomenar-se Generalstaben Topografiske
Sektion; tingué com a missió efectuar
mesuraments i publicar tot tipus de mapes.
L'any següent li foren traspassades les funcions cartogràfiques estatals de la
Videnskabernes Selskab. D'aquí s'originà
l'any 1928 el Geodaetisk Institut, la insti-
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Mapa 2: Kjòbenhavn: Den ves-

tlige 112 60 maalt

af

Divisionsqvarteermest
er v. Holck, den ostlige

1/2 60 og 61 maalt af
Adjoint Lieutenant v.
Hertel, Alt i Aaret
1825. He/e Ranen tegnet af Artillerielieutenant L-v. Hertel i
Aaret 1826. Dibuixat,
acolorit a mà i realitzat
pel Generalqvartermesterstabens el 1826.

(E dició facsímil de
l'an y 1986 feta pel
Geodaetisk Institut.
45 x 60 cm.
Es tracta d'un mapa
militar i la informació
destacada és la del
territori tot i que la
traça urbana és molt
clara. El relleu és en
"nor mals., i la zona

fora muralla conté
abundant toponímia
(Font: Kort- og Matrikelstyrelsen, Denmark
[A284-92])

tució que s'encarrega actualment del mapa
de Dinamarca. En aquest període de la primera meitat del segle XIX, Copenhaguen
experimentà un creixement demogràfic
considerable lligat als processos de revolució industrial que patiren en major o
menor grau moltes ciutats europees i nordamericanes de la mateixa època. La ciutat es
densificà cada vegada més fins que arribà
un moment que es veié en la necessitat de
guanyar terreny: havia arribat el moment
de pensar en l'expansió més enllà de les
muralles•. Una de les primeres actuacions
en aquest procés consistí en l'elaboració de
cartografia del nou territori per a urbanitzar. La primera iniciativa en aquest sentit,
va anar lligada al procés fiscal: el Servei
Cadastral Municipal realitzà mesuraments
planirnètrics de la zona fora muralla de cara
a l'establiment del cadastre. La tasca
s'encarregà a un enginyer militar, Schlegel,
que de 1819 a 1827 aixecà un plànol cadastral en quinze fulls a escala 1:4 000. Aquest
treball no s'arribà a publicar.
Una segona iniciativa es va dur a terme a
finals de la dècada dels quaranta, quan
l'obertura de la ciutat era ja gairebé un fet:

s'encarregà a la Generalstaben Topografiske Sektion l'aixecament d'un mapa
de la zona d'expansió més enllà de la muralla. El resultat fou la Kaart over Kjobenhavns omegn en quatre fulls a escala
1:10 000. Aquest mapa és important des de
diversos punts de vista: cartogràficarnent
és el primer mapa que hem trobat de la
zona amb corbes de nivell, i urbanísticament cal valorar-lo corn un document
estratègic de reconeixement del terreny
corn a pas previ a l'expansió de la ciutat.
Fou aixecat l'any 1848 i no hi figura el nucli
urbà. Té abundants cotes altimètriques i
un bon detall de les petites concentracions
urbanes extramurs, així corn de les edificacions aïllades. Aquest mapa es va publicar
el 1852, el mateix any que s'aboliren les
muralles, i fou litografiat per Baerentzen,
un editor que dugué a terme una intensa
activitat editorial en el camp de la cartografia. Es tracta d'un exemple de cartografia corn a eina de control, geomètricament
molt correcta però que no tingué una gran
difusió pel fet de tractar-se de documentació confeccionada amb una finalitat molt
concreta.

La cartografia de divulgació sorgí de les
editorials privades. A partir dels mapes
oficials es dibuixarien d'altres més
esquemàtics, sobretot de la xarxa de
carrers. Poc a poc aquesta cartografia
començà a i].]ustrar tot tipus de literatura
relacionada amb la ciutat: llibres d'història, descripcions, topografies, etc.
D'aquesta manera la imatge cartogràfica
de Copenhaguen es donà a conèixer cada
vegada més. Aquests mapes de la primera
meitat de segle sovint només dibuixen el
nucli emmurallat, són planirnètrics i molts
sortiren d'empreses litogràfiques de la
mateixa ciutat. La producció, tot i que
d'entrada no era molt important, a mesura que passaren els anys va anar augmentant progressivament. Malauradament, de

Nota:
6. La població de Copenhaguen va creixer de
100 000 persones els primers cinquanta anys del
segle XIX. L'any 1840, la ciutat tenia 129 819 habitants. Quinze anys més tard s'incrementa fins a
143 591, i l'any 1900 és ja de 358 091 habitants
degut a l'annexió d'alguns dels municipis dels
voltants (Andersen. Engelstojt, 1989).
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Mapa 3: Kaart over Kjobenhavn
1839. Sten ns topographie o ver Danmark. [ca
1:7000.) 40 x 48,5 cm.
Publicat dins del llibre
de S. Sterm: Statistisk

IIPWn.•uJQ&A .. 'WUI!IM
r..u.~l)lltl

Topographisk Beskrivelse over ... KBvenhavns Amt. Copenhaguen: Va Forstlerens
Forlag, 1939- 1841 (3
vol. ) (Edició facsímil
de l'any 1974 feta pel

Geodae ti sk Institut.
40 x 48,5 cm).
Aquest és un dels prim ers exemp les de
mapa de carrers a 1'estil

dels que es difondrien
a partir de la sego na
meitat del segle: és planimètric, incorpora la
topo nímia de la xarxa
viària i assenya la els

edif icis més imp o rta nts. En aqu es t cas
concret dibuixa també
la di visió per districtes. Cal remarcar que
to t i ser un map a de
Copenhaguen només
repro du ei x e l nucli
emmurallat

..
--.......
,

(Font: Kort- og Matrikelstyrelsen, D enmark
[A284-92/)

la majoria d'autors d'aquesta cartografia
no en sabem res. La procedència professional diversa i l'ocasionalitat amb la qual
a vegades dibuixaven aquests mapes, fa
difícil trobar-ne dades. La manca d'estudis
en aquest sentit de la cartografia danesa
és remarcable.
D'exemples d'aquesta cartografia en trobem de molt diversa naturalesa: en obres
de divulgació com ara Copenhagen and its
Env irons (RucHjONES, 1829), Promenades
dans Copenhagu e (RI CHARD, 1847) o
alguns mapes publicats per la Society for
the Diffusion of Useful Knowledge .
També n' hi ha que formen part d'atles,
com el mapa de Copenhaguen publicat en
el Dansk Atlas (1831 -1835) i fet per S.H.
PETERSEN (1788-1860), advocat i impressor
que va estudiar a l'Acadèmia de Belles Arts
danesa i a Alemanya, França i Holanda
sota els auspicis de la corona. D'aquest
mapa se'n feren algunes reedicions i l' any
1974 un facsímil. Un darrer exemple seria
el mapa de la ciutat publicat dins d'una de
les primeres topografies daneses: la Sterms
Topographie over Danmark de l'any 1839
(mapa 3 ).
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La ciutat sense muralles:
els primers anys (1853-1870)
L'any 1852 s'aboliren les muralles com a
línia defensiva de Copenhaguen i es donà
llum verda a l'expansió territorial de la ciutat. Cal remarcar que aquest creixement no
fou un fet immediat sinó que es va anar
fent poc a poc. De fet, la fortificació no
desaparagué tot seguit sinó que s'anà transformant al llarg de la segona meitat del
segle. Les primeres edificacions fora muralla seguiren la tendència de la incipient
urbanització que ja hi havia i que seguia
els camins de sortida de la ciutat. La zona al
voltant del castell de Frederiksberg aconseguí "privilegi de ciutat" l'any 1860 i esdevingué municipi independent, estatus que
encara conserva.
Cartogràficament, aquesta etapa s'inicia
amb l'aixecament per part del Generalstaben del mapa Kjobenhavns Omegn i
VI blade (Copenhaguen i voltants en sis
fulls). Publicat entre els anys 1853-1857 i
corregit el 1865, és un dels millor mapes
de la ciutat del segle passat (mapa 4). Obra
de gran detall, fou sens dubte el punt de
partida per a tota la cartografia privada,

que a partir de la segona meitat del segle
incrementà considerablement la seva producció. Aquest mapa pot representar perfectament el punt d'inflexió de la cartografia de Copenhaguen del segle passat: la
substitució de la mesura danesa en alen per
la mesura internacional del sistema decimal i l'expressió del relleu en corbes de
nivéll en lloc de les "normals" en són algunes de les característiques més destacades.
Mentrestant, amb el creixement de la
ciutat, el Servei Cadastral Municipal va
haver de revisar i ampliar una vegada més
les dades que tenia sobre les parceHes. En
el període 1860-1866 el Servei, sota la direcció del cartògraf Krack, efectuà nous mesuraments i dibuixà una coHecció de plànols
a escala 1:250 amb indicació de totes les
edificacions. Aquests mapes van restar inèdits fins l'any 1948, quan el mateix Servei
publicà un plànol a escala 1:2 000 a partir
d'aquests mesuraments: Kobenhav n inden
for de gamle v olde 1860, en nou fulls. És
una font d' informació planimètrica molt
important.
Al marge de les actuacions de l'Administració, la presència de l'empresa pri-
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Mapa 4: Kjebenhavns omegn
VI

I

blade: astre blad IV.

[full núm. rv]. 1:20 000.
Publicat pel Generalstaben 1854. Calcul at
1851 &52. Co rregit el
1865. G ravat per F.C.
H o lm . (Edi ció facsím il de l Geo dae ti sk
Institut).

Aquest és un dels principals mapes del segle
passa t de la c iut at.
Ai xecat geo mètrica-

,t

I ..

~ '¡, ,. ,.

ment, incorpora corbes
de nive ll i batimè tri-

qu es . Co nt é g rans
detalls de les edi fi cacions i de la xarxa de
comunicacio ns. To t i
qu e és un mapa qu e
repr od u eix bas tant
més territori que l'estri ctament municipal,
aquest full -el quart de
la sè ri e- dó na mo lc a
informació i mo lt deta-

,.·~

~·

llada sobre Copenhagu en e n el mo me nt
d 'ini c iar l' ex pansió .
L ' any 1865 se' n fe u
una revisió

··' ..
•. - . - .. "'

"

v ~ " " ".' .~ .. ••

J
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(Font: Kart- ag Matrikelstyrelsen, D enmark

[A 284-92!J
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vada adquirí, cada vegada més, un paper
rellevant en la producció global de cartografia. L'expansió de la ciutat comportà
l'augment de l'edició de mapes posats al
dia pel que fa a la morfologia urbana, en
resposta a una demanda creixent per part
d'un públic cada vegada més nombrós.
Eren, precisament, les editorials particulars les que estaven en condicions d'oferir
aquesta mena de material. Aquest tipus de
mapes també varen anar evolucionant respecte el període anterior: començaren a
representar tot el territori municipal i no
només el nucli emmurallat, progressivament introduïren el color i cada vegada
s'hi anà afegint més informació com ara
noms de carrers, vies de comunicació, etc.
Com a document històric ens permeten
seguir de molt a prop la lenta transformació dels límits de les muralles a mesura que
s' anaren desdibuixant. Un exemple que
il·lustra aquest tipus de cartografia que
tindrà una gran difusió, pot ser el mapa

Kj0benhav n med omegn de l'any 1865
(mapa 5).
L'explosió del creixement (1871-1900)
No fou fins a la dècada dels setanta que
Copenhaguen s'expandí fortament per la
zona fora muralles, coincidint amb un període de liberalisme industrial que comportarà l'engrandiment del port i la construcció de noves xarxes de transport. Aquest.
procés culminà l'any 1900 amb l'annexió de
diversos municipis dels voltants (Valby,
Sundbyerne, etc.).
La ràpida transformació de la ciutat
incrementà encara més la producció de cartografia, que sorgí majoritàriament dels
establiments particulars. El Generalstaben,
un cop acabats els aixecaments cartogràfics del període de l'enderrocament de les
muralles (mapes de 1852 i 1853-57), centrà
la seva atenció en altres indrets del regne de
cara a la realització del mapa de Dinamarca
a escala 1:100 000 que es publicà a partir de

1891. Per altra banda, el Servei Cadastral
Municipal continuà la seva tasca de mesuraments dibuixant mapes parceJ.laris com a
base del control de la propietat, els quals
una vegada més restaren inèdits.
D 'aquest període hem trobat mapes en
els quals participaren les dues institucions
cartogràfiques públiques, i també que són
fruit de la relació entre organismes oficials i
editorials privades. D'aquesta manera, hi ha
cartògrafs de l'administració que treballaren
per a empreses, així com mapes particulars
impresos en serveis oficials. Per exemple,
l'obra Kjobenhavn Frederiksberg a escala
1:12 500, és editada pel Servei Cadastral
Municipal i impresa pel Generalstaben l'any
1892. És un plànol descriptiu molt detallat
del qual se'n varen fer moltes reedicions
(mapa 6). Un dels coJ.laboradors en la confecció d'aquest mapa fou el topògrafV.F.A.
Berggreen, autor de bona part de la cartografia de Copenhaguen publicada els darrers trenta anys del segle que ens ocupa.
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KJ8BBl'fBAVN KID OMIGif 1886.

Mapa 5: Kjobenhrnm med omegn
1865. Baerentzen & C.

Lith . Inst. Editat per
C. Steen & Son.

Aquest és un exemple
de cartografia fe ta p er

les editorials privades.
És un mapa planimètric, en co lor, la mesura en alen i amb un
bon nivell de descrip -

ció pel que fa a l'edifi cació. Aq uesta carto grafia permet de seguir
pas a pas l'evolució de
la transfo rmació urbana. En aquest cas veiem

co m tretze anys des-

prés d'abolir les muralles e ncara es distingei-

xen perfectament

(Font: Kongelige

Biblictek, K-0 -186512)

Aquest cartògraf va treballar tant per a
l'administració com per a editorials privades. D'una banda, el trobem com a autor de
plànols cadastrals a escales 1:500 i 1:800
aixecats per al Staskonduktorembedets al
voltant de l'any 1888, i d'una altra, figura
com a autor, coautor o col·laborador en
altres mapes no oficials que hem consultat i
que tingueren una gran difusió. D'entre tots
ells, cal detacar el que publicà a la Statistisk
T opographisk Beskrivelse af Kongeriget
Danmark de J.P. TRAP (1879): Kjobenhavn
med N aermeste omegn. És a escala 1:8 000
i conté molta informació i molt detallada.
Vegeu-ne la reproducció d'una reducció a
un sol full, feta l'any 1880 (mapa 7). Els
darrers trenta anys del segle XIX significaren
per a la cartografia de Copenhaguen la consolidació del mapa urbà com a element
d'utilització ciutadana en un procés de gran
difusió. El creixement de la ciutat i la construcció del ferrocarril que apropà noves
àrees urbanes, feren del mapa una eina
R .C.G. n° 19 • setembre 1992 • volu m V II

usual. Tota la producció cartogràfica que
això va representar, fou fornida per les editorials privades, que tenien la capacitat
d'editar i reeditar mapes posats al dia a
mesura que la ciutat s'anava transformant.
Aquest procés marcà un canvi qualitatiu
que portà a l'edició generalitzada de mapes
en color o a la utilització d'escales cada
vegada més grans, i un canvi quantitatiu,
reflectit sobretot en les nombroses reedicions que en pocs anys s'arriben a fer
d'alguns plànols. En aquest sentit veiem
com la producció, a partir de les peces que
s'han consultat, augmenta un 26 % en la
segona meitat de segle respecte de la primera meitat, i que de 1880 a 1900 es concentra el 27% de la producció si tenim en
compte les reedicions.
Una visió de conjunt
La cartografia de Copenhaguen, al llarg
del segle XIX, va viure un procés de transformació estretament relacionat amb l'evo-

lució de la ciutat. El mapa urbà es va anar
adaptant a les noves necessitats de la
població. En aquest sentit veiem el paper
primordial que van tenir els serveis de
l'Administració, tant el G eneralkvartermesterstaben com el Stadskonduktorembedets. Ambdós van aixecar la
base cartogràfica del municipi com a eina
d'intervenció pública (eixample, cadastre)
i confeccionaren mapes geomètricament
molt precisos que en molts casos no es van
arribar a publicar. D ' altra banda, trobem
les empreses d'iniciativa privada que van
saber respondre a la demanda creixent
d'informació cartogràfica i van contribuir
definitivament a la seva divulgació.
En definitiva, la cartografia deixà de ser
un element d'ús restringit, i es convertí en
una eina que contribuí a donar a conèixer
les noves àrees d'expansió urbana. Aquest
canvi, o més aviat ampliació conceptual del
mapa urbà, es veié afavorit per les innovacions tecnològiques incorporades al pro-
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Mapa 6: A)Obenhavn Frederiksberg. I: 12 500. Publicat pel capità StadskonJu~.:tOr Krack
sota la supervisió de V.F.A. Berggreen; C. Meldal, C.F.V. Boock i Hj. Hyller.
Fotolitografiat al Generealstaben.
Aquest és un mapa estrictament de carrers, on veiem que la muralla ja ha desa-

paregut pràcticament: és la ciutat del segle xx. D 'aquest mapa n'hem trobat
fins a cinc edicions diferents i és un exemple clar de la difusió que van tenir a
(Font: Kongelige Bibliotek, K-0-189211)
finals del segle XIX

Mapa 7: KjObenhavn med Naermeste omegn. per V.F.A. Berggreen; imprès per la Forlagsbureauet i KjObenhavn (establiment editorial de Copenhaguen] Hoffensberg & Traps's
Etabl. [1880]. Hi ha diverses versions i edicions d 'aquest mapa. La més coneguda és la
publicada dins del llibre deJ.P. Trap: Statistisk- Topographisk Beskrivelse af Kongeriget
Danmark. Copenhaguen: Delbanco et al., 1879 en 12 fulls.
Aquest mapa és de la mateixa tipologia que el del mapa 5 però ens permet de copsar les
transformacions urbanes que hi va haver en pocs anys. Es pot apreciar la densificació
de l'edificació i la transformació de l'àrea al voltant de les muralles, especialment la zona
prop dels jardins del Tívoli, on més tard s'edificaria el nou ajuntamenc
(Font: Kongelige Bibliotek, K-0-1880/6)

cés de confecció, q ue varen fer q ue la cartografia fos cada vegada més correcta.
L'aplicació de la litografia, la progressiva
utilització del sistema mètric decimal o
l' au gment de les edicions i reedicions posades al dia en són un exemple.
Aquest model d'evolució de la cartografia del segle XIX de la ciutat de Copenhaguen, es repeteix a grans trets en un bon
nombre de ciu tats europees i nord-ameri canes que van viure un procés de creixement semblant. Segueix, en definitiva, les
pautes de la cartografia urbana de les ciutats
industrialitzades del segle passat.
Data de recepció de l'original: 12.91

Cartografia del segle XIX
de Copenhaguen consultada
A continuació es dóna un inventari de la
producció cartogràfica feta al segle XIX sobre la
ciutat de Copenhaguen. Tot i que no és
exhaustiu, ja que només hi figuren els mapes
consultats a la Biblioteca Reial Danesa, així
com alg unes peces soltes localitzades a
l'Institut de Geografia de Copenhagu en,
creiem que pot ser de gran utilitat davant la
manca de reculls de cartografia d'aquest municipi. Segurament, un buidat d'altres arxius de

la ciutat, principalment els militars, aportaria
més documentació, sobretot manuscrita.
Cada mapa va encapçalat per l'any de confecció, si consta en el document, o el d'edició.
Q uan no hi figura cap data, donem entre
parèntesi la datació que consta a la Biblioteca
Reial. Després donem el títol en la llengua
original i el nom de totes aquelles persones
que han intervingut en algun dels processos de
realització del mapa, sense especificar-los.
Finalment, donem la signatura topogràfica de
la biblioteca en negreta i la data de totes les
reedicions trobades, precedida per la lletra R.

A) Mapes consultats a la Biblioteca Reial
Danesa:
- 1806. Grundtening af den Kongelige
residence og Faestning Kiobenhavn med
omliggende egn. A.C . KREBS; N .
ROOFEN; G.N. ANGELO (K-0-1 806/1).
R: 1817 (Generalkvartermesterstaben).
- 1807. Kiobenhavn (K-0-1 807/2).
- 1807. Grundis der stadt und festung
Kopenhagen und der umliegenden
gegend (K-0-1 807/3).
- 1807. Plan von Kopenhagen. Weimar,
im Verlage des geogr. Instituts. Hi ha un
facsímil de l'any 1972 d'un mapa molt
semblant: Plan von Kopenhagen: origina/en udfort i Prag 1808 (K-0-1 807/4).
- 1807. A topographical plan of the city,
fortifications & environs of Copenhagen: including de is/es of Amag and
Saltholm. From the Danish Survey
intended to illustrate the operations of
the British Forces. Published by W.
Faden (K-0-1807/6).
- [1810.] Coppenhagen (K-0-ca 1810 /6).
- 1818. Plan af den Kongelige Residen-

-

-

-

-

-

stad Kiobenhavn (K-0-1818).
R. 1838, 1845.
1821. Nyeste grundtegning af Kiobenhavn. FAAES HOS BOGHANDLER C.
STEEN; A. JORGENSEN. Dins: R.
GHONTENSEN: Beskrivdri over Kjobenhavn (K-0-1821/1).
R: 1829.
1826. Gruntegning af den Kongelige
residence og hovedstad Kjobenhav n
med omliggende egn. M. VELS CH
(K-0-1 826).
1828. Orientirungskarte von Kopenhagen. C. HENCKEL (K-0-1 828). N'hi ha
una versió anglesa més detallada: Map
of Copenhagen dins RUCH }ONES:
Copenhagen and its environs (1829)
(K-0-1829/1 ). R: 1829, 1830, 1839.
1831. Grundtegning at Kjobenhavn.
S.H. PETERSEN. Dins: BECKER, P.W. &
PETERSEN, S.H.: Dansk Atlas. 18311835. (K-0-1 831 ).
R: 1840 (Copenhague), 1845.
1835. [Mapa de Copenhaguen sense
títol amb indicació d'objectius militars
com ara fortificacions, bateries, etc. i
un projecte de fortificació a l'oest de
l'illa d' Amager.] WILH ELM DU PLAT
(K-0-1835).
[1836.] Grundiss von Kopenhagen. F.H.
MORI N; WIN CKELMANN et SóHNE
(Berlín); V. AS CH (Berlín) (K - Oca1836).
- 1837. Copenhagen (Kiobenhavn).
Published under the Superintendence
of the Society for the Diffusion of
Useful Knowledge. W.B. CLARKE;
J. HENSALL; BALDWIN & CRADOCK
(K-0-1837/ 1). R: 1844 (dins: Meyer's
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Handatlas n. 28); R: 1848 (Cartoteca de
Catalunya).
- [1838.] Plan af Kjobenhavn med forsta-

eder udfort i brodrene Berling's etablissement i Kjobenhavn. P.G. PHILIPSEN;
W. 0STERMANN & C. (K-0-1838/2).
- 1839. Kart over Kjovenhavn. Dins:
STERM, S.: Statistisk Topographisk

Beskrivelse over .. . Kobenhavns amt
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(K-0-1839/2).
1840. Kjobenhavn med forstaeder. C.
H ENCKEL; A. BULL; B.A. MEYERS FORLAG (K-0-1840/3).
[1840.] Orienteringskaart over bastioner og quarterer i Kjobenhavn. C.
HENCKEL (K-0-1840/1).
1843. Kaart o.v er Kjovenhavn. S. STERM
(K-0-1843/1).
[1846.] Plan af Kjobenhavn med dorstaeder. FORLAG AF P.G. PHILIPSEN,
ENEBERETTIGET (K-0-1846/3).
[1846.] [Mapa de Copenhaguen i voltants sense títol.] BAERENTZEN & C.
(K-0-1846/6).
1847. Plan de Copenhague. C .M.
TEGNER. Dins: RICHARD: Promenade
dans Copenhague (1847/2).
[1848.] Kjobenhavn med forstaeder.
BING & FERSLEV (K-0-1848/1).
1848. Kaart over Kjobenhavns omegn.
1:10 000. Opmaalt at Generalstaben
1848. Litographeret i Em Baerentzen
1852 (K-0-1848/3).
1848. Plan of Copenhagen. ].C .
WALKER. Dins: MURRAY, J; J. & C.
WALKER: Handbook for Northern
Europe (K-0-1848/4).
1853. Plan af Kjovenhavn I Plan of
Copenhagen. BAERENTZEN & C. (K-01853/1).
1856. Plan af Kjobenhavn . C.G.
IVERSENS; F . HOFFENSENBERGS (K-01856/3).
[1856.] Plan over Kjovenhavn. C. PIIL
(K-0-1856/4).
[1857.] Kjobenhavn og omegn. ]. HoFFENSBERG (K-0-1857/4).
1858. Plan af Kjobenhavn. C. STEEN;
BAERENTZEN & C. (K-0-1858/1).
1860. Kaart over Kjobenhavn. 1:10 000.
C. STEEN; C. 0TTO; L. BOTH (K-01860/1).
[1860.] Kjobenhavn og omegn i 6 blade
1:4 000 ved L. BOTH; C.W. STINCKS; F.
LARSEN (K-0-ca1860/5A).
[1860.] Kjobenhavn. H. ]ENSEN; C.
STEEN; BAERENTZEN (K-0-1861/2).
[1860.] Kopenhagen (Kjobenhavn). C.
STEEN; BAERENTZEN & C. (K-0-ca186017).

- 1865. Kjobenhavn med omegn 1865. C.
STEEN & SON; BAERENTZEN & C. (K0-1865/2).
- 1868. Plan af Kjobenhavn med fors der.
A.J. WOLFF; SóDERBERG; C.J. TAUBER
(K-0-1868/2).
- [1868.] Plan af Kjobenhavn med forstaeder. P.G. PHILIPSEN (K-0-ca1868/3).
- [1869.] Kjobenhavn med nearmeste
omegn. H.E.G . SAABYE, FULDU RAEGLIG HOS STADSKONDUKTOREN
ENEBERETTIGET (K-0-1869/1).
- 1870. Kaart over Kjobenhavn. L. BoTH;
C. STEEN; B. KLEIN (K-0-1870/1).
- [1871.] Kjobenhavn. H.E.G. SAABYE;
v. TRYDE; E. OLSEN (K-0-1871/1).
- [1871.] Kjobenhavn med forstaeder. T .
BERGH; H.E.G. SAABYE (K-0-ca1871/3).
R: 1874, 1881.
- 1872. Kaart over Kjobenhavn. E.
AAMODT; L. BOTH; B. KLEIN (K-01872/1).
R: 1876, 1890.
- [1872 .] Orienteringskort over Kjobenhavn. [verso:] Situationsplan over

Naermeste omegn. B. BAGERUP (K-01888/10).
- 1892 . Kjobenhavn Frederiksberg
1:12 500. KRAK; U.F.A. BERGGREEN;
MEDAL; C.F.V. BOOCK, H . HYLLER.
Fotolitograferet ved Generalstaben
Topografiske Afdeling (K-0-1892/1).
R: 1896, 1897, 1898, 1899.
- [1895.] Kort over Kjobenhavn med forstaeder. P. HASSING; H . CLEMMENSEN;
N.C. ROMS (K-0-ca 1895/5).
- 1897. Kjobenhavn med Naermeste
omegn. 1:8 000. Kjobenhavn Kommune; E. AAMODT (K-0-1897/3).
R : 1897 (reducció a 1:20 000), 1898
(igual a l'anterior).
- 1898. Kjobenhavn med naermeste
omegn. 1: 4 000. E . AAMODT (K-01898/4).
- [1898.] New map ofCopenhagen and its
environs. 1:12 500. Danske Turistforening; H. HAGERUP; FRODE HASS
(K-0-1898/7).
R: 1899 (en danès).
- 1899. Kiobenhavn med Frederiksberg,

industriog Kunst-Udstilhings parken i
Kjobenhavn 1872 (K-0-1872/4).
- 1874. Plan af Kjobenhavn med forstaeder. J. WOLFF; J. TAUBER (K-0-

Valby, Sunbyerne, Utterslev og Hellerup . 1:11 000. E. OLSEN (K-0-1898/2).

1874/1).
- 1876. Gade-og vei-kort over Kjobenhavn og naermeste omegn. C.FERSLEW
& C. (K-0-1876/3).
- 1878. Kjobenhavn med Forstaeder.
1:10 000 F. GRESTED (K-0-1878/1).
R: 1880, 1882, 1886.
- 1879. Kjobenhavn med naermeste
omegn. 1:8 000. U .F.A . BERGGREEN; T.
BERGH; HOFFENSBERG & TRAP. Dins:
TRAP, J,P .: Statistisk-Topographisk

B) Altres mapes consultats:
- 1807. Kebenhavn inden for de gam/e
volde 1807. Editat pel Stadskon-

-

Beskrivelse af Kongeriget Danmark
-

-

-

-

-

(K-0-1879/2).
R: 1880 [reduït], 1883.
1881. Kjobenhavn. F. CHRISTIANI; C.
S!MONSEN; C.A. TOPP (K-0-1881/1).
R: 1884.
[1884.] Kjobenhavn med forsteder. C.
PETERSEN; L. BOTH; S. THIELE;
PHILIPSEN & C. (K-0-1884/2).
R: 1885, 1890, 1893, 1895.
1885. Gade-og vei-kort over
Kjobenhavn og omegn ved C. SOLDAN;
SALMONSEN; C. FERSLEW (K-01885/2).
[1886.] Oversigtskort over Kjobenhavn.
1:4 000. Bilag til den under 8 Marts 1886
Nedsatte Comissions Betaekning (K0-1886/3).
[1888 .] Kort ov er Kjobenhavn med

-

-

-

-

dukt0rens directoriat. 1957 (Servei
Cadastral Municipal).
1830. Kaart over Kjobenhavns omegn
efter Hans Majestaet Kongens. Udgivet
af Generallquarteermesterstaben; C.M.
TEGNER; C. HENCKEL (Institut de
Geografia).
1843-44. Kort over Kjobenhavns
omegn. Capt. Dodt; A. BULL. (Institut
de Geografia).
1854. Kjobenhavns omegn i VI blade
1:20 000. Generalstaben; F.C. HOLM
(facsímil del Geodaetisk Institut}
1854. Kaart over Kjobenhavn og
omegn. Lieuth. TH. BRANTH; F .
REIMERS; P.H. MOLDURP.
R: 1858 (Institut de Geografia).
1860. Kobenhavn inden for de gam/e
volde 1860. Editat pel Stadskondukt0rens directoriat 1948 (Servei
Cadastral Municipal).
1887. Carré-plan af Kjobenhavn udfort
1887 af U.F.A. BERGGREEN.
[189x.] Kjobenhavn. E. OLSEN (Institut
de Geografia).
[1890.] Kjobenhavn. V. TRYDE; A.
HOLM (Institut de Geografia).
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DUES INTERPRETACIONS DIFERENTS
DE CATALUNYA A LA CARTOGRAFIA
FRANCESA DEL SEGLE XVII
Albert Barella i Miró

Introducció
Dins de la cartografia francesa del segle
XVIl hi ha dos mapes que reuneixen unes
condicions òptimes per a un estudi comparatiu de les diferents interpretacions donades a la nostra terra pels cartògrafs de
l'època. La primera característica, comuna a
ambdues cartes, és la identitat de format i
d'escala. La segona, l'època relativament propera de l'aparició dels mapes (disset anys
entre l'un i l'altre), que no fa córrer el perill
de l'existència de diferències substancials
degudes a circumstàncies de tipus històric, ja
que les dues cartes són posteriors al Tractat
dels Pirineus. L'equilibri es manté, també,
en el nombre de topònims cartografiats, que
és g~irebé igual en ambdós mapes, encara
que no siguin els mateixos, la qual cosa evita
el risc que suposaria la comparació de mapes
d'un detall molt diferent.
Els mapes estudiats són els següents :
"Principauté de Catalogne, divisée en neuf
Diêêceses; et en dix-sept Vegueries. Mais le
Comté de Roussillon, ou est l' Evesché
d'Elne transferé a Perpignan: ou som les
Veguerie de Perpignan, Souveguerie de
Valspir: encor Veguerie de Villefranche en
Conflans, Souveguerie de Capsir: encor le
Val de Caro!, la Torre de Cerdagne clans !e
Com té de Cerdagne, som a present reunis a
la France. Par !e Sr. Sans on d' Abbeville
Geogr'. ordre. de S. Mté. Avecq privilege
pour vingt ans. 1660. L. Cordier Abb.
Sculpsit"; i "La Principauté de Catalogne et
le Comté de Roussillon avecque les
Anciennes et les Nouvelles Bornes des
Royaumes de France et d'Espagne, les
Passages des Pyrenées et les autres Routes.
Par P. Du Val. Geographe Ordre. du Roy.
Chez l'Autheur, en l'Isle du Palais sur le
Quai de l'Orloge, proche le coin de la Rue de
Harlay. Avec Privilege de Sa Majesté. 1677".
Ja el títol de les cartes deixa entreveure les
seves diferències d'orientació: el mapa de
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Sanson dóna preferència a les divisions eclesiàstiques i administratives i, en canvi, Du
Val es preocupa fonamentalment de les
comumcacwns.
Ja hem assenyalat que l'escala dels mapes
no és molt diferent de l'un a l'altre: aproximadament 1:784 000 en el mapa de Sanson
(mides: 387 x 461 mm) i 1:840 000 en el
mapa de Du Val (mides: 402 x 545 mm). El
nombre de topònims de llocs habitats és,
respectivament, 383 i 388, o sigui molt equilibrat. El detall de l'orografia i la hidrografia és, potser, més minuciós, com veurem
més endavant en analitzar cadascun dels
mapes, en la carta de Sanson, i cap dels dos
autors no es preocupa massa dels accidents
del litoral. Nogesmenys, fins aquí, no hi
hauria massa motius per justificar la
diferència d'interpretació. Aquesta darrera
es pot centrar en els tres punts següents: a)
La forma del perfil costaner: el mapa de
Sanson és, precisament, el primer en què
apareix, documentadament i per autor
conegut, la cèlebre forma panxuda que persistí durant tant de temps. En canvi, el mapa
de Du Val s'apropa més a la realitat. b) La
divisió territorial: el mapa de Sanson dóna la
divisió en bisbats, vegueries i sots-vegueries i sostreu la Val d'Aran a Catalunya. Du
Val, en canvi, no adopta aquesta divisió,
però anomena les comarques principals. La
Val d'Aran està delimitada i es pot interpretar com si la vella frontera l'atribuís a
França i la nova a Catalunya. e) Les comunicacions: la carta de Sanson sols esmenta
alguns ponts importants; en canvi, Du Val,
a més dels ponts, assenyala els camins principals, especialment els que travessen els
Pirineus. És el primer autor que s'ocupa
d'aquest punt, tan important, dins la cartografia catalana antiga.
Farem una breu semblança dels autors,
per tal de situar-los en l'entorn en què
desenvoluparen les seves activitats, abans

d'entrar en l'anàlisi de les cartes en els diversos aspectes -forma general del mapa, orografia, hidrografia, divisions eclesiàstiques i
administratives, comunicacions i aspecte
artístic i decoratiu dels mapes-, i acabarem
fent una comparació de la toponímia
emprada.
Breu semblança dels Sanson i Du Val
Nicolas Sanson, anomenat d' Abbeville,
nasqué l'any 1600 a aquesta ciutat i morí a
París el 1667. Va tenir tres fills, tots ells
cartògrafs: Nicolas, Guillaume i Adrien,
desapareguts, respectivament, el 1648, el
1703 i el 1708, i un nét: Pierre Moulard
Sanson, que també fou cartògraf i traspassà
el material del taller als Robert de
Vaugondy a mitjans del segle XVIll.
Sanson fou l'iniciador de la gran escola
francesa de cartografia, la influència de la
qual s'estengué durant la segona meitat del
segle XVI! i bona part del XVIII, fins l'època
de la Revolució Francesa, i desplaçà
d'Amsterdam a París la capital de l'art cartogràfic. Sanson publicà prop de tres-cents
mapes i fou geògraf ordinari del rei de
França. La seva primera obra fou una carta
de l'antiga GàJ.lia en sis fulls que aparegué el
1629 però havia estat confeccionada molt
abans, quan l'autor sols tenia 18 anys. Al
començament de les seves activitats estigué
associat amb el cartògraf Melchior
Tavernier " el Jo ve " (1596-1665 ). Els
Tavernier eren una família d'editors i cartògrafs fundada per Melchior "el Vell" (15441641) i seguida pels seus fills Gabriel, J ean
Baptiste, Daniel i l'esmentat Melchior "el
Jove". La seva obra més important fou "Le
Théiitre géographique du Royaume de
France" editat el1634.
El primer atlas dels Sanson és del1654 i
comprèn cent mapes. Un segon atlas fou
publicat el 1658 i és, potser, la seva obra
més coneguda: es tracta de les "Cartes
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Générales de toutes les parties du Monde",
editat per Pierre Mariette "el Jove" (16341716) amb un contingut de 113 cartes, el
qual es reedità el1664 ampliat a 147 mapes.
Col-laboraren en els atles de Sanson altres
cartògrafs, com Tavernier, en els abans
esmentats, i Nicolas Sanson, fill, en l'edició
de 1670, que conté 153 mapes. Hi participaren, també, els gravadors Jean Somers,
A. Peyrounin, A. Rivière, R. Cordier i el
seu germà Ludovic, i De Plaes.
És de remarcar que les diverses reedicions dels atles de Sanson no contenen
sempre el mateix nombre de cartes. Ja ho
hem vist en esmentar les successives reedicions de l'atlas de 1658. També, certs autors
comenten que alguns dels mapes dels atles
de Sanson no poden ésser-li atribuïts, la
qual cosa es deuria a la intervenció d'altres
coJ.laboradors, com veurem després. Per
altra banda, sembla que era cosa corrent
afegir mapes addicionals i moltes vegades el
contingut dels atles no corresponia a
l'índex.
Altres obres de Sanson foren: les "Cartes
particulières de la France" (1676), editades
per Mariette amb mapes gravats per
Prothenius-Johannes Somer i els dos
Cordier; les "Cartes Générales de la géographie ancienne et moderne" de Nicolas
(fill) i Guillaume Sanson, editades per
Mariette el 1675. Aquest any es publicà,
també, la " Géographie Universelle" signada per Nicolas (fill) i Guillaume Sanson,
amb cartes gravades per Somer, R. Cordier,
Plaetz, Pe y rounin, L. Cordier i R.
Michault.
En l'" Atlas Nouveau" (1689-1690), reeditat el 1692 i el 1696, intervingueren de
forma palesa els cartògrafs Charles Alexis
HubertJaillot (1640-1712), Nicolas de Fer
(1646-1720), E. Michalet i Vaultier, a més
dels fills de Sanson.
Ultra aquestes obres de tipus general,
s'editaren sèries de volums relatius als continents i altres obres més especialitzades.
En citarem les més importants: " L'Europe
en plusieurs cartes nouvelles" (1648-1651),
que sembla deguda als fills de Sanson;
" L' Afrique en plusieurs cartes nou velles "
(1656-1660); "L' Amérique en plusieurs
cartes" (1657); "L' Amérique en plusieurs
cartes nouvelles" (1662, 1667, 1676 );
" L' Asie en plusieurs cartes nouvelles"
(1652-1658). Aquests quatre darrers títols
s'atribueixen al vell Sanson amb la coJ.laboració del gravador Peyrounin. "Judaêa, seu
Terra Sancta" fou editada a Amsterdam per
Jean Covens (1683-1760) i Pieter Mortier

(1661-1711) el1744, molt de temps després
de la mort dels Sanson. La darrera obra
d ' un membre de la família fou la
"Description de tout l'Univers" de Nicolas
Sanson (fill), editada per F. Halma (16531722) a Amsterdam l'any 1700.
Els mapes de Sanson han estat inclosos
dins atles de bon nombre d'altres cartògrafs entre els quals: Blaeu (fill), De Fer, De
la Feuille, Delisle, Desnos, De Witt, De
Sauzet, Du Val, Jaillot, Le Clerc, Luyts,
Ottens, Schenk, Tassin, Tavernier i
Nicolau Wisscher III.
La coJ.laboració dels Sanson a la cartografia de Catalunya és important. Mossèn
Colomer esmenta sis mapes, amb més de
disset variants comprovades . No totes,
però, semblen atribuïbles al vell Nicolas,
ja que moltes aparegueren bastant més tard
de la seva mort, i per tant foren publicades
bé pels fills, bé pels coJ.laboradors. És de
remarcar que, en l'aspecte artístic, els
mapes dels Sanson, sense ésser tan espectaculars com els holandesos, tenen, certament, un valor ornamental. La decoració es
redueix, generalment, a les cartel·les, que
estan molt ben fetes. El millor dels gravadors que col·laborà amb els Sanson fou
l'" Abbé" Ludovic Cordier, sense que els
altres desmereixin massa.
Passem revista, ara, a la producció dels
Sanson que es refereix a Catalunya.
Cronològicament, la primera obra de
Nicolas Sanson on surt el Principat és un
mapa dels Estats de la Corona d'Aragó,
gravat per Somer i editat per Mariette l'any
1653 (possiblement fou inserit en l'atlas de
1654), encara que se li atribueix un mapa
anònim de les costes del Principat que
conté el litoral des de Montpeller al cap de
Palos. L'atribució és versemblant, però, si
fos certa, la data de la carta hauria d'ésser
fixada envers el 1660 (i no l' any 1650, que
és la que se li atribueix). El motiu és que en
el mapa esmentat ja figura el típic perfil
sansonià del litoral català, que no es dóna
pas del tot en la carta de 1653 i que, sembla,
fou introduït més tard, precisament en el
mapa objecte d'estudi, datat el1660.
Aquest és, a més, el primer mapa del
Principat sol i l'únic publicat, amb seguretat, durant la vida de Nicolas Sanson, pare.
Fou gravat per L. Cordier i reeditat el1696
i el1699.
Una versió anglesa d'aquesta carta aparegué el 1700 signada per William Berry.
La resta dels mapes de Sanson ja no poden
ésser atribuïts amb seguretat al vell Nicolas,
mort el1667, encara que és possible que la

planxa bàsica fos executada per ell, perquè
tots semblen calcats. Així veiem un mapa
signat per Sanson datat el 1674, que és el
més conegut, el que més vegades ha estat
reeditat. Des de la primera edició hi figura
també el nom de Jaillot, col·laborador dels
fills de Sanson. Se'n coneixen reedicions
dels anys 1680, 1689 (identificada per
l'autor), 1692 i 1698, i d'altres sense data.
Vers l'any 1680 es publicà un nou mapa
de Sanson-Jaillot, gravat per Cordier. Se'n
coneixen diverses reedicions datades entre
el1690 i el1708 (169 ... , 1695, 1706 i 1708).
I encara n'hi ha dos més, el primer dels
quals fou editat a Amsterdam per Pierre
Mortier i a París per Hubert Alexis Jaillot
l'any 1696; ambdues edicions van signades
per N. Sanson. D'aquest mapa es coneix,
encara, alguna reedició sense data .
Finalment, un darrer mapa, sense data
estampada però amb tota probabilitat editat a finals del segle XVII, aparegué a
Amsterdam imprès al taller de Pierre
Mortier.
Els Sanson publicaren, també, mapes de
la Península. És interessant, en aquest
aspecte, una carta en dos fulls datada I' any
1692 i executada pels fills del vell Nicolas
amb la coJ.laboració de Jaillot. El full oriental conté els Estats de la Corona d'Aragó.
La influència de Sanson sobre la majoria
dels cartògrafs francesos, holandesos, italians i alemanys de la segona meitat del segle
XVII i bona part del XVIII és palesa. La deformació sansoniana del nostre litoral perdurà,
mercès a plagis i reedicions, fins al 1760,
quan feia més de cinquanta anys que havien
aparegut mapes amb el perfil rectificat.
Però no tots els cartògrafs de l'època
combregaren amb les idees de Sanson en
relació amb la forma de Catalunya, i fins i
tot dins de la seva família i entre els seus
coJ.laboradors trobem qui discrepà: el seu
gendre Pierre Du Val i Hubert Alexis
Jaillot. Parlarem del primer, autor de l'altre
mapa objecte d'estudi.
Pierre Du Val d'Abbeville (1619-1683)
fou nebot i gendre del vell Nicolas Sanson
i deixeble seu. A més de cartògraf, exercí de
geògraf ordinari del rei. Si bé no tingué la
personalitat del seu mestre, fou un cartògraf conscient i honest que deixà una obra
molt notable, i els seus mapes foren inclosos en atles de cartògrafs tals com: Blaeu
(fill), Danckerts, Horn, Janson, Le Clerc i
Placide de Sainte Hélène.
El1645, amb l'ajuda de l'editor A. de Fer,
publicà a París "Cartes de Géographie".
Aquesta obra de geografia universal (amb
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Mapa 1: Mapa de Sanson

(l:oto: autor)

Mapa 2: Mapa de Du Val

(Foto: autor)

quaranta mapes) fou reeditada el 1662 i
altres vegades. El1658 aparegué "Les acquisitions de la France par la paix", reeditada el
1667 (14 mapes). El 1665, "Diverses cartes
et tables pour la Géographie ancienne" (44
mapes), reeditades el1669. El1667, "Cartes
et tables de Géographie des provinces
eschués" (10 mapes).
Més interès té l'atlas " Le Monde ou la
Géographie Universelle" de 1670, amb 84
mapes, reeditat el1682. La primera edició
estigué a cura de N . Pepingue i la segona
del propi Du Val.
El1677 edità la "Géographie françoise";
el 1679, "Les XVII provinces ou som les
conquestes du Ro y en Holland et en
Flandres" (18 mapes), i el1680, "Le monde
chréstien", amb 16 mapes.
Nogensmenys, la seva darrera obra, la
"Géographie Universelle", no arribà a
veure-la acabada, ja que aparegué el 1685
(dos anys després de la seva mort), amb 51
mapes, i fou reeditada a Londres el1691 i a
Nurenberg el1694. La filla de Du Val edità,
el1688, un important atlas, amb 102 mapes,
que sembla la culminació de l'obra que perseguia aquest darrer.
Du Val cartografià Catalunya dues vegades: l'una l'any 1677 (el mapa objecte
d'estudi) i l'altra, obra pòstuma, és una
carta d'Aragó i Catalunya, contenent,
també, Navarra. És de l'any 1685, és a dir,
publicada després de la seva mort, primer
per la vídua i després per la filla.
Anàlisi comparativa de la forma
dels mapes
La comparació a cop d'ull de les dues
cartes (mapes 1 i 2) mostra, ja, la diferència
de concepte entre els dos autors en relació
amb la forma del Principat. L'avaluació
d'aquesta diferència mitjançant l'aplicació
del mètode empíric emprat en estudis anteriors comporta les xifres que es mostren a
les taules 1 i 2.
Les xifres de la taula 2 són molt explicatives de la forma dels dos mapes quant al
perfil de la costa catalana. Els valors més
grans que la unitat corresponen a aquelles
distàncies que, en els mapes examinats, són
proporcionalment més elevades que en els
mapes actuals, i els coeficients menors que
la unitat volen dir que les mides corresponents són més petites que en les cartes
d' ara. Si examinem de més a prop aquests
valors, es veu ben clarament l'inflament del
litoral català en els mapes de Sanson des de
Begur a Barcelona ("). Això fa que el punt
més oriental de Catalunya sigui, en aquest
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mapa, el cap de Begur i no el de Creus, la
qual cosa tanca excessivament el golf de
Roses. Les xifres assenyalades amb (") són
les més representatives del que anomenem
"deformació sansoniana", el màxim de la
qual es troba entre Mataró i Barcelona.
Hom pot veure que Barcelona, Tarragona
i Tortosa romanen gairebé en el mateix
paraJ.lel geogràfic.
Contràriament, a la regió del delta de
l'Ebre la mesura corresponent mostra una
mena d'aixafament("): la distància SenetTortosa és molt més curta que la real, la
qual cosa fa que el curs de l' Ebre es decanti massa cap al sud-oest.
En el mapa de Du Val, en canvi, trobem
que el perfil de la costa s'enfonsa cap a
ponent en la zona del cap de Begur (), amb
la qual cosa el golf de Roses resta gairebé
obert per la banda de migdia. També hi ha
una deformació entre el cap de Sant
Sebastià i el de Tossa, on apareix exagerada
la badia de Palamós. Trets aquests dos
detalls, que provenen més d'una herència
holandesa que francesa, la resta del litoral
és més apropat al vertader, si bé s' insinua
un lleuger inflament entre Blanes i
Tarragona, molt inferior, però, al de Sanson
i que assoleix la màxima amplitud, principalment, entre Barcelona i Tarragona. En
canvi, la distància Senet-Tortosa és molt
més apropada a la real i el curs inferior de
l'Ebre més correcte.
L'orografia
Hom ha citat, ja, el fet que hi ha un
major detall en el mapa de Sanson que en el
de Du Val. En ambdues cartes hi ha poca
toponímia de l'orografia: Sanson sols dóna
els noms dels Pirineus; Du Val hi afegeix el
Montseny i Montserrat.
En el mapa de Sanson -i sempre seguint la
representació típica de l'època- són ben
identificables les muntanyes que envolten
la Val d'Aran, encara que aquesta sigui cartografiada a França, i la zona axial del
Pirineu es troba aixecada en el tram comprès
entre la Maladeta i el port de la Bonaigua
(Molières, Besiberri, Montardo, Colomèrs,
Ratera, etc.). D'aquest massís es desprèn una
branca que baixa cap al sud fins prop
d'Erillcastell, que pot prefigurar la zona
Subenuix-Cerví, i una altra per la banda dels
Encantats-Peguera-Montsent de Pallars, fins
als voltants de Montcortès. L'estany de
Montcortès és, precisament, l'únic representat al Pallars. Així, doncs, fins un cert
punt, queden ben delimitades les capçaleres
del riu Flamicell i la Noguera de Tor.

Taula 1: Fase A. Distància Sen et~ap de Creus = 1

Distàncies

Senet-cap de Creus
Senet-Begur
Senet-Blanes
Senet-Mataró
Senet-Barcelona
Senet-Tarragona
Senet-Tortosa

Taula2: Fase B. Base: Senet-

Sanson

Du Val

Actuals

1,00
1,06
0,99
1,01
0,96
0,79
0,80

1,00
0,94
0,93
0,88
0,89
0,86
0,93

1,00
1,00
0,91
0,84
0,82
0,77
0,91

,-------------------------ï

cap de Creus = 1.

Distància en els mapes actuals = 1

Distàncies

Senet-Begur
Senet-Blanes
Senet-Mataró
Senet-Barcelona
Senet-Tarragona
Senet-Tortosa

Més a migdia, una altra carena sembla
representar les serres de Sant Gervàs, Lleràs
i Montllobar fins al Montsec d'Ares i la
serra de Montclús. A l'altre costat del port
de la Bonaigua hom troba indicats els massisos de Beret i Marimanha. A llevant de
València d'Àneu resten ben delimitades les
capçaleres de la Noguera de Cardós i la
Vallferrera o riu de Tor (Mont-roig,
Campirme, Monteixo) i el massís de la Pica
d'Estats i el Sotllo estan degudament aixecats d'acord amb llur importància. El massís continua pel pic dels Llacs, Salòria,
Urdossa i Tossal de l'Orri, baixa més al
sud i s'aixeca novament a les serres de Taús,
Boumort i Carreu. Resta un xic exagerada
l'alçària de les serres a llevant i migdia
d'aquest grup (Santa Fe, Prada, Conca,
Corniols, Montsec de Rúbies i Sant
Mamet).
Seguint el Pirineu, un massís important
apareix des de Coma Pedrosa i Tristaina
passant per Meners i Envalira fins al Puigpedrós i les muntanyes a ponent de la vall
de la Llosa (Muga, Tossa Plana, Monturull), però Andorra resta una vall bastant oberta a migdia.
Des del Puigmal, es desprèn el muntanyam pre-pirinenc de la Tosa d ' Alp ,
Moixeró i Cadí; el Port del Comte, serres
del Verd i Ensija, fins als Rasos de Peguera
a llevant i les serres d 'Odèn i Oliana a
ponent. Les muntanyes ocupen massa
generosament el Solsonès fins arribar, a través de la Segarra, a la Conca de Barberà.

Sanson

Du Val

1,06(")
1,09(")
1,20(")
1,17(")
1,02
0,88 (•)

0,94 (')
1,02
1,05
1,08

1,11
1,02

També s'exalten excessivament les asprositats de les Garrigues, la qual cosa treu relleu
a les muntanyes de Prades i Montsant, que
enllacen, per l'Argentera i Llaberia, amb la
serra de Tivissa i el coll de Balaguer.
A llevant del Puigmal, el Pirineu perd
amplada i resta limitat a la zona axial fins
l'Albera, on hi són dibuixades les muntanyes de la península del cap de Creus. La
serralada transversal (Milany, Puigsacalm)
hi és cartografiada amb poc relleu per més
que les muntanyes arriben fins a Collsacabra.
L'altiplà central hi és representat un xic
irregularment i amb muntanyes de poca
alçària. Ultra les ja esmentades del Solsonès
i la Segarra, s'hi veuen turons escampats
per les comarques d' Osona, el Lluçanès (els
Munts) i el Moianès (Rodors), que dibuixen una carena gairebé ininterrompuda des
del Ripollès als voltants de Manresa.
La carena pre-litoral està ben definida
des de les Guilleries-Montseny-Bertí-Sant
Llorenç del Munt-serra de l'Obac i Montserrat. En canvi, manca la serralada Litoral,
a excepció d'un ramal que baixa del
Montseny fins Arenys i que podria representar el Montnegre. A la banda de Girona,
en canvi, hi ha representades les Gavarres i
el massís de Montgrí.
A l'altra banda de l'Ebre es troba cartografiat el Montsià i s'hi marquen els relleus
de la Fatarella, Pàndols, Cavalls i Pesells,
però Caro, l'Espina i els Ports resulten poc
destacats en relació amb la resta.
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Nom actual

Mapa de Sanson

Mapa de Du Val

l'Aglí
l'Anoia
el Besòs
el Cardener
el Cinca
el Corb
l'Ebre
el Fluvià
el Francolí
el Gaià
la Garona
el Llobregat
el Llobregat (Empordà)
la Muga
la Noguera Pallaresa
la Noguera Ribagorçana
riu d'Ondara
el Segre
el Tec
el Ter
la Tel
la Tordera
la Valira

Agly R.
Noya R.
Besos R.
Cardoñer R.
Cinca R.
Corb R.
Ebre R.
Fluvia R.
Francoly R.
Caya R.
Garonne R.
Llobregat R.

Agly R.
Noya R.
Besos R.
Cardaner R.
Cinga R.
Corb R.
Ebre R.
Fluvia R.
Francoly R.

Noguera Pallaresa R.
Noguera Ribagorçana R.
Cervera R.
Segre R.
Tech R.
Ter R.
Tet R.
Tordera R.
Valira R.

Garonne R.
Llobregat R.
Llobregat R.
Muga R.
Noguera Pallaresa R.
Noguera Ribagorçana R.
Cervera R.
Segre R.
TechR.
Ter R.
Tel R.
Tordera R.
Belire R.

Taula 3: Hidrografia. Toponímia comparada

Finalment, apareix una serralada que va
des del Vendrell fins prop d'Igualada
(Albinyana, Montmell, Ancosa, Brufaganya) però la seva importància és bastant
exagerada.
Al Rosselló està ben definit el massís del
Canigó i les muntanyes que separen el
Rosselló de les Fenolledes. T arn bé sobresurt
el Carlit, però el Capcir resulta molt obert
cap al nord. Cal destacar la importància que
es dóna en aquesta carta (herència dels
mapes holandesos de finals del segle XVI) a
la zona lacustre de la Cerdanya i el Capcir
(s'hi distingeixen quatre llacs, que podrien
ésser els de Lanós, la Bullosa, Puigbalador i
Matamala). Aquesta part de la carta està
quelcom estrafeta i hom no pot garantir
quins són els estanys cartografiats.
En el mapa de Du Val l'orografia és
quelcom més esquemàtica i menys detallada. Als Pirineus, de ponent a llevant, veiem
ben dibuixades les muntanyes entorn de la
Val d'Aran, de les quals es desprenen diverses ramificacions. Una arriba fins a prop
de Cabdella seguint una línia BesiberriSubenuix-Cerví. Una altra branca separa
les valls de la Noguera Pallaresa i la
Noguera de Cardós des del Mont-roig, pel
Campirme, als voltants de Llavorsí, i es
perllonga a l'altra banda de la Noguera de
Cardós pel pic de la Mànega, Orri, Taús,
Boumort, Carreu, Rialb, Corniols, fins
prop de Ponts.
Manquen, en canvi, totes les muntanyes
entre les Nogueres Pallaresa i Ribagorçana
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al sud de la serra de Sant Gervàs, a excepció
dels Aspres prop de la serra de Montclús.
Els Aspres són cartografiats probablement
per motius històrics (batalla anomenada de
Balaguer).
De la Pica d'Estats baixa una carena
vorejant la Vallferrera fins els voltants
d'Organyà, prefigurant la renglera
Monteixo-Salòria-ras de Conques-Solanell
i la resta de les muntanyes de l'Alt Urgell.
A la banda d'Andorra i de la Cerdanya
hi ha poca orografia. El relleu reapareix al
Puigmal, d'on baixa una carena fins prop
de Torà, prefigurant el Pre-Pirineu (Tosa
d'Alp, Moixeró, el Port del Comte i
Querol), amb una ramificació cap al
Berguedà (serra del Verd, Ensija, Rasos de
Peguera i Tossals) fins prop de Cardona. Al
sud de la serra de Querol el relleu resulta
excessivament aixecat.
Una altra ramificació, que baixa del
Puigmal i la Tosa d'Alp, voreja la banda
esquerra del Llobregat (Catllaràs, Tubau,
Pic-en-cel) i s'allarga fins a Sallent, al Bages,
envaint el Lluçanès, el Moianès i Osona,
bé que d'una manera irregular.
A llevant del Puigmal apareixen les muntanyes de la capçalera del Ter i del Ripollès
(serra Cavallera), però no hi ha cap referència a la serralada Transversal. La zona axial
segueix sensiblement el traçat fins l'Albera.
Fora del sistema pirinenc i pre-pirinenc,
trobem una carena que separa el riu Cinca
del Segre des de Tamarit de Llitera fins
prop de Lleida, molt exagerada en

importància. També són poc realistes, en el
mateix sentit, alguns turons a migdia de la
plana d'Urgell i les Garrigues. Com a compensació destaquen poc les muntanyes de
Prades i Montsant i, en canvi, un xic massa
les serres de Tivissa i Llaberia i el coll de
Balaguer. A l'altra banda de l'Ebre només
hi ha indicis que permetin endevinar
l'existència dels Ports de Beseit, Caro i
Godall, així com del Montsià. El corredor
existent entre la serra de Godall i el Montsià és batejat com "Puerto de Tortosa".
De la carena pre-litoral s'hi esmenten les
muntanyes de les Guilleries, Montseny,
Bertí, Sant Llorenç, serra de l'Obac i Montserrat. Després es perd el rastre. Contràriament a Sanson, Du Val cartografià la
carena litoral des de les Gavarres, Cadiretes,
serra de Ciarà, Montnegre, el Corredor i
Sant Mateu, però no hi són assenyalats ni
Collserola ni el massís de Garraf.
Al Rosselló està ben dibuixada la branca
dels Pirineus que forma el massís del
Canigó, que s'allarga fins a Illa, i les muntan yes que separen el Rosselló de les
Fenolledes des d'Estagell al Roc de Madres.
El Capcir està ben delimitat, així com la
capçalera de la Cerdanya des del Puigmal al
Carlit i Puimorens. Hi ha, com de costum,
els quatre estanys de la regió CerdanyaCapcir que també figuren en la carta de
Sanson. El Segre neix, segons el mapa, en
un estanyol, detall que també es troba en la
carta de Sanson.
L'únic estany cartografiat per Du Val al
Pallars és el de Gerber, sota el port de la
Bonaigua.
Hidrografia
Anàlogament a l'orografia, la xarxa fluvial està quelcom més detallada en el mapa
de Sanson que en el de Du Val, encara que
la toponímia del conjunt és més aviat escassa en ambdues cartes (taula 3). Nogensmenys, hem intentat identificar una bona
part dels rius i torrenteres que apareixen
en els dos mapes. El recull forma la taula 4.
Com a dades significatives i característiques d'aquestes cartes pel que fa a la hidrografia, direm que en el mapa de Sanson,
com que la partió entre França i Catalunya
és el port de la Bonaigua, el naixement de la
Noguera Pallaresa és a França i està ben
situat, prop de Montgarri i l'u ll de la
Garona que, com és natural, corre sempre
per territori francès.
El naixement del Llobregat està mal
situat, ja que el confon amb el riu de Bagà,
afluent del Bastareny. La branca principal,
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Conca
la Garona

Mapa de S.nson
Afluents

Mapa de Du Vel
Alluente

riu
riu
riu
riu
riu
riu
riu

riu Nere

de Ruda
Unhòla
de Valarties
Nere
de Varradòs
Joeu
de Toran

la Noguera Ribagorçana

la Noguera de Tor-riu de Sant Martl-riu de Sant Nicolau
riu d'Erta
Torrent del Solà
barranc d'Esplugafreda
barranc d'Escartà

la Noguera Pallaresa

riu de la Bonaigua
riu Escma
riu de Baiasca
la Noguera de Cardós-la Noguera de VaiHerrera.
riu de Santa Magdalena
riu de Caregue
riu del Cantó
barranc d'Enseu
el Flamicell-riu de Manyanet
riu de Carreu
barranc de Seròs
torrent del Bosc
riu de Conques

el Segre

l'Ebre

Rius que desaigüen al Med~errani
des de la Sénia al Llobregat
(excepte l'Ebre)

riu d'Eina
riu d'Angostrina
riu de Querol
la Uavanera
riu de la Molina
riu Duran
torrent de la Quera
riu de Santa Maria
torrent de Pi
riu del Quer
riu de Bascaran
riera de Cerc
riu de Bona
la Valira-la Valira d'Ordino-riu d'Arinsal-riu de Fontargent
riera de Castellbò
riu de Pallerols
riu de Lavansa
riu de Cabò
riu de Perles
ribera Salada-el Rialb
riu de Madrona (Pinell)
el Rialb
el Llobregós
riu de BeiHort
riu Boix
el Sió
riu de Farianya
el Corb-riu d'Ondara
el Cinca

la Noguera de Tor-riu de Sant Martl-riu de Sant Nicolau
riu d'Erta
Torreni Gros

riu Escma
la Noguera de Cardós-riu de Tor (VaiHerrera)
riu de Caregue
riu del Cantó
el Flamicell-riu de Manyanet
barranc de l'Espona
barranc de Seròs
torrent del Bosc
riu de Conques o torrent de la Colomera

riu d'Angostrina
riu de Querol

riu Duran

riu de la llosa
riu del Quer
riera de Cerc
la Valira-la Valira d'Ordino
riu de Pallerols
riu de Cabò
ribera Salada
el Rialb
el llobregós
riu Boix
el Sió
riu de Farfanya
el Corb-riu d'Ondara
riu de Set
el Cinca

el Matarranya-la Vallmajor-I'Aigars
el Siurana-riu de Montsant-riu de la Febró-riu de Cortiellariu de Prades
riu Sec
riera del Comte
riu de la Canaleta
torrent de les Olles
riera de lledó

el Matarranya-la Vallmajor-I'Aigars
el Siurana-riu de Montsant-riu de la Febró-riu de Cortiellariu de Prades
riu Sec
riera del Comte
riu de la Canaleta

la Sénia
torrent de la Font de la Gràcia
barranc de l'Estany
torrent del Pi
riu de llastres
riera de Riudecanyes
riera d'AHo~a
riera de Riudoms

la Sénia
torrent de Camarles
barranc de l'Estany
torrent del Pi
riu de llastres
riera de Riudecanyes

riera de lledó

riera de Riudoms
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Conca

el Llobregat
(neix com si fos la riera de Bagà)

Mapa de Sanson

Mapa de Du Val

Afluents

Afluents

el Francoli-riu Glorieta-nu de Vallverd-el Brugent-riu d'Anguerabarranc del Tillar
el Gaià
el Foix-riera de Marrnellar
riera de Ribes

el Francoli-riu Glorieta-nu d'Anguera
el Gaià
el Foix
riera de Ribes

el Bastareny
el Llobregat (ver)
riera de Merlès
riera de Merola
riera d'Olost
riu de Calders
el Cardener-nu Negre-Val~orta
I'Aigua d'Ora-riera d'Hortonsriera de Rajadell

l'Anoia-nu de BHIIes-nera Gran-riera de Carme
riera de les Arenes (Rubí)-riera de Vallvidrera
riera de Cervelló
Rius que desaigüen al Mediterrani
entre el Llobregat i el Ter

el Ter

riera Blanca
el Besós-el Congost-riera de Mogent-el Ripoll-nu Sec-riera de Cànoves
riera d'Argentona
riera de Valia~
la Tordera-riera de Gualba-riera d'Arbúcies-riera de Santa Colomariera de Cabanyes-riera de Vallmanya

el Rnort
el Freser-nu de Núria-el Rigard
nu Merdàs
riu de les Llosses
nu Ges
el Gum-el Méder-riera de Muntanyola
riera Major
riera d'Osor
riu Brugent
riera de Llémena
l'Onyar-torrent del Solà-riera de Benaula-riera Gotarra-riera de Verneda
nu Güell
el Terri
riera de la Farga
el Daró-nu de Fonteta

el Bastareny
el Llobregat (ver)
riu de Saldes
riu de Peguera
el Margançol
riera de Merlès
riera de Merola
riera Gavarresa
riera de Calders
el Cardener-nu Negre-riera de Navei-riera de Rajadell
riera de Mura
l'Anoia-nu de Bitlles-riera Gran
riera de les Arenes (Rubí)
riera de Cervelló

el Besós-el Congost-riera de Mogent-el Ripoll-nu Sec

la Tordera-riera de Santa Coloma
el Riudaura
el Ritort
el Freser
riera de Vallfogona
riu Merdàs
riu Ges
el Gurri-el Méder

riu Brugent
l'Onyar
el Terri
riu de Fonteta

el Fluvià

el Riudaura
riu de Llierca
riu Borró

riera d'Oix
riu de Llierca

la Muga

el Llobregat-el Ricardell-riera d'Anyet-I'Orlina-el Manoi-riera d'Àiguema

el Llobregat-I'Orlina-el Manoi

el Tec

riu de la Comalada
riu de Sant Llorenç
torrent de Bonabosc
riu de Montdony
ribera Ampla
el Riucerdà
riu de Morellàs
Vallmanya

riu de Morellàs

laTet

laRiberola
riu de Carançà
nu de Cabrils
ribera de Rojà
riu de Saorra
riu de Fillols
riera de Noedes
la Castellana
riu de Lentillà
el Bulès
ribera de Gimenell

l'Aglí

el Verdoble

Taula 4: Sistema hidrogràfic identificat en els mapes
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riu de Carançà
nu de Cabrils
ribera de Rojà

la Castellana

ribera de Gimenell
el Verdoble
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originada a Castellar de n'Hug, figura com
un afluent que desguassa a Guardiola de
Berguedà.
En el mapa de Du Val la Noguera
Pallaresa neix, erròniament, sota el port de
la Bonaigua, poc més amunt de València
d'Àneu. Un ramal surt de l'estany de
Gerber.
Es repeteix l'error, ja esmentat en el
mapa de Sanson, pel que fa al naixement del
Llobregat, el qual aflora al peu del coll de
Pal a la Tosa d'Alp, com si fos el riu de
Bagà. En ambdós mapes el Segre neix en un
estanyol. Hi ha, evidentment, altres errors
més o menys palesos en el traçat dels rius,
i es troben certs sistemes no massa ben delineats, en especial el Siurana-MontsantFebró-Prades-Cortiella i el conjunt MugaLiobregat-Manoi-Orlina-Ricardell, a l'Alt
Empordà.
Ultra els rius compresos en la taula 4,
en ambdós mapes hi ha altres torrenteres
que no hem pogut identificar, més abundants en el mapa de Sanson.
Quant al sistema lacustre (llevat dels
estanys pirinencs, ja esmentats), Sanson
cartografia els estanys de Castelló
d'Empúries, Ullastret i Pals, ometent els
de Sils, Ivars i Banyoles. Al Rosselló afegeix
un llac prop d'Elna. Du Val cartografia els
llacs principals: Salses, Castelló, Banyoles,
Sils i Ivars, ometent els menors d'Ullastret
i Pals.

Ponts i camins
Hom ja ha indicat que Sanson es limita a
assenyalar els ponts més importants. Són
els següents:
- la Noguera Ribagorçana: Orrit,
Blancafort i Alfarràs.
- la Noguera Pallaresa: Llavorsí, Rialb i
Tremp.
- el Flamicell: la Torre de Cabdella,
"Garbet" (Gremenet ?) i un tercer aigües
avall.
- el Segre: Llívia, Bellver, Bar, la Seu
d'Urgell, els Tres Ponts (al congost del
mateix nom), Peramola, Camarasa (dos
ponts), Balaguer. Hi ha un pont al riu
de Perles, afluent del Segre.
- l'Ebre: Tortosa.
- el Llobregat: Sallent, Monistrol
Martorell.
- el Cardener: Manresa.
- l'Anoia: Igualada.
- la Tordera: Hostalric.
- el Ter: Camprodon, Sant Joan de les
Abadesses, Ripoll, pont de la Corba
(Aigües de Ribes), Roda, Amer, Girona
i Torroella de Montgrí.
- el Fluvià: Olot, Castellfollit de la Roca.
- la Muga: Albanyà.
- el Tec: Prats de Molló, pont del Tec
(entre Prats i Arles), Arles i Ceret.
- la Tet: Vilafranca de Conflent.
- I'Aude: Puigbalador.
- la Garona: Salardú i Les.

Costes
Cap dels dos mapes analitzats no detalla massa els accidents costaners. Sanson
no en dóna la toponímia de cap, ni tan
sols del cap de Creus, hi manquen les illes
Medes i, en canvi, cartografia les illes de
Castellar i de Port Lligat, a la península
del cap esmentat, així com algun illot, però
sense donar-ne el nom. Al delta de l'Ebre,
representat com un arxipèlag, sols figuren
dos topònims: els Alfacs i la Torre de
l'Oliver.
Du Val és més explícit i posa més toponímia: cap de "Creuz", golf de Roses, les
Medes (tres illes); el cap de "Palafuguell",
que no coincideix amb el de Sant Sebastià
(no indicat), és a llevant de Palamós .
Assenyala el cap de "Selon" (Salou), anomenat també "Punta Grossa", i, finalment,
al delta de l'Ebre, representat com un
arxipèlag, cosa normal a l'època, hi ha els
topònims: "Embouchures de l'Ebre", "les
Alfaches" i "Port des Alfaches". Marca
amb una àncora, indicant port de mar:
Cadaqués, Palamós, Barcelona i Tarragona.

Quant al mapa de Du Val, a més dels
ponts cartografia els camins principals. Els
ponts indicats són els següents:
- la Noguera Ribagorçana: el Pont de
Suert, Orrit, pont de Montfort, Blancafort, Valldellou, Alfarràs i Almenar.
- la Noguera Pallaresa: Llavorsí, Gerri, la
Pobla de Segur i Tremp.
- el Flamicell: la Torre de Cabdella i la
Pobla de Segur.
- el Segre: Puigcerdà, Castellnou de
Carcolze, Bar, la Seu d'Urgell, un pont
aigües amunt de Noves de Segre, els Tres
Ponts, Peramola, Oliana, un pont aigües
amunt de Ponts, Camarasa (dos ponts),
Balaguer i Lleida.
- la Valira: Andorra, Sant Julià de Lòria i
Castellciutat.
- l'Ebre: Tortosa.
- el Llobregat: Bagà (Bastareny; cal recordar que el naixement del riu està mal
interpretat), Berga, Sallent, un pont prop
de Manresa, Monistrol i Martorell.
- el Cardener: Manresa.
- la Tordera: Hostalric.

- el Ter: pont de la Corba (Aigües de
Ribes), Manlleu, Roda, Amer, Girona i
Torroella de Montgrí.
- el Fluvià: Olot, Besalú i Bàscara.
- la Muga: Castelló d'Empúries.
- el Tec: Arles, el Voló, Elna.
- la Tet: Prada i Perpinyà.
- l'Aglí: Ribesaltes.
- A la Garona no es representa cap pont.
Els camins principals en el mapa de Du
Val són els següents:
1. Barcelona a França pel Portús:
Barcelona-Sant Celoni-Hostalric-Girona-Bàscara-Figueres-la Jonquera-el
Portús (175 m)-el Voló-Perpinyà-Ribesaltes-Salses i el " Mal Pas" cap a
Sigean.
2. Barcelona a França pel Pallars: Barcelona-Martorell-Masquefa-Piera-Igualada-Jorba-Copons-Calaf-Torà-RibellesPonts-Mata-solana-Conques-la Pobla
de Segur-Gerri-Sort-Rialb-Llavorsí-Esterri d'Àneu-València d'Àneu-port
de la Bonaigua (2 072 m)-Salardú-Vielha
a eth Pònt de Rei.
3. Barcelona a València: Barcelona-Sant Boi
de Llobregat-Castelldefels-Garraf-Sitges-Vilanova i la Geltrú-Cubelles-Arc de
Berà-Tamarit-Tarragona-Cambrilsl'Hospitalet de l'Infant-el Perelló-Tortosa-la Galera i els Hostalets (a la partió
entre Catalunya i el País Valencià).
4. Barcelona a Aragó: Barcelona-Martorell-Masquefa-Piera-Igualada-JorbaCervera-Tàrrega-Bellpuig-Belllloc-Lleida-Benavent-Almacelles a
Montsó.
5. Barcelona a Montserrat: BarcelonaMartorell-Masquefa-Collbató-Montserrat, amb un ramal de Collbató a
Monistrol.
6. Camins importants indicats al Rosselló:
Prada-Mosset-Sant Pau de Fenollet;
Perpinyà-Ribesaltes-Òpol; Perpinyà-Clairà-Leucata.
7. Camins que travessen els Pirineus:
Característica molt notable del mapa de
Du Val és el traçat dels camins i passos
de muntanya per travessar els Pirineus.
Els enumerarem de ponent a llevant:
- De Boí a Vielha pel port de Vielha
(2 470 m);
- de Boí a Salardú pel port de la Rihereta (2 540 m);
- de València d'Àneu a Salardú pel port
de la Bonaigua (2 072 m);
- de València d'Àneu a Conflent pel
port de Salau (2 052 m);
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Nomldull

Ajunllmlnl

Abella d'Adons
Àqet
Agramunt
Aguilar
Aguiló
Aigualèllia
Aiguaviva
Aitona
Allanyà
AIJesa
Alcanar
Alcarràs

el Pont de Sue<!
Àqet
Agramunt
Bassella
Àqet
Aigualèllia
el Montmell
Aitona
Albanyà
AIJesa
Alcanar
Alcarràs

Na:Ne1
Aldover
Alentorn
AHara de Cartes
AHarràs
Alforja
Alguaire
Almacelles
Almenar
Almenara Alta
Almudèfer
Amer
l'Ampolla
Amposta
Andorra
Anglès
Anglesola
Aramunt
Arbeca
l'Arboç
Arbúcies
Arcalis
Arenys de Mar
Argençola
Argelers (Argelès sur Mer)
Arles (Arles sur Tecll)
l'Armentera
Arnes
Asl:6
les Avellanes

Na:Ne1
Aldover
Artesa de Segre

Badalona
Bagà
Balaguer
Balneari Montagut
Banyoles
Banyuls (Banyuls sur Mer)
Bar
Barcelona
la Baronia de Riab
Barravés
Bàscara
la Bastida d'Hortons
Batea
Bausen
Begur
Bellcaire d'Urgell
Bellaguarda (Bellegarde)
Bel~lloc d'Urgell
Bellmunt d'Urgell
Bellmunt del Priorat
Bellpuig
Bellver de Cerdanya
Bellvís
Benavent de Segrià
Benifallet
Benissanet
Berga
Besalú
Besora'
la Bisbal d'Empordà
Biure
Blancafort'
Blanes
Bol
Boixadors
Boldls Jussà
Bordes de Castèlh leon
les Borges Blanques
Bot
Veinat de Baix
Bulaternera (Bouletemère)
Brunyola
Butsénrt

Badalona
Bagà
Balaguer
Campelles
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AHara de Carles
AHarràs
Alforja
Alguaire
Almacelles
Almenar
Agramunt
Caseres
Amer
el Perelló
Amposta
Andorra
Anglès
Anglesola
el Pont de Claverol
Arbeca
l'Arboç
Arbúcies
Soriguera
Arenys de Mar
Castellnou de Bages
Argelers
Arles
l'Armentera
Arnes
Asl:6
les Avellanes

Banyoles
Banyuls
eiPontdeBar
Barcelona
la Baronia de Rialb
Vilaller
Bàscara
Alàs i Cerc
Batea
Bausen
Begur
Bellcaire d'Urgell
Bellaguarda
Bell-lloc d'Urgell
Bellmunt d'Urgell
Bellmunt del Priorat
Bellpuig
Bellver de Cerdanya
Bellvís
Benavent de Segrià
Benifallet

Benissanet
Berga
Besalú
Santa Mariia de Besora
la Bisbal d'Empordà
Biure
Alòs de Balaguer
Blanes

Barruera
Sant Pere Sallavinera
lladorre
es Bòrdes
les Borges Blanques
Bot
Bula d'Amunt
Bulaternera
Brunyola
Montgai

Comln:a
Alta Ri>agorça
Noguera
Urgell
Alt Urgell
Noguera
Conflent
Baix Penedès
Segrià
Alt Empordà
Noguera
Montsià
Segrià
Alt Camp
Baix Ebre
Noguera
Baix Ebre
Segrià
Baix Camp
Segrià
Segrià
Segrià
Urgell
Terra Alta
Selva
Baix Ebre
Baix Ebre
Andorra

Selva
Urgell
Pallars Jussà
Garrigues
Baix Penedès

Selva
Pallars Sobirà

Maresme

lillpl Du VIl
Abella
N¡er
Agramunt
Aguilar
Aguiló
Aqua!Oa
Aytooa

AIJesa
Alcanar
AJcarras
Na:Ne1
Alentorn
AJterras
Alforie
Almaselles
Almenar
Torre de Almenara
Almodouar
Mer
Ampolla
Amposta
Andorra
Angles
Anglesola

Arbeca
Larbos
AIJons'
Ak:als
Aranis

Bages

lillpls.-n

Veguorto

Abella
N¡er
Agramunt
Aguilar

Lleida (Pallars)
Balaguer
Agramunt
Agramunt
Balaguer

Ayguaviva
Aytona
Abanya
AIJesa
Alcanar

Vilafranca del Penedès
Ueida
Girona (Besalú)
Balaguer
Tortosa

Alcouer
Alcouer'
Alenthorn
AHarraz
Alferaz
Alforja
Aiguayre AB

Tarragona
Tortosa
Agramunt
Tortosa
Lleida
Tarragona
Lleida

Amer

Girona

Amposta
Andorra
Angles
Anglesola
Agramunt
Arbeca
Arbos
Allons'

Tortosa
Puigcerdà
Girona
Tàrrega
Lleida (Pallars)
Lleida
Vilafranca del Penedès
Girona

Arenys
Argensola
Argeles
Arles

Girona
Manresa (Berga)
Perpinyà (Vallespir)
Perpinyà (Vallespir)

Ames
Asco
les Avellanes

Tortosa
Tortosa
Balaguer

Rosselló
Vallespir
Alt Empordà
Terra Alta
Ribera d'Ebre
Noguera

Argiles

Barcelonès
Berguedà
Noguera
Ripollès
Gironès

Badalona
Baga
Balaguer
P. de la Corba
Bagnolles
Bannuls del Maresma
Bar
Barcelone
R.

Badalona
Baga
Balaguer
P.de laCorva
BaJ\olas
Bafiyuls del Maresma
Bar
Barcelona

Barcelona
Manresa (Berga)
Balaguer
Camprodon
Girona (Besalú)
Perpinyà (Vallespir)
Puigcerdà
Barcelona

Banaues'

Barraues'
Bascara

Lleida (Pallars)
Girona (Besalú)

Batea
Bausent'
Bagur

Girona

Bellmunt

Lleida (Pallars)

Bellpuig
Bellevert
Belvis

Tàrrega
Puigcerdà
Lleida

Ben~allet

Boy
Baxados

Tortosa
Tortosa
Manresa (Berga)
Girona (Besalú)
Manresa
Girona
Girona (Besalú)
Balaguer
Girona
Lleida (Pallars)
Cervera

Castel-lleó'
Borjes.!Jianques
Bot

Lleida
Tortosa

Bula
Brugnola

Perpinyà
Girona

Rosselló
Alt Urgell
Barcelonès
Noguera
Alta Ribagorça
Alt Empordà
Alt Urgell
Terra Alta
Val d'Aran
Baix Empordà
Noguera
Rosselló
Pla d'Urgell
Noguera
Priorat
Urgell
Cerdanya
Pla d'Urgell
Segrià
Baix Ebre
Rilera d'Ebre
Berguedà
Garrotxa

Osona
Baix Empordà
Alt Empordà
Noguera

Selva
Alta Ribagorça
Anoia
Pallars Sobirà
Val d'Aran
Garrigues
Terra Alta
Rosselló
Rosselló

Arles
Ermenteres
Arnes
les Avellanes

Bascara
La Bastide
Batea
Begur
Bellcaire
Bellaguarda
Belloc
Belmunt
Belmont
Belpuig
Belver

Benavent

Benissanet
Bergue
Baseleu
l o Bisbal
Blancafort
Blanes

Boy
Boxados

Berga
Besalu
Besora
lo Bisbal
Buire
Blancafort
Blanes

tosa
Borles-blanques
Bula dava!

Selva
Noguera

Tortosa

Botsenit
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Cabdella
Cadaqués
Calal
Cabnyà
Caldes d'Estrac
Caldes de Mallwella
Caldes de Monlbui
Calella
Calella de Palafrugell
Calmelles (Calmeilles)
Calonge
Camarasa
Cambrils
Cambrils
les Camposines
Camprodon
la Candela
Canet de Mar
Canet (Canet en Roussillon)
Cardedeu
Cardó
Canlona
Cartellà
Caseres
Castell d'Aro
CasteH d'Empordà
Castelladral
Castellar
Castellar del Riu
Castelllisbal
Castelllò
Castellciutal
Castelldans
Castelldefels
Castellet
Castellfollrt de la Roca
Castellnou de Carcolze
Castellnou de Seana
Castelló d'Empúries
Castelló de Farfanya
Castell de Ouermançó
Castellrosselló (Ch.tteau Roussillon)
Castelltallat
Castellvell de Bellera
el Catllar
Centelles
Cervera (Cerbè<e)
Ceret (Céret)
Cervelló
Cervera
Cervià de les Garrigues
Cervià de Ter
Ciutadilla
Clerà (Ciaira)
Coll de Nargó
Colbató
Cotlliure (Collioure)
Colomers
Comes
Conesa
Conques

la Tooe de Cabdella
Cadaqués

Pallars Jussà
Alt Empoolà

Capdella
Cadaques

Cadagues

CaJaJ
Anserall
Caldes d'Estrac
Caldes de Malavella
Caldes de Monlbui

Anoia
Alt U!gell

CaJaJ

CaJaJ
Calvifla
Caldes

Girona (Besalú)
Cervera (els Prats de Rei)
Puigcerdà
Barcelona

Callella
Calua'
Calmella"
Calonge
Camarasa
Cambrills
Cambrills

Girona
Girona
Perpinyà
Girona
Lleida (Pallars)
Tarragona
Puigcerdà

Campredon

Camprodon

Canet
Canet
Cardedeu
Convent del Desert"
Cardona
Cartulla
Caseres

Girona
Perpinyà
Barcelona
Tortosa
Cervera
Girona
Tortosa

C. Adral

Manresa

Castella

Puigcerdà

Castel d' Asens
C. Fells

Lleida
Barcelona

C. Follrt

Girona (Besalú)

C. Nou de Ceana
Castello
Castelo de Fontanya

Constantí
Copons
Corbera d'Ebre

Calella
Palafrugell
Calmelles
Calonge
Camarasa
Cambrils
Odèn
la Fatarella
Camprodon
Amposta
Canet de Mar
Canet
Cardedeu
Benifallet
Canlona
Sant Gregori
Caseres
Castell d'Aro
la Bisbal d'Empordà

Navars
Aguilar de Segarra
Castellar del Riu
Castellbisbal
Montferrer
la Seu d'Urgell
Castelldans
Castelldefels
Castelet i la Gornal
Casteltollit de la Roca
el Pont de Bar
Castellnou de Seana
Castelló d'Empúries
Castelló de Farfanya
Vilajuïga
Perpinyà
Sant Mateu de Bages
Sarroca de Bellera
el Catllar

Centelles
Cervera
Ceret
Cervelló
Cervera
Cervià de les Garrigues
Cervià de Ter
Ciutadilla
Clerà
Coll de Nargó
Colbató
Cotli ure
Colomers
Comes
Conesa
Isona
Constantí
Copons
Corbera d'Ebre
Àqer
Canlona

Maresme
Selva
Vallès Occidenlal
Maresme
Baix Empordà
Vallespir
Baix Empoolà
Noguera
Baix Camp
Solsonès
Terra Alta
Ripollès
Baix Ebre
Maresme
Rosselló
Vallès Oriental
Baix Ebre
Bages
Gironès
Terra Alta
Baix Empordà
Baix Empordà
Bages
Bages
Berguedà
Vallès Occidenlal
Alt Urgell
Alt Urgell
Garrigues
Baix Llobregat
Garra!
Garrotxa
Alt Urgell
Pla d'Urgell
Alt Empordà
Noguera
Alt Empoolà
Rosselló
Bages
Pallars Jussà
Tarragonès
Osona
Rosselló
Vallespir
Baix Llobregat
Segarra
Garrigues
Gironès
Urgell
Conflent
Alt Urgell
Baix Llobregat
Rosselló
Baix Empordà
Conflent
Conca de Barberà
Pallars Jussà
Tarragonès

Anoia

Caldes
Caldes de mombuy
Calella
Calmella
CaJonie
Camarasa
Cambrils
Capasines
Campredon
Candela
Canet
Canet
Cardedeu

Cardona
Arocastel
Castei-Empurdan
Castellar
Castell
Bisbal
Castelbo
Ciutat
Castel d'Asens

c.

Castellet
C. Folli!
C. Novo de Segre

Sentelles
Cervera
Ceret
Servelló
Ceruere
Ceruia

Centellar
Cervera
Ceret
Servello
Cervera

Tàrrega
Girona (Besalú)
Balaguer
Girona (Besalú)
Perpinyà
Manresa
Lleida (Pallars)
Tarragona
Vic
Girona (Besalú)
Perpinyà (Vallespir)
Baroelona
Cervera

Civita-dilla

Ciuladella

Girona (Besalú)
Montblanc

Narg

Puigcerdà

Collioure
Colomes

Perpinyà (Vallespir)
Girona

Constanty

Tarragona
Cervera (els Prats de Rei)

Castello
Castello de Farfania

Caramansa 12
T. Rosselló
C. Vell

Claira
Collata
Collioure
Colomes
Coma
Conesa
Conques
Constantin
Lopons
Corbera
Cursa
Coraminas

CIAletles

Gerri de la Sal
Cubelles

Terra Alta
Noguera
Bages
Maresme
Pallars Sobirà
Garraf

Duesaigües

Duesaigües

Baix Camp

Dosaigues

Elna (Bne)
Empúries
Enllcastell
Enll la Vall
EscaJadei'S

Elna
l'Escala
el Pont de Suert
Barruera
la Morera de Montsant
Riudecanyes
Riudarenes
Es¡meguera
Espinelves
l'Espluga de Franoolí
Estagell
Esterri d'Àneu
tvol

Rosselló
Alt Empordà
Pallars Jussà
Alta Ribagorça
Priorat
Baix Camp
Selva
Baix Llobregat
Osona
Conca de Barberà

Elne
Ampurias

Corçà
iaCoromina
eiCooedor"

Cortscastell

Escomallou
I'Esparra
Esparreguera
Espinelves
l'Espluga de Francolí
Estagell (Estagell
Esterri d'Àneu
tvol (Evol)

Rosselló
Pallars Sobirà
Conflent

Rosselló
C. Taillat
C. Vell
ii Callar

Copons

Cooedon '~

Coscastell
Cubels

Arili

Escornalbou
Lastara
Espareuguera
Spinelles
Spiuga
Stagell
Esterre
Evol

Coscastel

Baroelona
Lleida (Pallars)

EUra
Ampurias
Enll
Enllavall
ScaJa Dej

Perpinyà (Vallespir)
Girona (Besalú)
Lleida (Pallars)
Lleida (Pallars)

Escomallou

Tarragona

Spluga
Stagel
Sterry

Montblanc

Montblanc

Perpinyà
Lleida (Pallars)
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Comin:&

Faió"
Falset
Farners
la Fatarella
Farrera
la Figuera
Figueres
Figuerola d'Orcau
Aix
Fon1pedrosa (Fontpedrouse)
Formiguera (Formiguères)
Fórnols
Freixenet de Segarra

Faió
Falset
Santa Coloma de Farners
la Fatarella
Farrera
Algerri
Figueres
Isona
Aix
Fon1pedrosa
Formiguera
Lavansa
Sant Guim de Freixenet

Rt>era d'Ebre
Priorat
Selva
Terra Alta
Pallars Sobirà
Segrià
Alt Empordà
Pallars Jussà
Ribera d'Ebre
Conflent

Gaià
la Galera
Gandesa
Garcia
Garra!
la Garriga
Garriguella
Gerri de la Sal
Ginestar
Girona
Gósol
Gotarta

Gironès

Gramós
la Granadella
la Granja d'Escarp
Granollers
Guils de Cerdanya
Guimerà
Guissona

Llagostera
la Galera
Gandesa
Garcia
Sitges
la Garriga
Garriguella
Gerri de la Sal
Ginestar
Girona
Gósol
el Pont de Suert
la Torre de Cabdella
el Pla de Sant nrs
laGranadeUa
la Granja d'Escarp
Granollers
Guils de Cerdanya
Guimerà
Guissona

Horta de Santa Maria
Horta de Sant Jo<.1
l'Hospital"
l'Hospitalet de l'Infant
l'Hospitalet de Llobregat
Hostalric

Avinyó
Horta de Sant Joan
València d'Àneu
Vandellós
l'Hospitalet de Llobregat
Hostalric

Bages
Terra Alta
Pallars Sobirà
Baix Camp
Barcelonès
Selva

Orta
Orta

Igualada
lila (llle sur Tech)
Isona
Ivorra

Igualada
lila
Isona
Ivorra

Anoia
Rosselló
Pallars Jussà
Segarra

Joct1

Jóc

la Jonquera
Jorba
Josa de Cadi
Joncet (Juncet)
Juneda

la Jonquera
Jorba
Tuixén
Serdinyà
Juneda

Leca

Leca
Les
la llacuna
laUaguna
Uançà
Torà
Llardecans

Gramenet

Les
la llacuna
la Llaguna (la Llagonne)
Uançà
Uanera
Llardecans
Uavorsi
Lleida
Uers
Llesp
Uimiana
Ulvia
Llo
Lloret de Mar
Maçanet de Cabrenys
Madrona
Maials
Malgrat de Mar
el Mal~
Manlleu
Manresa
Marcévol (Marcevol)
Mare de Déu de Montgarri"
Mare de Déu de les SoguesManorell
Martorell
MasAumet
Mas de Barberans
Masquefa
Masriudoms
el Masroig
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Lleida
Uers
el Pont de Suert
Uimiana
Ulvia
SaHagosa
Lloret de Mar
Maçanet de Cabrenys
Pinell de Solsonès
Maials
Malgrat de Mar
la Vall d'en Bas
Mantleu
Manresa
Marcévol

Salardú
Bellvís
Martorell
Maçanet de la Selva
Vandellós
Mas de Barberans
Masquefa
Vandellós
el Masroig
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Fayo

To<tosa

Fames
Fatarella
Ferrera

Girona
To<tosa
Lleida (Pallars)

Figuerras

Girona (Besalú)

Aix
Fonpedrosa

To<tosa
Vilafranca de Conflent

Fornolls

Puigcerdà

Garau"

Garbet"

Girona
Tortosa
To<tosa
To<tosa
Vilafranca del Penedès
Barcelona
Girona (Besalú)
Lleida (Pallars)
To<tosa
Girona
Puigcerdà
Lleida (Pallars)
Lleida (Pallars)

Granolles
Gujls
Gujmera
Guisona

Barcelona
Puigcerdà
Tàrrega
Agramunt

Espitalet

Orta
Spital
Spital

Estalric

Ostalric

To<tosa
Lleida (Pallars)
Tarragona
Barcelona
Girona

Ygualada
lila
Ysona
Yvooa

Ygualade
lila
lzona
Yvorra

Vilafranca del Penedès (Igualada)
Perpinyà
Lleida (Pallars)
Cervera

Conflent
Alt Empordà
Anoia
Alt Urgell
Conflent
Garr9Jes

Ioc
lonquere

loch
lunquera
torba
Tosa

Vilafranca de Conflent
Girona (Besalú)
Cervera (els Prats de Rei)
Manresa (Berga)

luneda

Lleida

Vallespir
Val d'Aran
Anoia
Conflent
Alt Empordà
Segarra
Segrià
Pallars Sobirà
Segrià
Alt Empordà
Alta Ri>agorça
Pallars Jussà
Cerdanya
Cerdanya
Selva

Lava
Les"
Llaguna

Vilafranca del Penedès

Capcir
Alt Urgell
Segarra

Montsià
Terra Alta
Ribera d'Ebre
Garraf
Vallès Oriental
Alt Empordà
Pallars Sobirà
Ribera d'Ebre
Gironès
Berguedà
Alta Ri>agorça
Pallars Jussà
Alt Urgell
Garrigues
Segrià
Vallès Oriental
Cerdanya
Urgell
Segarra

Alt Empordà
Solsonès
Segrià
Maresme
Garrolxa
Osona
Bages
Conflent
Val d'Aran
Pla d'Urgell
Baix Llobregat
Selva
Baix Camp

Falset
Fames
Ferrera
la Figuera
Figueres
Figuerolla
Flix
Font-Pedrosa
Formiguera
Frexanet

la Galera
Gandesa
Garcia
Garra!
la Garriga
Garriguela
Gerri
Ginestar
Girona

Botarda
Garamons
Granadella
la Grania
Granolles
Guimera
Guisona

lorba
Luncet
luneda

laguna
Lanza

l..aborsi
LBrida
Lers
Limiana
Livia

lansa
Lanera
. Llardecans
Llaborosi
Lleyda

Girona (Besalú)
Cervera
Lleida
Lleida (Pallars)
Lleida

Lesp

Lleida (Pallars)

Uivia

Puigcerdà
Puigcerdà

Llo
Loret

Llo

Mazanet

Massanet
Madiona"
Mayals
Malgrat

Girona (Besalú)

Manresa

Manresa

Malgrat
Mayol
Manleu
Manresa
Marcevol

Cervera
Lleida
Girona

Na Sa deMontgarri
Na Sa de les Sogues

Mar1orel
Mar1orel

Montsià
Anoia
Baix Camp
Priorat

la Galera
Gandesa
Garcia
Garraf
la Garriga
Garriguela
Gerry
Ginestar
Girona
Quixof11
Botarda

Masquesa

Mar1orel

Barcelona

Mas del Aymet
Mas de Barberans
Masqueta
Riudoms
Masroig

Montlltanc
To<tosa
Vilafranca del Penedès
Tarragona
To<tosa
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Mataró
Mata-solana
Medinyà
M~lars (Mülas)
Mifalcamp
Miramar"
Miravet
Moià
Molins de Rei

Mataró

Maresme
Pallars Jussà
Gironès
Rosselló
Pla d'Urgell
Baix Camp
Ribera d'Ebre
Bages
Baix Llobregat
Ripollès
Baix Empordà
Rosselló
Bages
Bages
Alt Empordà
Conca de Barberà
Vallespir
Valès Oa:idental
Berguedà
Maresme
Barcelonès
Conflent
Noguera
Baix Camp
Bages

Mataro
Matasolana

Matharo

Barcelona

Mülas
Mifalcamp

Millas
Miralcamp
Miramar
Miravet
Moya
Moii del Rey

Girona
Perpinyà
Lleida
Tarragona
Tortosa
Vic (Moià)
Barcelona

Monestrol
Monestrol
Montagut
Monblancq
Monbolo
Mancada

Vic
Manresa
Girona (Besalú)
Montblanc
Perpinyà (Vallespir)
Barcelona

Monjui

Barcelona

Momagastre
Monroigs
Montserrat
Solius
Mofa

Agramunt
Tarragona
Manresa
Barcelona
Tortosa

Navata
Naves
Núria

Girona (Besalú)
Puigceldà
Puigceldà

Barcelona
Vilafranca de Conflent
Agramunt
Camprodon
Perpinyà
Perpinyà
Lleida (Pallars)
Vilafranca de Conflent
Puigceldà
Vic
Lleida (Pallars)

Gavet de la Conca
Medinyà
~

Miralcamp
Vandellós
Miravet
Moià
MoiinsdeRei

Molló

Molló

Monells
Monestir del Camp"
Monistrol de Caldels
Monislrol de Montserrat
Montagut
Montblanc
Monlboló (Monlbolo)
Monlcada
Montclar
Monlgat"
Mooljuic"
Montlluís (Mont-Louis)
Montmagastre
Mont-roig del Camp
Montselrat"
Montsoriu"
Móra d'Ebre
Mosset
Múnter

Sant Sadurní de l'Heura
Paçà
Monislrol de Caldels
Monislrol de Monlselrat
Montagut
Montblanc
Monlboló
Monlcada
Montclar
Montgat
Barcelona
Montltuis
Artesa de Segre
Mont-roig del Camp
Monislrol de Montserrat
Artlúcies
Móra d'Ebre
Mosset
Muntanyola

Navata
Noves de Segre
Núria"

Navata
Noves de Segre

Oix
Olesa de Montserrat
Oleta (Oiette)
Oliana
Olot
Oms
Òpol (()poui)
Orcau
Orellà (Oreilla)
Organyà
Oris
Orri!

Miravet
Moya
Mollo
Monels
M del Camp
Monistrol
Montagut
Montblanc
Moncade
Monclar
Mont-Gat"
Mlui
Mont-Louis

Montroig
Monserrat

Selva
Ribera d'Ebre
Conflent

Osona

Mora
Moset
Muntat

Alt Empordà
AltUr¡jell
Ripollès

Navata
Noves

Montagut
Olesa de Montserrat
Oleta
Oliana
Oioi
Oms
Òpol
Isona
Orellà
Organyà
Oris
Tremp

Garrotxa
Baix Llobregat
Conflent
Alt Urgell

Oix
Aulesa
Auleta
Oliana
Aulot
Oms
()poll
Orcau

Palafolls
Palafrugell
Palamós
les Pallargues
Pallerols del Cantó
Pals
Paraoolls"
Pardines
Peguera

Palafolls
Palafrugell
Palamós
les Pallargues
Montlerre1
Pals
Paraoolls
Pardines
Fígols

Peralada

Peralada
Gerri de la Sal
P9lamola
Vulpellac
el P9lelló
Fígols d'Organyà
Perpinyà
el Portús
Pesillà de la Ribera
Bellver de Cerdanya
Piera
Pierola
el Pinell de Brai
Pinós
Batea
Massalcoreig
Planoles
Palau de Plegamans
la Pobla de Massaiuca
la Pobla de Segur
Vmbodl
Poboleda
el Pont d'Arment91a
el Pont de Suert
Ponts
Portè
Portvendres
Prades
Prada
Prat de Comte
Prats de Molló

Pelamea
Pelamola
P91atallada
el Pelelló
Perles
Perpinyà (Pelpignan)
el Portús (le Pellhus)
Pesillà de la Ribera (Pézilla la Rivière)
Pi
Piera
Pierola
el Pinell de Blai
Pinós
Pinyeres
el Pla d'Escarp
Planoles

Plegamans
la Pobla de Massaluca
la Pobla de Segur
Poblet"
Poboleda
el Pont d'Armente1a
el Pont de Suert

Ponts
Portè (Porté)
Portvendres (Port Vendres)

Prades
Prada (Prades)
Prat de Comte
Prats de Molló

Queralbs

Osona

Oris

Aulesa
Aulette
Oliana
Aulot
Oms"
Opoulz
Orcau
Orella
Organya
Dolis

Pallars Jussà

00

00

Maresme
Baix Empordà
Baix Empordà
Segarra
Alt Urgell
Baix Empordà
Rosseiló
Ripollès
Berguedà
Alt Empordà
Pallars Sobirà
Alt Urgell
Baix Empordà
Baix Ebre
Alt Urgell
Rosselló
Rosselló
Rosselló
Cerdanya
Anoia
Anoia
Terra Alta

Palatals
Palafuguel
Pallvnos
Pallargues
Pallarols
Pals
Paraooll

Palafolls
Palafugel
Palamós

Garrotxa
Vallespir
Rosseiló
Pallars Jussà
Conflent
Alt Urgell

Solsonès
Terra Alta

Set1ià

Ripollès
Vallès Oa:idental
Terra Alta
Pallars Jussà
Conca de Barberà
Priorat
Alt Camp
Alta Rbagorça
Noguera
Cerdanya
Rosselló
Baix Camp
Conflent
Terra Alta
Vallespir

Orgar;a

Peguera
Peralada
Premela
P9lamola
Parolada
Pelello
Perpignan
Pertus
Pesilla
Pi
Piera
Pinell
Pinas

Pallarols
Palis

Girona
Girona
Girona
Agramunt
Puigceldà
Girona

Pardinas
Pague1a
Peralada

Puigceldà
Manresa (Berga)
Girona (Besalú)

Pe~amola

Agramunt

C. de Perles
Perpinyà
Pertus

Agramunt
Perpinyà
Perpinyà (Vallespir)

Pierola
lo Pinell
Pinos
los Piny919S

Vilafranca del Penedès
Tortosa
Celvera
Tortosa

Plegamans
PObla de Massaluca
La Pobla
Poblet

Barcelona
Tortosa
Lleida (Pallars)
Montblanc

Pont d'Arment913
Pont de Suert
Pons
Torre de Celdania
Port de Vendres"

VIlafranca del Penedès
Lleida (Pallars)
Agramunt
Puigceldà

Prades
Prades
Prats del Compte
Prats de Mallo

Montblanc
Vilafranca de Conflent
Tortosa
Perpinyà (Vallespir)

Scarp
Panols

La Pobla
La Pobla
Pclllet
Poboleda
p d'Arment91a
Ponte de Sunt

Pons
Tour de Celdagne
PortVendres"

Prades
Prades
Prats de Motlo
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els Prats de Rei
Prullans
Puigbalador (Puy Valador)
Puigceldà
Puigdelfi
Puiggròs

els Prats de Rei
Prullans
Puigbalador
Puigceldà
Peralort
Puiggròs

Anoia
Cerdanya
Capcir
Cerdanya
Tarragonès
Garrigues

Prats del Rey
Prullans

Prats del Rey
Prullans

Cervera (els Prats de Rei)
Puigceldà

Puigcerda
Puy del Fy
Puyggros

Puigceldà
Tarragona
Lleida

el Ouerforadat
Querol (Carol)

Cava

Alt Urgell
Cerdanya

Querforada
Carol

Puigceldà
Puigceldà

la Ràpita
Ralleu (Railleu)
Rasquera

Sant Carles de la IUpita
Ralleu
Rasquera

Relleu

Rapita
Relleu
Rasquera

Reus
Riall

Reus
Riall
Rba-roja d'Ebre

Reus

Reus

Rba-rojad'Eb<e
Abelles
Rilera de Cardòs
Rilesaltes (Rivesaltes)
Ribes de Freser
Riudaura
la Riera de Gaià
Ripoll
Riudarenes
Riudoms
la Roca d'Albera (Roque d'Atlères)
la Roca del Vallès
Rocabertí
Rocafort
Rocafort de Queralt
Roda de Berà
Roda de Ter
Rodés (Rodes)
Rodonyà

Querol

Baix Ebre
Conllent
Rilera d'Eb<e
Baix Camp
Pallars Sobirà
Rilera d'Eb<e

Viinwa de rAguda
Ribera de Cardòs
Ribesaltes
Ribes de Freser
Riudaura
la Riera de Gaià
Ripoll
Riudarenes
Riudoms
la Roca d'Albera
la Roca del Vallès
Cantallops
el Pont de Vilomara i Rocafort
Rocafort de Querah
Roda de Berà
Roda de Ter

Solsonès

Roses

Rodés
Rodonyà
Roses

Rupià

Rupià

Sabadell
Salardú
Salàs de Pallars
Sallent
Salses
Sanaüja
Sant Aniol de Finestres
Sant Antoli
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Bartomeu del Grau
Sant Boi de Llobregat
Sant Boi de Uuçanès
Sant Celoni
Sant Cüment Sescebes
Sant C~ment de Reglella•
Sant Cugat del Vallès
Sant Dalmai
Sant Elm"
Sant Esteve d'en Bas
Sant Feliu d'Amunt (Saint Feliu d'Amant)
Sant Esteve de Palautordera
Sant Feliu de Buixalleu
Sant Feliu de Guixots
Sant Jaume de Frontanyà
Sant Joan de les Abadesses
Sant Jordi d'Allama
Sant Julià de Cabrera

Sabadell
SalardU
Salàs de Pallars
Sallent
Salses
Sanaüja
Sant Aniol de Finestres
Sant Antoli i Vilanova
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Bartomeu del Grau
Sant Boi de Llobregat
Sant Boi de Uuçanès
Sant Celoni
Sant Climent Sescebes
lila
Sant Cugat del Vallès
Vilobí d'Onyar
Collliure
la Vall d'en Bas
Sant Feliu d'Amunt
Sant Esteve de Palautordera
Sant Feliu de Buixalleu
Sant Feliu de Guixots
Sant Jaume de Frontanyà
Sant Joan de les Abadesses
l'Ametlla de Mar
l'Esquirol
Salt Julià de Lòria
les Uosses
Salt Llorenç de la Muga
Salt Llorenç de Mcrunys
Castell de Vernet
5nl Coloma de F¡mers

SantJ~del.òria

Sant Llorenç de Combi
Sant Llorenç de la Muga
Sant Llorenç de Mcrunys
Sant Martí de Caligó"
Sant Pere Cercada
Sant Pere d'tsanta
Sant Pere Pescador
Sant Pere Sallavinera
Sant Pol de Mar
Sant Quirze de Colera"
Sant Vicenç de Castellet
Santa Coloma de Queralt
Santa Eugènia de Berga
Santa Eugènia de Ter
Santa Pau
Santes Creus
Sarral
Sarroca de Lleida
Savalà del Comtat
Segur de Calafell
la Selva del Camp
Senet
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Lladurs
Sant Pere Pescador
Sant Pere Sallavinera
Sant Pol de Mar
Rabós
Sant VICenÇ de Castellet
Santa Coloma de Queralt
Santa Eugènia de Berga
Girona
Santa Pau
Aiguamúrcia

Pallars Sobirà
Rosselló
Ripollès
Garrotxa
Tarragonès
Ripollès

Pu~Valador

Puy Calda

Carol

R~

R~

Ribarroia
Ribeles
Val de Cardos"
Rivesaltes

Ribaroja
Ribelles

Tortosa
Vilafranca de Conllent
Tortosa
Tarragona
Lleida (Pallars)
Tortosa
Agramunt

Ràs

S. Esteve de Rivas

Perpinyà
Camprodon

Ripoll
Riudarenas
Riudoms

Camprodon
Girona
Tarragona

La Roca
Rocaberty

Barcelona
Girona (Besalú)

Rocafort de querah

Montblanc

Roda

VIC

Rodona
Roses

Vilafrar!Ca del Penedès
Girona (Besalú)
Girona

Riduara
Riera
Ripoüil

Selva
Baix Camp
Rosselló
Vallès Oriental
Alt Empordà
Bages
Conca de Barberà
Tarragonès

Riudons
La Rocca Albera

Osona

Roda

Conllent
Alt Camp
Alt Empordà
Baix Empordà

Rodes

Vallès Occidental
Val d'Aran
Pallars Jussà
Bages
Rosselló
Segarra
Garrotxa
Segarra
Vallès Oriental

Osona
Baix Llobregat
Osona
Vallès Oriental
Alt Empordà
Rosselló
Vallès Occidental

Rocabertí
Rocafort
Ncde Berra"

Roses
Rapia

Rl4)ia

Sabadell
Salardun
SaJac
Sallent
Salses

Sebadell
SaJardun•
SaJas
Sallent
Sak:es

Senavia

s.Antoni
Va Major

s.Saloni

Osona
Andorra
Ripollès
Alt Empordà

Solsonès
Conftent
Selva
Solsonès
Alt Empordà
Anoia
Maresme
Alt Empordà
Bages
Conca de Barberà

Osona
Gironès
GlmJtxa
All Ctvnp

S. Boy

Vic (Uuçanès)

s.Salonj
s.Clement

Girona (Besalú)

S. Culgat del Valies
D. Dalmajj

Barcelona
Girona

Batcelona

Regtena

s.Colgat
S. Elm"

s. Esteve

S. Feliou
S. Esteue

Selva
Baix Empordà
Ripollès
Ripollès
Baix Eb<e

Lleida (Pallars)
Manresa
Perpinyà
Cervera
Girona (Besalú)

s. ller1omiou
s. Boy

Selva
Rosselló
Garrolxa
Rosselló
Vallès Oriental

Finestras

Barcelona

S. Feliu de Gu~ots
Fortunia
s. Iuan Badeses
S. lordi

S. Feliu

Perpinyà

Buxaleu
S. Feliu de Qu~ols

Girona
Girona

s. loan de Badesses

Camprodon

Cabrera

VIC

S. l.lor9ns de la Muga
S. l.lor9ns
S. Martí de Canejgo

Girona (Besalú)
Cervera
Vilafranca de Conflent

Ysanta

s.Pere pescador

Cervera
Girona (Besalú)

S. Pol
S.Quirch

Girona
Girona (Besalú)

s.Coloma

Cervera (els Prats de Rei)

S. Pau
S. Creux
SarreaJ

Girona (Besalú)
Vilafranca del Penedès
Montblanc
Lleida
Montblanc
Vilafranca del Penedès
Tarragona
Lleida (Pallars)

S. lulia
~

s. Lorent
S. Pere Sercada
S. Pere Pescador
S. Pere

Castellet
S. Coloma de OueraJd
S. Eugenia de Berga
S. Eugenia
S. Pau

Sarral

Conca de Barberà

Sarroca de Lleida
Savallà del Comtat
Calalell
la Selva del c.np
Vtlaller

SaP

Saroca

Conca de Barberà
Baix Penedès
Baix Camp
Alta Ribagorça

Cavella
Segur
La Selua
Cenet

Sareal

LaSelue
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la Sénia
Sentmenat

la Sénia
Sentmenat

Cenia
Semanat

Cenia
Semlanat

Seròs
la Seu d'Urgell
Sitges
Siurana
el Soler (le Soler)
Solsona
Sorerols"
Sort
Sunyer

Seròs
la Seu d'Urgell
Sitges
Cornudela de Montsant
el Soler
Solsona
Tavertet
Sort
Sunyer

Monlsià
Vallès Occidental
Segrià

Tortosa
Barcelona
Lleida
Puigcerdà
Vilafranca del Penedès

Talarn
Talavera
Tamarit
Tarragona
Tàrrega
Talteüll (TautaYel)
el Tec (le Tech)
Teià
Térmens
Terrassa
Tírvia
Tiurana
Torà
TM!Oys
TIVissa
Tordera
Torelló
laTorre de Cabdella
laTorre de l'Espanyol
la Torre de Tamúrcia
Torrebesses
Torredembarra
Torretles de Foix
Torres de Segre
Torroella de Montgrí
Torroja del Priorat
Tortosa
Toses
Tossa de Mar
Tragó de Noguera•
Tredòs
Tremp
Tuïr (Thuir)
Tuixén

Talarn
Talavera
Tarragona
Tarragona
Tàrrega
Talteüll
el Tec
Teià
Térmens
Terrassa
Tírvia
Tiurana
Torà
TM!Oys
TIVissa
Tordera
Torelló
la Torre de Cabdella
la Torre de l'Espanyol
Tremp
Torrebesses
Torredembarra
Torrelles de Foix
Tarres de Segre
Torroella de Montgri
Torroja del Priorat
Tortosa
Toses
Tossa de Mar
Alòs de Balaguer

Tuïr
Josa i Tuixén

Pallars Jussà
Ribera d'Ebre
Pallars Jussà
Segrià
Tarragonès
Alt Penedès
Segrià
Baix Empordà
Priorat
Baix Ebre
Ripollès
Selva
Noguera
Val d'Aran
Pallars Jussà
Rosselló
Alt Urgell

Ullastret
Ulldecona

Ullastret
Ulldecona

Baix Empordà
Monlsià

Ollestret

València d'Àneu
Valllonade les Monges
Valldellou'' (Baldellou)
Vallespinosa
Valffogona de Ripollès
Vallhonesta
Vallmoll
Valls
el Vendrell
Verdú
Verges
VIC
Vielha
Viladrau
Vilafranca de Conflent (Villetraroche de Conflent)
Vilafranca del Penedès
Vilagrassa
Vilal>a dels Arcs
Vilallonga del Camp
Vilamitjana
Vilamòs
Vilamur
Vilanant

Valéncia d'Àneu
Valllona de les Monges
Valtdellou
Santa Perpètua de Gaià
Valffogona de Ripollès
Sant VICenÇ de Castellet
Valrnoll
Vals
el Ven«eel
Verdú
Verges
VIC
Vlelha
Viladrau
Vilafranca de Conflent
Vilafranca del Penedès
Vilagrassa
Volalla dels Arcs
Vilalonga del Camp
Tremp
Vilamòs
Soriguera
Vianant
VIlanova de ~ig
Vilanova de la Barca
Vilanova de Meià
Vilanova i la Geltrú

Pallars Sobirà
Urgell

C. de Valencia

Uitera
CoriCa de Barberà

Vall d'Allau

Ripollès

Val-fogona
Vall-honesta

Vilanovade~ig

VIlanova de la Ba-ca
Vilanova de Meià
Vilanova i la Geltrú
Vilanoveta
Vila-rodona
Vila-seca de Solcina
Vilatenim
Virnbodl
Vinaixa
Virçà
el Vriló (le Boulou)
Xalamera
Xerta

SaJardú
Tremp

Lleida
Via-rodona
VIla-seca de Solcina
Vllafenim
Vimbodl
Vinaixa
Virçà
eiVriló
Benifallet
Xerta

Saros

Saros

Alt Urgell
Garraf
Priorat
Rosselló

laSeud'Vrgel

La Seu de Ciutat Urgell

Sitiés

Sitias

Solsonès
Osona

Solsone

Solsona
Serarals

Pallars Sobirà
Segrià

Sort

Sort
Sunier

Cervera
VIC
Lleida (Pallars)
Lleida

Pallars Jussà

Talarn
Talavera
Tamarit
Tarragone
Tarrega
TautaYel

Talam

Lleida (Pallars)

Tamarit
Tarragona
Tarrega
Tautavel
Pont de Tech
Tea

Tarragona
Tarragona
Tàrrega
Perpinyà
Perpinyà (Vallespir)
Barcelona

Terrassa
Tlrvia

Barcelona
Lleida (Pallars)

Tora
TMIOY
Trliça
Tordera
Toralo
Tor

Cervera
Tortosa
Montblanc
Girona
VIC
Lleida (Pallars)

Torrabes
Torre d'En Barra

Lleida
Tarragona

Torres de Segre
Torroella
Tarreya
Tortosa
Tosas
Tosa
Trago
Tredòs"
Tremp
Tu'yr
Tuxent

Lleida
Girona
Montblanc
Tortosa
Puigcerdà
Girona
Balaguer
Lleida (Pallars)
Perpinyà
Manresa (Berga)

Olestre
UlldeCona

Girona
Tortosa

C. de Valencia
Vallona

Lleida (Pallars)
Montblanc

Vall Spinosa
Valtogona

Montblanc
Camprodon

Vallmoll
Valls

Tarragona
Tarragona

Verges
Voch
Viella"
Viladrau
Villa Franca de Conflent
Villa Franca de Panades

Girona
VIC

Vilallonga

Tarragona

Segarra
Tarragonès
Tarragonès
Urgell
Rosselló
Vallespir
Maresme
Noguera
Vallès Occidental
Pallars Sobirà
Noguera

Segarra
Baix Ebre
Ribera d'Ebre
Maresme
Osona

Bages
Alt Camp
Alt Camp
Baix Penedès
Urgell
Baix Empordà

Osona
Val d'Aran

Osona
Conflent
Alt Penedès
Urgell
Terra Alta
Tarragonès
Pallars Jussà
Val d'Aran
Pallars Sobirà
Alt Empordà
Pla d'Urgell
Segrià
Noguera
Garraf
Segrià
Alt Camp
Tarragonès
Alt Empordà
CoriCa de Barberà
Garrigues

Conflent

Siurana
Soler

Termens
Terrassa
Tlrivia
Tiurana
Tora
TIVisa
Tordera
Torello
Tor
Masden Espannol
Torre Tamussi

Torrelles
Torre de Segre
Torroella
Tortosa
Toses
Tosa

Tremp
Tuyr
Toxent
ValdeCona

Valls
lo Vendrell
Verdú
Verges
Voch
VIella
Vdla Frarx:a de Conflent
VolafraniCa de Panades
Vila-grassa

Vic
Vilafranca de Conflent
Vilafranca del Penedès

v•lal>a"
Vdla-miana
Vilamos"
Villamur
Vollanant

VIlanova de la Barca
Villa-nova
VillaNova
Vilaredona

Lleida
Lleida

Villanova
Vilanoveta
Vilarodona
Vilaseca

Vilafranca del Penedès
Tarragona

Vimbodj
Vinaixa
Vmza
el Boio

Lleida
Lleida
VilafraniCa de Conflent
Perpinyà

Selm"

Tortosa
Tortosa

VilafraniCa del Penedès

Lleida

Volia-tenim

Rosselló

Vinza
Boulou

Baix Ebre
Baix Ebre

Xerta

Xerta
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Alendex
Castellet
Hostale1es
Mata
Molle1
Monlagu1
Mont-Palau
Na. Sa. del Castel

Du Val
Du Val
Ou Val
Sanson
Sanson
Ou Val i Sanson
Du Val i Sanson
Du Val
Sanson
Sanson
Sanson
Du Val

Segrià
Garrigues
Mon1sià
Noguera
Baix Ebre
Gironès
Garrotxa
Rosselló
Segrià
Barcelonès
Vallés Oriental
Urgell

Siaro
Tor
Val Sercana
Va Major

Vegueria

Aemlrques
Citat al Fogatge de 1553: 'Benaven1 (de Segrià) i AJender' (a Lleida)
Prop de Cervià 'Cas1elle1s'. CoHecta de Lleida (Fogatge 1553)
A la partió amb València. López (1776) hi posa 'Mesoncillos' (cas1ellani1zaci6)

Lleida?
Tortosa
Girona
Girona (Besalú)

Lleida
Barcelona
Barcelona

Torre de MolleH!enffalle1
Castell en ruïnes a Sant Julià de Ramis
Potser és el cas1ell de Montpalau a Argelaguer. Si los aixl, estaria mal situat als mapes
Potser el Castell (Serrallonga)
Potser una duplicació de Seròs en lloc proper
En el lloc de Sant Adrià de Besòs
Potser Vallserena a Sant Pere de Vilamajor
Probablement Maldà

En el mapa de Sanson figuren, a la costa tarragonina, les Torres de l'Oliver (delta de l'Ebre) i d'en 'torba', topònims que corresponen a antigues torres de guaita avui desaparegudes, que no es poden considerar, estrictament, corn a no identificats.

Notes:
1.Malsituat
2. Alribu~

3. A la vall de Boi
4. No marca el poble
5. Siituat corn a lrancés
6. Castell en ruïnes
7. Cobert pel pantà de Canelles
8. Siituat corn a lrancés
9. Atrilu~. pot ser 'la Clua'
10. Mal situat
11 . Antic conven1
12. Castell en ruïnes
13. Falta el nom del poble
t 4. Apareix corn a poble. És el santuari
15. Antiga cartoixa
16. A Catalunya
17. Atriluït
tB. Alribuit
19. És Garve a Senterada (mapa de López)

20. Sentbla el refugi de la Mare de Déu de les Ares
21. Falta el nom de la població
22. Siituat corn a francès
23. Mal situat
24. Santuari, situat corn a lrancés
25. Ermita
26. Falta el nom del poble
27. Poble1 en ruïnes
28. Antic priorat
29. Corn a promontori
30. Castell
31 . Monestir
32. Castell
33. Santuari
34. Malsituat
35. Falta el nom del poble
36. Castell al Conflent o al Vallespir
37. Monestir
38. No marca el poble

39. No marca el poble
40. Falla el nom del poble
41 . Es refereix al monument romà
42. Srtuat corn a lrancés
43. Antic monestir en ruïnes
44. Fort sobre Cotlliure
45. Atribu~
46. Monestir
47. Antic monestir
48. Castell en ruïnes
49. Poble en ruïnes
50. Siituat corn a lrancés
51 . Cartografiat a Catalunya
52. Situat corn a lrancés
53. Duplicat amb Villa-Lea
54. Situat corn a lrancés
55. Falta el nom del poble
56. Atribuït

Taula 5: Toponímia co mparada
(Nota: La toponímia i les referències a divisio ns adrn!nistratives actuals que apareixen en aquesta taula no es correspOJ?CD necessàriame nt amb la versió oficial vigent)

- de Llavorsí per Tírvia a Auzat i Vicdessos pel port de Lladorre (2 457 m);
- d'Andorra a Siguer pel port de Siguer
(2 396m);
- d'Andorra a Merenç pel port de
Fontargent (2 262 m);
- de Bellver per Prullans a Merenç per la
Portella Blanca d'Andorra (2 517 m);
- de Bellver per Puigcerdà, Llívia,
Formiguera i Puigbalador a Querigut
i Quilhan pel coll de la Quillana
(1 714 m) i les gorges de l' Aude;
- de Querol a Bélestar pel port de
Palhèras (2 001 m) i les gorges de la
Frau (l'Hers);
- de Puigcerdà a Toses per la collada
de Toses (1 800 m);
- d'Èvol a Fontcoberta i Sant Pau de
Fenolhet pel coll del Portús (1 736 m)
i el coll de Planyàs (1 850 m).
La carta sols indica els camins i els pobles
més importants per on es passa, però no
esmenta els ports ni, naturalment, dóna les
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alçàries d'aquests darrers. Ha estat, doncs,
part de la nostra tasca esbrinar quins eren
els ports travessats, i per tant la interpretació d'aquest punt és subjectiva.
Divisions territorials
U na altra de les característiques distintives dels mapes de Sanson i Du Val és la
interpretació del país respecte de les divisions eclesiàstiques i territorials. Junt amb
el paràgraf precedent i la forma del
Principat són els trets més diferenciats de
les cartes analitzades.
El mapa de Sanson porta i delimita els
bisbats, les vegueries i les sots-vegueries.
Els bisbats, en nombre de vuit, són, pràcticament, els avui existents: Barcelona (avui
arquebisbat), Tarragona (arquebisbat),
Girona, Lleida, Perpinyà (abans Elna),
Solsona, la Seu d'Urgell, Tortosa i Vic (la
novena diòcesi és la de Perpinyà, al
Rosselló).
Les vegueries (en nombre de disset) i les
sots-vegueries són les següents: Agramunt,

Balaguer, Barcelona, Cervera (amb la sotsvegueria dels Prats de Rei), Camprodon
(manca la sots-vegueria de Ribes), Girona
(amb la sots-vegueria de Besalú), Lleida
(amb la sots-vegueria del Pallars), Manresa
(amb la sots-vegueria de Berga),
Montblanc, Perpinyà (amb la sots-vegueria
del Vallespir), Puigcerdà, Tàrrega, Tarragona, Tortosa, Vic (amb la sots-vegueria
de Moià), Vilafranca de Conflent (amb la
sots-vegueria del Capcir) i Vilafranca del
Penedès (amb la sots-vegueria d'Igualada).
La Val d'Aran és cartografiada a França,
com ja s'ha indicat prèviament.
El mapa de Du Val està enfocat a França
de manera diferent. Les divisions territorials marcades es limiten al Principat, d'una
banda i, de l'altra, el Rosselló (amb el
Vallespir), el Conflent i el Capcir. La
Cerdanya (amb la frontera mal determinada del costat del Principat) està ja partida
entre espanyola i francesa mostrant, com
diu el títol de la carta, "les anciennes et nouvelles bornes" dels reialmes d'Espanya i
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França. A la Val d'Aran sembla sobreentendre's que la vella frontera l'assignava a
França i la nova a Espanya. Andorra, en els
dos mapes estudiats, està cartografiada com
pertanyent a Catalunya.
Du Val assenyala particularment les principals seus episcopals i destaca amb diferent
tipus de lletra les capitals de les vegueries, a
excepció de Camprodon, però en cap cas
no delimita els territoris corresponents. En
canvi, dóna la toponímia de les comarques
següents: Ampurdan, Aspres (a la Noguera
al sud d'Ager; probablement per la batalla),
Aspres (al Rosselló), Bages, Camp de
Tarragona, Capsir, Cerdagne, Osona,
Palleares (Pallars), Panades, Plaine d'Urgel,
la Selva, Valies, Val d'Aran, Val-Spir
(Vallespir) i Vall d'Andorra (hem conservat
la toponímia original en aquesta relació).
Aspecte decoratiu de les cartes
Per bé que les dues cartes corresponen a
una mateixa època, són ben diferents en
l'aspecte ornamental. Des del punt de vista
de la perfecció del gravat, el mapa de Sanson
és superior. No endebades el seu gravador

fou Ludovic Cordier, que hom considera
un dels millors artistes de l'època en aquesta mena de treballs. La decoració de la carta
de Sanson és de tipus netament classicista i,
com de costum en els mapes de l'autor,
l'ornamentació se centra en la cartel·la que
emmarca el títol, en la qual predominen els
motius florals i hi ha dues figures femenines.
El mapa de Du Val, produït disset anys
més tard, té un regust arcaïtzant. La cartel·la
que enquadra el títol està encapçalada amb
l'escut del cap i casal de Catalunya i presenta com a motiu anecdòtic un arcabusser que
dispara la seva arma, qui sap si com al·legoria al bandolerisme, tan corrent en el segle
XVII a la nostra terra, o a les guerres que foren
denominador comú al llarg del segle entre
França i Espanya. Una altra cartel·la que
conté l'escala és més senzilla i està ornada
amb motius florals. Finalment, potser el
detall ornamental més bonic és un vaixell
solcant les aigues del Mar Mediterrani. Amb
tot, el gravat és menys reeixit que el del mapa
de Sanson i no en coneixem l'autor, si bé en
molts casos n'era el propi cartògraf. Però en
la present ocasió no podem pas assegurar-ho.

Toponímia comparada
El mapa de Sanson conté 383 topònims
de llocs habitats, i el de Du Val, 388. El
conjunt de les dues cartes aplega 514
noms diferents, dels quals 449 corresponen a Catalunya, 63 al Rosselló i dos a
Andorra. La taula 5 els detalla per ordre
alfabètic referit a la toponímia actual. A
Catalunya, ultra el topònim, s'indica
l'ajuntament al que pertany, la comarca i
els topònims corresponents en les dues
cartes analitzades. En el cas del mapa de
Sanson, s'hi fa constar la vegueria i la
sots-vegueria corresponents (aquesta
entre parèntesi). Al Rosselló indiquem el
topònim francès actual, el topònim català
i, així mateix, la comarca i la vegueria corresponents. A la columna "Remarques"
hom assenyala algunes anomalies trobades en els mapes respecte de la col· locació
dels pobles, així com altres detalls i, en el
cas d'atribució del topònim, aquesta circumstància.
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Empezar sobre una base sólida ·

e

uando se estan estableciendo las bases para la
construcción de un edificio o autopista o de un
sistema completo de infonnación geogrcí.fica, se
necesita una tecnología avanzada en topografía y
cartografía. Existe un sistema suficientemente
flexible que contiene una amplia gama de
aplicaciones; una solución que resuelve todas las
necesidades de captura de datos: INTERGRAPH.
Unabase sólida para su proyecto
Para mejorar la eficacia en los proyectos o
levantamientos para ingeniería, se requiere:
O Conexión con libretas electrónicas.
O Diseño parametrizado.
O Proyecto, simulación ycalculo de redes
geodésicas.
O Modelos di gi tales del terreno.
O Aplicaciones para la implantación ydiseño en
ingeniería.
O Aplicaciones para calculo yanalisis de
movimiento de tierras.
INTERGRAPH ofrece estas herramientas como parte
de un sistema total e integrado, para la captura,
gestión, analisis y presentación de infonnación
geogrcí.fica. Con INTERGRAPH, todos los ficheros
relacionados con un proyecto fonnan parte de una
base de datos única. La infonnación compartida
ayuda a los distin tos departamentos a comunicarse
adecuadamente, evitando la duplicación de datos,
mejorando la productividad.
Un compromiso sólido de fonnación y asistencia
Para INTERGRAPH, la fonnación yasistencia al
usuari o son temas prioritarios. Apartir del
conocimiento de las tareas cotidianas en topografía e
ingeniería, se consigue mejorar la productividad y la
eficacia, introduciendo adecuadamente los grcí.ficos
interactivos. Este compromiso con el usuario ha
convertido a INTERGRAPH en el líder mundial en
cartografía asistida por ordenador.
Empezar con INTERGRAPH supone establecer una
base sólida, para cualquier proyecto en topografía,
ingeniería o cartografia.
Un sistema único. Todas las soluciones.
Para mas informaeión_, dirigirse a:
INTERGRAPH ESPANA, S.A.
C/ . Gobelas, 47-49 LA FLORIDA
28023 MADRID Tel.: 91- 372 80 17
EDIFICI OUNIBER e/. Aribau, 197-199
08021 BARCELONA Tel.: 93-200 5299
e/. Las Mereedes, 8 48930 LAS ARENAS
GETXO (VIZCAYA) Tel.: 94-463 40 66

lntergraph ~a registered trademark of lntergraph Corporation O One Madison Industrial Park O Huntsville, Alabama 35807-4201 USA
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Ma pa 1: El llegat de la concepció clàssica es projeçta en la representació gràfica del món, a finals del
segle XVI . El Theatrum Orbis Terrarum, del qual prové aquesta il·lustració, mostra clarament la co mbi nació de dades empíriques procedents dels nous descobriments, i les idees
fantàstiq ues, resultat d e suposicions. La fo rça de la idea d' un altre gran continent o n residirien els '"antípodes del sud" es manifesta palesament en les representacions de l'o rbe tot
al llarg del Renaixement
(Foto: !CC)

Detall de la foto 1: Fragment del fro ntispici de
l'obra d'Ortelius. Traducció
castellana del 1588
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L'ANTÀRTIDA
Odissea humana
en la confirmació
d'una hipòtesi
Agustín Hernando Rica
Catedràtic d'Anàlisi Geogràfica Regional. Universitat de Barcelona

La formulació d'idees
respecte de la Terra
Els primers temps de la nostra civilització
occidental foren fecunds en el plantejament
d' idees que han exercit una pregona influència en els esdeveniments històrics posteriors. Suggerides a fi d'explicar els grans
interrogants del moment, a poc a poc es van
convertir posteriorment en mites o enigmes, fruit de l'especulació racional i de la seva concepció de la realitat. Aquestes ideeshipòtesi han estat els estímuls que han
menat al coneixement concret posterior. En
tenim diversos, d'exemples. L'Atlàntida és
un tema familiar, que alguns interpreten
com una idea que prenuncià el descobriment d'Amèrica. D'altres creences, pensem
en El Dorado, han propiciat la realització
d'expedicions i descobriments en la recerca
accelerada de la seva localització precisa.
El continent meridional o austral, el que
segons alguns autors constitueix l'Atlàntida
meridional, ha estat igualment un enigma
present en la nostra cultura durant vint-isis segles. En el transcurs d'aquest dilatat
període, mitjançant fonts escrites i cartogràfiques, hem pogut conèixer les raons
que justifiquen la seva formulació i la seva
aparició, el sistema d'idees en el qual se
sustenta, o cosmologia, i també les proves a
què ha estat sotmesa aquesta idea al llarg de
la història, fins als nostres dies. El propòsit
d'aquest treball és desvelar paulatinament
la concepció d'aquesta creença, mítica o
fantàstica al principi, i de quina manera els
diversos contextos ideològics de la nostra
civilització l'han conformat, amb atributs
verídics o erronis. Fins i tot en el moment
actual, l' Antàrtida és el centre d'especulacions pel que fa a les seves riqueses.
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La importància del tema és múltiple, i
cal destacar-la. Des d'un punt de vista polític, l' Antàrtida és el centre d'atenció de les
grans potències, que veuen en aquest vast
continent el rebost que pot posar remei a
les diverses mancances de matèries primeres que, realment o hipotèticament, amenacen el futur. A més, les característiques
singulars, excepcionals, d'aquest continent
atreuen l'atenció dels científics, que a hores
d'ara recullen evidències per tal d'explicar
la natura de les regions fredes. Prenent com
a base la història, tots els països cerquen
documentació de viatges i exploracions que
pugui servir com a base i fermança de les
seves reivindicacions, i que alhora sigui
com una mena de recomposició de les seves
gestes de descobriment i exploració.
L'enfocament que m'agradaria de destacar,
és l'ideològic, el que fa referència a la formulació d'una hipòtesi i la posterior recerca de dades per a la seva confirmació o
rebuig. L' Antàrtida és un exemple magnífic de l'aparició d'un interrogant amb la
seva resposta corresponent, dos mil cinccents anys després.
Al mateix temps, prenent com a exemple
el tema de l' Antàrtida, subratllarem la
importància que ha tingut el context en el
desenvolupament de les idees, el racionalisme, la lliure especulació, així com l'empirisme en la recerca d'evidències i testimonis
oculars sobre els quals recolzar o rebutjar
les hipòtesis. L'enigma de l'existència de
l' Antàrtida, la possibilitat que estigués
habitada, o no, per éssers com nosaltres, o
diferents, si seria possible d'arribar-hi mai,
són els interrogants que han mantingut
candent el debat. L'interès que han despertat aquestes qüestions ha estat latent o viu
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treball té també un gran interès, fonamentalment per les emocions que suscita.
Ambdós tipus, fosos d' una manera més o
menys equilibrada, corresponen als llegats
rebuts del coneixement geogràfic transmès
de generació en generació.

Fo to 1: Els atles renaixentistes s'enriq ueixe n amb bellíssimes portades en les qu als els artistes de l'època
expressaven les diverses concepcions geogràfiques
amb l'ús d'aHegories. A quí, Onelius, en el frontis-

pici de la traducció castellana del15 88, representa els
diferents continents amb els atributs si ngulars respectius. Cal des tacar que la visió de )'Antàrtida apareix com un bust amb una flama a la seva base. Amb
això s'aHudeix al fet demostrat de la Terra del Foc,

vinculat a la supos ició d'àrea qu e emergelx d'un gran
cos que resta per descobrir
(Fo to: I CC)

durant les diverses etapes de la història.
Després d'una dilatada etapa condicionada
per la força de les idees religioses dominants i les mancances materials i tecnològiques, a partir dels segles xv i XVI exploradors i viatgers inicien una delerosa recerca
de testimoniatges que ajudin a desvelar el
mite. Aquesta segona etapa la podem considerar pariona de la configuració del trencaclosques que és el mapa de la Terra.
Aquestes dues formes de producció del
coneixement geogràfic estan relacionades
amb dos tipus de geografia i de geògrafs. El
primer d'aquest tipus és la geografia que
podríem denominar de gabinet o de saló.
Es fan estudis mitjançant l'ús de la lògica i
l'especulació, basats sobretot en la creativitat dels geògrafs, que elaboren un conjunt
d' idees i de teories que serveixen com a
marcs referencials i abstractes per tal
d'explicar la realitat que ens envolta. El
resultat és una geografia teòrica, abstracta,
que denominem acadèmica. La geografia
del segon tipus és descriptiva, escrita per
autors que observen la realitat i, amb gran
capacitat d'evocació, relaten les seves experiències. És una geografia de camp, feta per
viatgers i exploradors. El producte del seu

L'etapa del lliure raonament:
la simetria de l'ecumene
El clima inte].]ecrual que envolta els esrudiosos constitueix un entorn que permet
l'especulació i estimula o frena determinades idees i la manera com s'articulen. La
Grècia clàssica és un exemple de context
intel·lecrual favorable, gairebé sense obstacles, en el qual apareix una cosmologia o
concepció del món bastant semblant a la
que tenim en l'actualitat. Fa vint-i-sis
segles, Pitàgores concep i expressa tres
idees que, d'aleshores ençà, serviran d'eix
en el desenvolupament de la geografia i la
paulatina configuració de la superfície terrestre. Aquest pensador, a més d'ésser filòsof, astrònom i matemàtic, creà una escola
i formulà diverses idees, de les quals destacarem: la concepció de la Terra com una
esfera, és a dir, de figura rodona; l'existència d'un continent austral allunyat de l' ecumene o àrea habitada coneguda al voltant
de la Mediterrània, i l' existència de les
zones, conjunt de cinc bandes o cinyells
que envolten la superfície terrestre, presents encara en els nostres llibres de text i
que tots hem après: la zona tòrrida, les dues
zones temperades, siruades a ambdós costats, i les zones fredes, també dues.
La importància d'aquestes idees és considerable, tant per l'exactitud com per
l'admirable manera de formular-les i pels
arguments que fa servir. La idea dominant,
ja assumida amb anterioritat, era l' expressada per Homer i d'altres filòsofs de l'escola jònica, segons la qual, la Terra és un disc
de superfície plana, habitat en el centre i
envoltat per un gran riu denominat Oceà,
més enllà del qual no era possible de desplaçar-se, perquè els vaixells s'hi enfonsaven (Oceà tenebrós). Pitàgores, cap a l'any
520 abans de Crist, formulà la teoria
contrària, que la Terra era rodona, i per
tant obertament oposada a les idees preexistents. Preguntar-se i saber el perquè
d ' aquesta concepció, els arguments que
l'abonen, és realment sorprenent en el context de la nostra culrura acrual: l'esfera és la
figura més perfecta que hi ha. L'únic argument és, per tant, de caràcter estètic.
La segona idea que exposa, íntimament
relacionada amb l'anterior i més rellevant

pel que fa al tema d 'aquest treball, és la
concepció, dins d'aquesta esfera, d'àrees o
regions terrestres siruades als dos hemisferis que serveixen d'equilibri o contrapès.
La idea de simetria el dugué a formular, i
per tant a predir, per primera vegada en la
història, l'existència d'un continent austral,
que actua com a contrapès del "nostre",
siruat a l'esfera de la Terra. La idea d'equilibri és el motiu de la formulació de la teoria de l'existència d'un gran continent austral, antàrtic, meridional.
La tercera idea que hem esmentat és atractiva, perquè serà l'origen d'un altre gran
enigma: el de si és habitada o no. La divisió
de la superfície terrestre en zones o climes,
corresponents a bandes horitzontals afectades amb diferent intensitat pels raigs del Sol,
desfermà diverses especulacions i creences
que van obstaculitzar l'exploració. Lacreença generalitzada que la zona tòrrida és
escalfada constantment pels raigs solars,
implica l'existència de temperarures elevades
que fan impossible la vida. La situació
contrària correspon a les zones fredes. Així
doncs, la majoria dels autors d'aquesta
època, i de les posteriors, consideren que el
millor clima és el que correspon a la seva
zona, on viuen ells. Alhora, les dues zones
que limiten la temperada són dues fronteres
o límits físics i mentals que obstaculitzen i
retarden que s'emprenguin expedicions.
En conjunt, aquestes tres idees, formulades segons una racionalitat estètica, basades en els principis d'harmonia i equilibri, i
que segueixen una lògica deductiva influïda
per valors artístics i matemàtics, són els
fonaments d'una convenció que l'home
debatrà al llarg de tota la història, tractant
de trobar evidències per tal de demostrar-ne
la falsedat o la veracitat. D'altres i].]ustres
filòsofs van intervenir en el debat. Un
exemple notable és Aristòtil, amb la seva
aportació de les tres proves empíriques de la
rodonesa de la Terra: Els astres que veiem al
firmament són rodons, segurament per
l'acció de la gravetat, i la Lluna és rodona;
com a conseqüència, i per analogia, la Terra
ha d'ésser rodona; a més, durant els eclipsis
de Lluna, la Terra projecta una ombra
rodona. La visibilitat d'estels diferents des
de punts allunyats els uns dels altres també
prova l'esfericitat de la Terra. D'altres proves, la comprensió de les quals ens és més
propera, com la imatge del vaixell que
s'empetiteix progressivament a mesura que
s'allunya, fins que només es veu l'extrem
superior del pal, encara apareixen als llibres
de text i ens resulten familiars.
R .C.G. n° 19 • setemb re 1992 • volu m V II
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Mapa 2: L'esco la francesa de cartografia imposa un estil en què suprimeix els elements deco ratius i deixa només les dades geogràfiques dc 1~.:!> yu.tl~ l':-. Il.: un.t l ' \ u.knd .t unh: r ..·t.l. l..t lun;.t d ..· Ll
creença en el gran continent austral s'exhibeix encara en els mapes dibuixats per D elisle, un dels representants més importants d'aque1la escola. Apareix co m un a lín ia disco ntín ua i amb
el rètol de Terra incognita
(Fo to : ICC)

Un altre autor grec, Crates de Melos,
concep la superfície terrestre dividida en
quatre grans continents, disposats més o
menys simètricament, separats els uns dels
altres per dos oceans en forma de creu, a
manera de cinyells que es tallen perpendicularment. Aquesta idea és important, perquè està relacionada amb l'aparició del mite
dels antípodes de l'oest, recollit per Plató i
que correspon a l'Atlàntida.
En descobrir-se paulatinament la gran
extensió de l'hemisferi septentrional, la idea
de l'Atlàntida es va afeblir fins que va perdre tota la força. D'aquí prové la impossibilitat de situar el continent americà durant
les primeres dècades que seguiren el descobriment, tant en els mapes com en la ment
de les persones. No passa el mateix amb
els continents dels antípodes del sud, dels
R.C.G. n° 19 • setemb re 1992 • volu m VII

quals es va trigar molt és segles a aconseguir dades fefaents .
Totes aquestes idees foren recollides per
diversos autors clàssics i difoses pels copistes. Van ésser aprofitades per poetes que,
com Virgili, es fan ressò de I'Antàrtida en
els seus escrits.
En acabar aquesta etapa, al voltant dels
segles III-IV de l'era cristiana, es plantegen
quatre postures respecte de la idea de
l' Antàrtida. En primer lloc, la dels qui en
neguen l'existència, als quals podríem considerar empiristes, perquè els calen evidències més concretes i sòlides. En segon lloc,
els qui n'accepten l'existència, guiats per la
idea d'equilibri i simetria, en algun lloc de
l'hemisferi meridional, però no accepten
que sigui poblada per éssers com nosaltres.
La tercera postura correspon als autors que

accepten l'existència i l'habitabilitat de
I'Antàrtida, però la consideren inaccessible, ja que la barrera de calor faria impossible qualsevol contacte. I, finalment, h.i ha
la postura dels més optimistes, que inclou
els aspectes positius de les tres anteriors i, a
més, confia que algun dia s'hi podrà arribar, un cop es pugui travessar aquest gran
oceà que ens separa.
L'etapa del raciocini teleològic
inspirat en la Bíblia
L'ocàs de la cultura greco-romana coincideix amb la progressiva institucionalització
d' una altra cultura, sorgida del seu si: és la
cultura cristiana. El clima intel·lectual que
impera en aquest segon període històric es
caracteritza pels trets següents: el rebuig, i
l'oblit paulatí, d'una gran part de les idees
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Mapa 3: Diversos explo rad ors francesos i anglesos van intentar de constatar l'evidència que confirmés o rebutgés les hipòtesis que es discutien de manera apassionada a societacs i acadèmies.
Un dels viatgers més intrèpids que s'arriscà a endinsar-se en aquestes aigües fou el célebre pilot anglès Cook, el qual, després del seu viatge, demostrà la "inexistència" de terres a les
latituds on els mapes les mostraven. Aquí s'exposa el recorregut que va seguir Cook en la rece rca d'informació
(Foto: !CC)

formulades a l'etapa anterior, és a dir, de la
ciència pagana; la substitució d' una cosmologia basada en el lliure raonament per
una altra inspirada en les idees de la Bíblia
i els Pares de l'Església, els principals conformadors del coneixement contemporani, i la manca d'interès per la geografia,
l'especulació respecte de l'exi stència
d'altres terres i dels seus possibles habitants. Per tant, és una etapa poc propícia a
l'especulació i que rebutja la lliure interpretació, i que s'inicia amb una crítica ferotge
dels escriptors i les obres que es consideren
pagans. Tot això és reemplaçat per l'elaboració d'una altra visió del món i de la superfície terrestre, que s'até a frases i idees
expressades en els llibres sagrats. El resultat
és la marginació i l'oblit de les idees de
l'etapa anterior que hem comentat. No obstant, i malgrat l'estricta censura a la qual es

veien sotmesos tots els autors, alguns escriptors recullen en les seves obres les idees de la
cosmologia grega, i per tant la idea de
I'Antàrtida, o gran continent meridional.
N'és un exemple destacat Macrobi, enciclopèdic autor del segle v que, com Plini,
l'hispà Pomponi Mela i d'altres escriptors
pagans, recopilà els coneixements de
l'època. En els seus escrits recull la idea de
les cinc zones i admet dos continents, en
comptes dels quatre que proposava Crates,
així com l'existència dels antípodes, habitants de l'hemisferi meridional, encara que,
segons ell, mai no es podria arribar a conèixer-los. La difusió manuscrita de la seva
obra, moltes vegades copiada en còdexs
durant els segles posteriors, així com la plasmació gràfica de les seves idees, ens permeten de conèixer un corrent del pensament
que sens dubte fou minoritari a l'Occident

cristià. D'una altra banda, la seva obra és
una recopilació asèptica, mancada de judicis
de valor que donin suport a l'una o l'altra de
les hipòtesis, amb asseveracions com "en
èpoques passades, hi havia autors que afirmaven l'existència del continent antàrtic", o
"que la forma de la Terra és esfèrica". En el
cas contrari, la seva obra no hauria sobreviscut ni hauria estat transmesa als segles
posteriors. En les obres d'aquest autor trobem les representacions gràfiques més antigues del continent meridional.
Cos mas d'Alexandria (segle VI) és un
exemple d'autor que s'oposa obertament a
les idees cosmològiques anteriors. Dóna
suport a la idea d'una Terra en forma de
disc o rectangle, plana, dividida en tres
grans regions o continents, separats per la
Mediterrània, el Don i el Nil. Havia estat
mercader, raó per la qual viatjà extensaR.C.G. n° 19 • setembre 1992 • volum VII
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Mapa 4: Com en el mapa J, aquest atlas del1831 registra de manera explícita la desaparició del continent austral, i al seu lloc, l'aparició de l'oceà G lacial Antàrtic

ment per la mar Roja i l'oceà Índic.
Després d'abraçar la religió catòlica, es
retirà al monestir de Santa Caterina, al
mont Sinaí, on va escriure l' obra Topografia cristuma, bastant acceptada i divulgada posteriorment en els cercles catòlics.
Amb els seus escrits es proposa desacreditar i rebutjar les idees heretades amb el consegüent desprestigi dels seus autors i per
tal d' aconseguir-ho fa servir arguments
com aquest: "Qui pot ésser tan enze com
per creure' s que algú pugui sostenir-se de
cap per avall, que els arbres creixin cap avall
i que la pluja caigui cap amunt?" Amb tot
això pretén negar l'existència de l' Antàrtida
i dels seus habitants, un tema, aquest
darrer, que suscita l'interès dels autors cristians a causa de l'origen de l' home segons
les Escriptures. Així, clarament inspirat en
la Bíblia, afirma la inexistència dels antíR .C .G. n° 19 • setemb re 1992 • volum V II

podes, ja que "no hi pot haver habitants
perquè tots els descendents d'Adam van
morir durant el diluvi".
Durant aquest període de l'Edat Mitjana, dos autors de la Península Ibèrica es
fan ressò de l'existència de l' Antàrtida. El
primer és Sant Isidor de Sevilla, qui al
començament del segle VII va escriure una
obra de caire enciclopèdic, les Etimologies,
en la qual admet l'esfericitat de la Terra i
l'existència del continent austral, però
rebutja que pugui haver-hi antípodes .
L'altre autor, un monjo asturià de les acaballes del segle VIII, Beat de Liébana, va
escriure l'obra Comentaris a l'Apocalipsi
de Sant joan, en la qualles idees relatives a
l' Antàrtida són les mateixes que exposà
Sant Isidor. Es conserven còpies manuscrites de la seva obra, els denominats beatus, el més important de les quals, per a

(Foto: ICC)

nosaltres, són els mapes, ovals o circulars,
que il·lustren alguns exemplars, perquè
recullen la imatge de l' Antàrtida, o quart
continent. Es tracta dels denominats, per la
seva forma, de Ten O (Orbis Terrarum),
en el centre dels quals hi ha Jerusalem, al
seu voltant els tres continents, i en un
extrem, separada per una línia vermella,
l' Antàrtida. A l' interior d' alguns exemplars es reprodueix el text de Sant Isidor, i
en el beatus que es conserva al Burgo de
Osma apareix la figura d'un home amb
una sola cama i un sol peu. La deformació
dels habitants d'altres latituds és conseqüència de la pervivència dels mites, i
s'atribueix a les adverses condicions a les
quals han de fer front. Recordem que restes d'aquestes figures mítiques han arribat
fins a nosaltres: un cas palès és el del ieti,
l'home de les neus.
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L'etapa de l'empirisme:
la recerca de testimonis de I'Antàrtida
Estimulats per diversos factors, com els
interessos comercials, l'atractiu de les
riqueses que es podien trobar a d'altres
continents i illes, la curiositat científica i,
més recentment, fins i tot l'esperit esportiu,
exploradors i viatgers aporten dades que
ens permeten un millor coneixement de les
característiques de l' Antàrtida. Els darrers
cinc segles són una bona mostra del predomini cada cop més gran de l'empirisme a
l' hora de confeccionar obres i mapes relatius a aquest continent. El racionalisme i
les hipòtesis anteriors s'han de basar en testimonis que provin la localització, l'extensió i la natura de l' Antàrtida. Els sentits
substitueixen l'especulació imaginativa i les
teories i mites anteriors. El llindar entre la
concepció basada en el prestigi dels autors
clàssics i la que procedeix de les evidències
es pot situar al voltant del 1700.
Com a antecedents que afebleixen les
creences clàssiques, tenim les dades aportades per viatgers de l'Edat Mitjana, entre
els quals hi ha Marco Polo. En la seva obra
parla de l'existència de terres situades a les
mars del sud. Els noms amb què bateja
aquests llocs -Beach, Lucach i Naleturapareixen als mapes del Renaixement com
els primers que s'apliquen a aquest continent austral (Mercator, Ortelius). Les descripcions que feia a la seva obra del comerç
i la riquesa d'aquests llocs van estimular el
desig de visitar-los.
L'ambient inteJ.lectual que envolta els
estudiosos del Renaixement està profundament influït per la descoberta dels autors
clàssics i el recobrament de les seves obres,
àmpliament divulgades mercès a les possibilitats de la impremta. En segon lloc, el
desenvolupament tecnològic permet les
exploracions i els nous descobriments, de
tal manera que els mapes del món que es
van confeccionant --{;Onjugant realitat i fantasia-, són cada cop més propers dels
actuals, la part mítica es redueix, i s'hi
incorporen noves formes. Prenent com a
origen les velles concepcions, els nous descobriments forgen i moldegen mars i continents. En tercer lloc, s'obre una etapa,
que comprèn els segles XVI i XVII, en la qual
la figura de l' Antàrtida perd importància,
fins al punt que arriba a ésser eliminada
d'alguns mapes, a causa de la manca de proves irrefutables de la seva existència. Des
que es va iniciar la delimitació del perímetre de l'Antàrtida, durant la segona meitat
del segle passat, s'han precisat cartogràfi-

cament les seves proporcions i se n'ha
explorat l'interior, una tasca que, com
sabem prou bé, encara no es pot donar per
conclosa.
Viatgers de diverses nacionalitats ens han
ofert els testimonis que han servit, com les
peces d'un trencaclosques, per confeccionar el mapa que posseïm actualment. Al
seu torn, els estudiosos o geògrafs de gabinet anaven divulgant en ades i geografies les
dades aportades pels primers. Foren, successivament, portuguesos, espanyols,
anglesos, flamencs i holandesos, francesos,
russos, noruecs, així com pescadors, baleners i caçadors de foques de diverses nacionalitats.
Els portuguesos iniciaren el camí per la
mar Tenebrosa, seguint les costes africanes, doblaren el cap de Bona Esperança i
aconseguiren l'Índia i el sud-est d'Àsia. La
figura més destacada és Enric el Navegant,
impulsor dels viatges protagonitzats per
Bartolomeu Dias i Vasco da Gama que
esbossen la figura de l'Àfrica, el sud-est
d'Àsia i l'oceà Índic, i al mateix temps acaben amb algunes creences anteriors mostrades en el mapa de Ptolemeu. El fet de no
veure terres en doblar el cap de Bona
Esperança, allunya de l'Àfrica el continent
austral. L'expedició que dóna la primera
volta al món, comandada per Magalhaes i
Elcano, entre el 1520 i el 1522, és la responsable del manteniment de la gran massa
continental austral en els mapes dels ades,
tan coneguts, de Mercator, Ortelius, Blaeu
i d'altres cartògrafs dels segles XVI i XVII.
Segons aquests viatgers, imbuïts de la creença en l'existència d'un gran continent
austral, la Terra del Foc en seria una porció
avançada. El mateix va succeir després del
viatge de Quirós i Torres, el1605, els quals
afirmaren que els confins septentrionals del
que avui dia anomenem Austràlia corresponien a una altra porció del gran continent austral. Així ho recullen historiadors i
geògrafs espanyols del segle XVI, com
Fernandez de Enciso en la seva Suma de

geografía.
Després dels primers viatges per les mars
del sud, es "confirma" l'existència d'aquest
continent austral. D'altres terres descobertes competeixen amb l'interès per
l' Antàrtida. El progrés és lent, i l'interès
arriba a esvanir-se a mesura que es redueix
el perímetre del gran continent austral i es
coneix la seva natura, que no respon a les
desorbitades expectatives sorgides de la
seva analogia amb el continent europeu. La
seva gran extensió i el fet de trobar-se situat

en latituds semblants a les nostres feien
concebre l'esperança d'abundantíssimes
nqueses.
Entre els exploradors tramesos per les
grans potències del moment, els més destacats són els britànics. Primer, Drake, el
1578, dobla el cap d' Hornos i descobreix,
per tant, que la Terra del Foc no és un
apèndix o avançada d'aquell continent. Més
tard, el 1770, Cook s'endinsa per latituds
molt altes sense descobrir indicis de la
presència del continent austral. Encarregat
per la Reial Societat de Londres de diverses
missions científiques, aporta nombroses
dades relatives a les característiques climàtiques i de navegació, tal com havia fet un
compatriota seu, el cèlebre astrònom
Halley, a les acaballes del segle XVII.
Finalment, des del segle passat, cap altre
país no va viure com la Gran Bretanya
l'entusiasme per arribar a l'interior del continent austral, mitjançant expedicions
patrocinades per diversos organismes i que
recullen les planes de la revista de la Reial
Societat Geogràfica de Londres durant el
segle passat i les primeres dècades de
l'actual.
Al servei de les companyies comercials
holandeses que operaven en el sud-est
d'Àsia, diversos viatgers van explorar la
costa del que avui anomenem Austràlia. El
1642, Tasman va recórrer la porció meridional, on descobrí la regió -avui illa- que
porta el seu nom; es pensava, segons lacreença de l'època, que aquelles terres corresponien a un arxipèlag del continent austral. Així ho manifesten els mapes dels
cèlebres cartògrafs holandesos abans
esmentats, en aquell període els millors
d'Europa.
Malgrat l'escassesa de testimonis, el mite
de l'existència del continent no mor, i això
fa que d'altres expedicions provin fortuna.
Durant el segle XVIII, França també participa en l'aventura de la recerca d'indicis del
continent austral. Bouvet de Lozier, el
1739, explorà les regions meridionals
d'Amèrica del Sud i avançà cap a latituds
cada cop més australs en un intent d'assolir la costa continental. Malgrat les dificultats que va trobar, descobrí diverses illes
cobertes de gel i, fins i tot, el que ell cregué
que era l'autèntic continent, encara que,
per les coordenades geogràfiques, això no
era possible. El1767, Bougainville comença
el seu viatge al voltant del món per les mars
del sud, durant el qual refermà hipòtesis
de terres conegudes i aportà poques dades
noves. Poc després, Espanya s'afegeix a
R .C .G. n° 19 • sete mbre 1992 • volum VII
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Mapa 5: En no tenir proves
evidents que fona mentessin la tesi del
"continent austral .. va

so rgir la idea d 'un
gran oceà. Els mapes
de l seg le XIX solen
aco llir ·les dues concepcions: la terrestre i

la referent a l'aigua. La
il-lustració mostra
també le s primeres
expedicions científiques que s'endinsaren

en el continent i l'aixecament de parts de
la seva costa, cosa que

incorpora el cè lebre
atlas alemany

(Foto: ICC)

aquesta empresa amb l'expedició de
Malaspina, del1789 al1794.
Com reacciona l'home de ciència europeu davant les notícies que aporten aquests
viatgers? Com es produeix la consolidació
de la concepció actual? Durant el segle
XVIII es revifa l'interès per la resolució dels
problemes relatius a la forma i les dimensions de la Terra, i també per tot el que es
refereix a la narura de les terres que encara
no han estat descobertes. És l'època de la
IHustració i de la fundació de les acadèmies de ciències, encarregades de promoure i impulsar el coneixement científic. Els
homes de ciència d'aquell temps consideraven que, per analogia, ja que es trobava a
les mateixes latiruds que el continent europeu, encara que a l'hemisferi austral, en
aquell hipotètic continent es podrien donar
unes condicions climàtiques semblants; fins
i tot, deduïen les característiques de la seva
vegetació, així com de la possible població.
Aquest fet es troba reflectit, per exemple,
en la cartografia de l'època. Així doncs, a
mesura que les informacions arribaven als
cercles científics, l' interès per aclarir les
R.C.G. n ° 19 • setembre 1992 • volum V II

incògnites era més gran. Aquest interès es
manifesta en la promoció de noves expedicions, destinades a assolir objectius científics concrets, en les quals participen esrudiosos i homes de ciènci a d c và lua
reconeguda.
Un bon exemple podria ésser la idea que
es tenia de la formació dels icebergs. Hi
havia la creença generalitzada que s'originaven únicament i exclusivament de l'aigua
dolça, i per tant havien de procedir d'un
continent. Aquesta teoria, aplicada als
blocs de gel que els viatgers trobaven a les
mars del sud, reforçava la idea de l'existència d'un gran continent amb rius que
desemboquessin a la mar, dels quals procedirien els icebergs i les altres formacions
de gel que obstaculitzaven la navegació per
aquelles aigües. Al mateix temps, les baixes
temperatures i les condicions climàtiques
hostils soscaven la idea de l'existència
d'antípodes en aquelles latituds, és a dir,
d'habitants. Tanmateix, encara a les acaballes del segle XVIII, un escriptor anglès
arriba a suggerir, per càlculs relatius a
l'extensió del continent austral, que

podrien habitar-lo m és de cinquanta
milions de persones!
L' estudi de les temperatures, tant de
l'atmosfera com de l'aigua marina, posa de
relleu una anomalia respecte de l'hemisferi
nord. Les aigües australs i les condicions
climàtiques generals són més fredes que a
una latitud semblant del continent europeu. I el mateix s'esdevé amb la riquesa
biològica i la presència de determinades
espècies a les seves aigües.
Tots aquests detalls no passen inadvertits, són observats i mesurats pacientment,
desplacen les velles concepcions, eclipsen
cada cop més la creença en el continent
austral. Les condicions tan hostils que troben els viatgers, com Cook, els fan exclamar que és impossible d'endinsar-se en les
seves aigües pels perills que comporta, i
també que és inútil.
El rebuig de tota creença no demostrada
mitjançant dades fiables, que impera en
aquella època, fa que els cartògrafs francesos, com Delisle, Buache o d' Anville, aleshores els més prestigiosos del continent,
suprimeixin dels seus mapes l'existència de
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les terres australs, que substitueixen pel
terme oceà Austral, així com que expressin
diverses hipòtesis al respecte. Per primera
vegada, l' Antàrtida s'esborra dels mapes
durant més d'un segle. A partir del 1709,
Delisle suprimeix dels seus mapes tot el
que no tingui proves fonamentades. L'any
1739, Buache publica un mapa en què figura el nom d'oceà Glacial Antàrtic, familiar
per a tothom, ja que molts dels atles amb
els que hem estudiat el feien servir. No hem
d'oblidar que el 1950 encara es dubtava si
l' Antàrtida era un continent o un arxipèlag.
Més tard, el1754, aquest mateix autor, en
reeditar el seu mapa, rectifica el concepte
anterior i hi inclou una massa de terra amb
un mar al mig.
Dos països, i dos viatgers, es disputen la
preeminència d'haver albirat per primera
vegada el continent antàrtic, o més aviat els
gels que el cobreixen. El1820, una expedició russa, dirigida per Bellingshausen, travessà el cercle polar antàrtic i observà el
gel corresponent a la terra ferma, no a cap
illa. Per aquelles mateixes dates, un explorador britànic, Grandfield, va fer un viatge
per les aigües antàrtiques durant el qual
també va arribar a albirar el continent.
Durant el segle passat, i fonamentalment
al llarg de la segona meitat, l'exploració
científica de l' Antàrtida deixa d'interessar
els europeus. Cal esperar a les acaballes del
segle, un cop assolits els objectius a les
regions polars septentrionals, perquè es
reprenguin els esforços encaminats a
l'exploració de l'interior del continent i a la
conquesta del pol sud, l'any 1911. Malgrat
que no hi ha gaires dades, se sap que
l' Antàrtida fou explorada durant el segle
XIX per pescadors i caçadors, atrets per les
seves riqueses, que s'instal-laven en algunes
illes o al continent americà durant l'hivern
austral. La importància de la seva presència
és considerable pels efectes sobre l'entorn,
ja que provocà la desaparició de nombroses
espècies. L'espoliació de les aigües i les costes ha estat la primera agressió soferta per
l' Antàrtida.
Amb el segle actual s'inicia la darrera
fase, que correspon al coneixement del seu
interior. Impulsades per societats geogràfiques, com la de Londres, diverses
expedicions han tingut com a destí
l' Antàrtida. Ross, Amundsen, que fou el
primer a arribar al pol sud, el 1911, Scott,
Nordenskjold, són alguns dels grans protagonistes de l'odissea. Amb l'arribada de
l'era de l'avió, entre el 1928 i el 1929 es fa
la primera travessa. Acaba aleshores l'etapa

de les epopeies, i comença la de l'exploració científica mitjançant les estacions establertes pels països que es disputen la seva
possessió.
Conclusions
Amb aquest treball hem volgut il-lustrar
el llarg recorregut d'una hipòtesi que s'ha
vist confirmada parcialment al cap de vinti-sis segles. Les etapes que la caracteritzen
i les circumstàncies ideològiques i materials sobre les quals se sustenta, són un
exemple esplèndid del desenvolupament de
la cultura occidental. El sorgiment de la
hipòtesi de la possible existència de
l' Antàrtida en un període carregat d'interrogants, i en un context de llibertat, valors
estètics i creença en les possibilitats del
raciocini humà. Un recorregut caracteritzat
per múltiples vicissituds, a favor i en contra
de la seva existència. Com l'home ha superat la precarietat del desenvolupament tecnològic i, estimulat per aquestes creences,
ha sabut cercar les dades necessàries per tal
de solucionar aquest enigma.
La documentació cartogràfica aportada
constitueix el millor dels guions cinematogràfics, perquè recull i expressa la concepció de l' Antàrtida en cada moment, així
com la persistència de la cosmologia clàssica en el pensament occidental. I això malgrat els frens que han obstaculitzat que hagi
estat assumida d'una manera generalitzada, tant per la força de les idees errònies
que de vegades s'han aplicat al concepte de
l' Antàrtida com per la manca de dades o de
testimonis oculars. El descobriment de
l' Antàrtida representa la col·locació de la
darrera peça del trencaclosques que és el
mapa del planeta en el qual vivim.
Data de recepció de l'original: 01.92
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Malgrat que ha passat gairebé un segle,
l'obra definitiva sobre el tema és la d'ARMAND
RAINAUD: Le Continent Austral: Hypothèses
et Découvertes. París, 1893. (Reeditada a
Amsterdam el1965 per Meridian Publishing).
A l'igual que d'altres treballs dedicats a la
història de la geografia publicats durant aquest
període, es tracta d'una tesi de doctorat, que
és testimoni de l'interès despertat per aquesta
branca de la ciència i bona prova del rigor i la
dedicació que mereixien aquesta mena de tre-

balls. Pel que fa als descobriments i les exploracions realitzats durant aquest segle, l'obra
que cobreix el període és la de W ALKER
CHAPMAN: The Loneliest Continent. The
Story of Antarctic Discovery (New York
Graphic Society Publishers, 1964).
Dos autors espanyols s'han interessat pel
tema. El qui fora director del Museu Naval de
Madrid,JULIO GUILLÉN TATO, dedicà el discurs pronunciat a l'Institut d'Espanya el26 de
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Madrid, 1957). Deu anys després, CARLOS
SANZ, estudiós americanista i autor de nombrosos treballs d'història de la geografia i la
cartografia, publicà Cartografía histórica de
los descubrimientos australes (Publicaciones
de la Real Sociedad Geografica, sèrie B, núm.
471. Imprenta Aguirre. Madrid, 1967). Es
tracta d'un breu estudi iHustrat amb més de
80 fotografies de mapes i gravats que mostren l'evolució del tema. Aquest mateix autor
havia dedicat l'any anterior un altre treball a
Macrobi i les edicions en què apareix el mapa
amb la imatge de les dues masses continentals
(Boletín de la Real Sociedad Geografica.
Madrid, 1966).
Les obres dedicades a la història dels descobriments, així com les d'història de la geografia, dediquen algunes planes a tractar
aquest tema. D'entre les del segon apartat, cal
destacar l'esplèndid treball d'E.H. BUNBURY:
A History of Ancient Geography, obra publicada el 1879 i reeditada el 1883, amb nombroses reimpressions en facsímil a les dues
ribes de l'Atlàntic (Dover, 1959, i Meridian
Publishing, 1979).
Entre les obres de geografia dedicades al
continent austral, hi ha algun capítol que tracta de l'evolució de les idees relatives a aquest
espai geogràfic i de les expedicions que maldaren per trencar el misteri que l'envoltava.
En castellà podem destacar: T. HATHERTON:
La Antartida (Omega. Barcelona, 1972) i
S. ZAVATTI: El Polo Antartico (Nueva
Colección Labor. Barcelona, 1969). D'entre
les publicades en anglès, es destaquen les de
G . D EACON: The Antarctic Circumpolar
Ocean (Cambridge University Press, 1984);
K.K. MARKOV, et. al. : The Geography of
Anta ret ica (Pro gram for Scientific T ranslations. Jerusalem, 1970), una obra traduïda
del rus que dóna notícies de les exploracions
russes, i, finalment, D. SUGDEN: Arctic and
Antarctic. A Modern Geographical Synthesis
(Basi! Blackwell. Oxford, 1982). La recent
revifalla de l'interès per aquest continent fins
i tot ha provocat l'aparició de revistes que
publiquen treballs d'investigació molt diversos, entre els quals no n'hem pogut trobar
cap de caràcter històric.
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Dues obres estretament vinculades amb el
tema objecte d'aquest estudi són, en primer
lloc, l'enciclopèdica, producte de tota una llarga vida, de P. DUHEN: Le système du monde,
histoire des doctrines cosmologiques de Platon
à Copernic (París, 1913-1958, 10 volums), i la
de W.G.L. RANDLÈS: De la Terre Plate au
globe terrestre. Une mutation épistémologique rapide (1420-1520) (A. Colin. París, 1980;
aquesta obra ha estat traduïda al castellà:
Fondo de Cultura Económica. Mèxic, 1990).
Un article que tracta el tema des d'una
concepció filosòfica, en el qual s'intenta desvelar els signes d'identitat estètics i culturals
de la societat renaixentista basant-se en idees
i representacions del continent austral, fou
publicat per la professora canadenca
PATRICIA G!LMARTIN: "The Austral Continent on 16th Century Maps. An lconogical
lnterpretation" (aparegut a la revista Cartographica, volum 21, núm. 4, pàgs . 38-52.
1984 ). Més recentment, el professor australià
ROBERT CLANCY ha publicat l'article "The
Mapping of Terra Australis" a la revista The
Map Collector (núm. 55, pàgs. 10-15. 1991).
A més, aquest autor ha escrit, juntament amb
A. RICHARDSON, un treball dedicat més aviat
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a descriure l'evolució de la cartografia referida a Austràlia i Nova Zelanda: So Came They
South (Shakespeare Head Press, Sydney,
1988).
Diverses exposicions cartogràfiques han
donat un tractament destacat a aquest tema en
els materials mostrats, i els catàlegs han pub licat articles d'interès. Cronològicament, destacarem l'exposició feta al Museu Britànic els
anys 1978 i 1979, el catàleg de la qual fou
redactat per G!LLIAN HILL: Cartographical
Curiosities (The British Library, 1978). La
presentada el1980 al Centre Cultural Georges
Pompidou fou l'origen d'un esplèndid catàleg,
del qual forma part un documentat article
escrit pel professor de la Universitat de
Perpinyà NUMA BROC: "De l' Antichtone à
l' Antarctique. Cartes et figures de la Terre"
(Centre Georges Pompidou, pàgs. 136-149.
París, 1980). La mostra més recent ha estat la
presentada a la ciutat australiana de Sydney
amb motiu de la celebració del bicentenari de
l'establiment britànic en aquest continent amb
el nom de "Terra Australis. The Furthest
Shore". Anà acompanyada d'un altre extens i
documentat catàleg, entre les planes del qual
hi ha un article de la que fou directora de la

secció de mapes de la Biblioteca Britànica,
HELLEN W ALLIS: "Visions of Terra Australis
in the Middle Ages and Renaissance" (Terra
Australis, pàgs. 35-38. Sydney, 1988).
El continent austral continua essent un
tema controvertit. Donarem punt i final a
aquest article fent esment d'un treball provocador, les informacions del qual són esgrimides per autors dedicats a explorar i investigar temes "encara no desvelats o resolts" .
L'autor és el nord-americà CHARLES H.
HAPGOOD, i l'obra, traduïda al francès, és:
Les cartes des anciens rais des mers. Preuves
de l'existence d'une civilisation avancée à
l'époque glaciaire (Édition du Rocher, 1981).
L'obra es basa en l'estudi del mapa publicat
el1513 pel turc Piri Re'is, en el qual, segons
l' autor, figura el traçat de la costa atlàntica
del continent austral. Porta una introducció
de l'historiador de la ciència geogràfica J.K.
WRIGHT, autor de nombrosos treball, d'entre
els quals destacarem "Terra lncognitae: The
Place of lmagination in Geography", al·locució presidencial adreçada a l'Associació de
Geògrafs Americans el 1946 (Annals of the
Association of American Geographers, núm.
37, pàgs. 1-15. 1947).

"
LA VERSION

Naturalmente, no es
necesario instalar su
taller de contacto en
mitad del desierto ... pero
tampoco es necesario
que sea un cuarto oscuro.
Porgue con su completa gama de materiales
de contacto luz día, Agfa le ofrece la opción mas
ventajosa en el sector gr:ífico.
Si busca películas con una resistencia inigualada ame la mas pura luz diurna, confíe en la
familia Agfa Printon, la marca líder en Europa.
Y para luz día filtrada por rayos ultravioletas,
pruebe la nueva familia AgfaContact, con sensibilidad uv y la densidad maxima mas alta en
el mercado.
Cualquiera que sea su elección, siempre gastara menos película. Porgue cada película Agfa
de este tipo, forma parte de un sistema completo
de contacto, que incluye películas, prensas de
contacto y equipos de exposición inteligentes.

AGFA DE UN
CUARTO ÜSCURO.

Con rodo ello, y nuestros menús operativos si mplificados, cualquiera puede obtener el tiempo de
exposición correcta en el primer intento.
Ademas, nuestras películas son antiest:íticas
ramo antes como después del revelado, y ofrecen
una elevada estabilidad dimensional y resistencia
a la humedad.
Como parte del Programa de Reproducción
Agfa Linear, junto con las películas AgfaScan y los sistemas UIIEAR REPROIIIJCTIOII PROORAM
~
Agfaproof, el sistema de contacto Agfa es el mejor procedimiento para reproducir fielmente sus originales.
Y si ademas, Agfa le ofrece los materiales de
mayor resistencia a la luz día en el mercado, no
hay duda de que la opción es la mas ventajosa.

AGFA +
La imagen completa.
Agia Geraert, S.A., Sector de Sisremas Gràiicos
CI Prorenza. 392,08025 Barcelona, Tel: 93.207.54.1 1

cartografia 55

LA CARTOGRAFIA GEOLÒGICA
DE CATALUNYA
Història i estat actual
Enric Aragonès i Valls
Llicenciat en Geologia. Servei Geològic de Catalunya

Els mapes geològics neixen de la necessitat de disposar d' un model de la constitució del subsòl d'un territori: la "cartografia geològica bàsica", que té una funció
essencialment descriptiva, és en realitat un
model geològic bidimensional en planta,
que es construeix representant sobre un
mapa geog ràfic, mitjançant un codi de
colors i d 'altres símbols convencionals,
l'edat, la qualitat de les roques (litologia), i
l'estructura i disposició espacial dels materials; aquest darrer aspecte permet una lectura en tres dimensions del mapa.
Es poden fer també d'altres tipus de cartografia geològica, ja sigui especialitzada
(mapes tectònics, geomorfològics, litològics, etc.), interpretativa (mapes de subsòl,
mapes paleogeogràfics, i d'altres) o predictiva (mapes de favorabilitat); però únicament tractarem aquí de la cartografia
geològica bàsica, que forma part de la
infrastructura cartogràfica descriptiva del
territori.
La cartografia bàsica s'ha d'aixecar sobre
el terreny per observació directa i representar sobre mapes topogràfics detallats,
pot cobrir una àrea més o menys reduïda,
o bé una àrea extensa (un país, per exemple); en aquest cas es necessita una planificació i una sistematització per dur-la a
terme, atès que involucrarà gran nombre
d'autors durant anys i potser dècades: en
direm cartografia geològica sistemàtica.
Aquesta classe de cartografia geològica, pel
volum de despeses que representa, només
es pot portar a terme des de les institucions: a Espanya és l'actualment anomenat
lnstituto Tecnológico y Geominero -organisme autònom adscrit al Ministeri
d' Indú stria, que té antecedents des de
1849- el responsable del pla MAGNA de
cartografia geològica sistemàtica de tot el
territori. També les institucions catalanes
s'han preocupat d'aixecar cartografia sisR.C .G . n ° 19 • sete mbre 1992 • vo lum VII

temàtica: la Diputació de Barcelona entre
1869 i 1914; la Mancomunitat de Catalunya
entre 1914 i 1924; i l'actual Generalitat de
Catalunya mitjançant el seu Servei Geològic de Catalunya del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques. En
canvi, la cartografia d'àrees reduïdes, generalment d'unitats geològiques concretes,
siguin estructurals o sedimentàries, és a
l'abast d'un sol professional o bé d'un
equip reduït; i és sovint un dels resultats
d' un treball d'investigació geològica, generalment acadèmic; per la seva pròpia finalitat aquesta classe de cartografia té habitualment una qualitat clarament superior a
la sistemàtica, la qual moltes vegades no
pot fer -per les seves limitacions econòmiques i temporals- sinó integrar i unificar les
cartografies d'investigació preexistents, que
són realment les que fan avançar el coneixement geològic del país. És per això que
en aquest article tractarem tant de la cartografia geològica sistemàtica com de l'asistemàtica, sense la qual la visió històrica
quedaria força incompleta.
També podem construir mapes geològics a petita escala per integració de dades
existents, i parlem llavors de cartografia
geològica de síntesi. El concepte de detall i
de síntesi ha variat amb la història, depenent de la densitat d'observació existent i
de la disponibilitat de mapes geogràfics.
Així, durant el segle passat la cartografia
bàsica s'havia de fer a escala 1:400 000, i la
de síntesi a escales inferiors a 1:1 000 000;
mentre que avui es treballa a 1:50 000, 1:25 000
-fins i tot algunes àrees a 1:1 O000--, i se sintetitza a 1:200 000 i 1:100 000.
Amb el temps, fins i tot el propi concepte de mapa geològic ha evolucionat, així
com els mitjans disponibles per a cartografiar, i fins i tot la qualificació professional
dels cartògrafs de la geologia. Els primers
mapes geològics tractaven només d'identi-

ficar l'edat dels materials aflorants, amb
poques subdivisions; després, es traçaren
els contorns aproximats dels afloraments.
A finals del segle passat es comencen a
introduir en els mapes els símbols estructurals, que indiquen la posició espacial de
les capes i l'existència d'accidents tectònics
que les afecten, permetent una lectura tridimensional de la geologia, i no només
superficial. Més endavant es diferencien les
diferentes litologies d'una mateixa edat.
Modernament, gràcies a l'ús de la fotografia aèria, es poden traçar amb precisió no
solament els contactes litològics, sinó també
les línies de capa i les formes del relleu.
L'evolució dels mitjans de transport i
d'observació ha contribuït a aquest desenvolupament de la cartografia geològica.
També la qualificació dels autors (diguem-ne
"geòlegs" en sentit ampli) ha variat al llarg de
la història: si a començaments del segle passat eren els metges i els militars iJ.lustrats els
primers cartògrafs de la geologia, després
foren els enginyers de mines, més endavant
els naturalistes i, finalment, els llicenciats en
geologia ("geòlegs", en sentit estricte).
Actualment la cartografia de la geologia és
obra de geòlegs especialistes en grups de
materials, atès que és molt diferent cartografiar roques ígnies que sediments continentals;
sediments paleozoics que terciaris marins;
sediments quaternaris que regions estructuralment molt complicades. De manera que
un mapa geològic que comprengui diferents
tipus de terreny ja no el pot fer avui dia un
sol geòleg, sinó que necessàriament l'ha de
fer un equip d'especialistes.
Un altre instrument bàsic per a la cartografia geològica que ha evolucionat és el
mapa geogràfic sobre el qual es representa
la geologia. Fins al 1860 la cartografia del
país es basa encara en mapes geogràfics
rudimentaris, gairebé sense base geodèsica;
no és fins als mapes sintètics de Coello
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a 1:200 000 que es comença a disposar
d'una base topogràfica que, malgrat les
seves imprecisions i que encara no cobria
tot el territori, va permetre l'aixecament
del mapa geològic d'Espanya a 1:400 000 i
els primers intents de la cartografia geològica de la província de Barcelona a
1:100 000. Cap a finals del segle s'intentà
bastir conjuntament un mapa de detall de la
província esmentada (1:40 000), geològic i
topogràfic alhora, que no es va acabar.
Després s'intentà la síntesi topogràfica i
geològica a 1:100 000 de Catalunya, fins
que a finals dels anys vint es començà a treballar sobre els mapes topogràfics 1:50 000
aixecats per l'Instituto Geografico y
Estadístico. La introducció de la cartografia fotogramètrica -molt més exacta- a la
mateixa escala a finals dels anys cinquanta
propicià l'abandonament dels antics mapes
topogràfics i l'aprofitament dels nous com
a base per a la cartografia geològica.
Però la principal responsable de la millora del model geològic que s'obté de l'estudi d'una regió és, sobretot, la pròpia evolució de les Ciències de la Terra des de
l'aparició dels primers mapes geològics: el
desenvolupament de la paleontologia, la
geologia estructural, la petrologia, l'estudi
dels sediments, i els avenços en geoquímica -l'aparició de les datacions absolutes- i
geofísica -l'estudi del subsòl-. El resultat
de totes aquestes evolucions ha estat la progressiva millora qualitativa dels mapes
geològics, cada cop més ajustats a la realitat
i per tant més difícils de perfeccionar.
Els precedents (abans de 1830)
Encara que els primers intents de cartografia geològica es fan a Europa cap a la
meitat del segle XVIII -1743: primer mapa
geològic d'Escòcia, fet per C. Packe; 1775:
primer mapa en colors, publicat per
Gliiser-, la generalització d'aquesta classe
de cartografia temàtica es faria esperar fins
al 1830 aproximadament, coincidint amb
els treballs de Lyell, la necessitat de recursos geològics per a la indústria (carbó i
ferro essencialment, però també minerals
metà].]ics), i el reconeixement de la seva
utilitat en la prospecció geològica com un
instrument descriptiu que substitueix amb
avantatge les antigues descripcions naturalístiques del territori; també contribuí a
aquesta generalització l'aparició de mapes
geogràfics moderns, necessaris per a la preparació dels mapes geològics.
A Catalunya els recursos minerals i les
curiositats geològiques havien estat descrits

antigament dins de les històries naturals
escrites als monestirs per monjos com el
jesuïta Pere Gil a començaments del segle
XVII; els PP. Aymerich, Clarassó, Llobet i
d'altres durant el segle XVIII; totes aquestes
descripcions quedaren manuscrites, i algunes no s'han conservat. Passada la meitat
del segle, són botànics, militars, enginyers
o simplement viatgers foranis com Bowles,
Zamora, Laborde, Pourret, etc., els qui
observen i descriuren les curiositats geològiques catalanes.
És cap a finals del segle XVIII que es
comença a desvetllar en el si de les corporacions científiques tot just creades l'interès
pels jaciments de carbó i el seu potencial
energètic: Josep Comes va llegir a l' Acadèmia de Ciències de Barcelona diverses
memòries dedicades a aquest tema, entre
d 'altres d'interès geològic. En aquest
ambient es comença a parlar de la necessitat de descriure sistemàticament el territori per tal de conèixer i aprofitar les seves
produccions naturals, i així l'any 1791
l'acadèmic Díaz de Valdés llegeix a aquella
institució científica una Memoria sobre la
utilidad de escribir la Historia Natural de
Cataluña on trobem una inequívoca
referència a la necessitat de cartografiar
alguns dels trets geològics del país: "Nuestra provincia necesita una mano maestra
que le haga conocer lo que es un suelo, que
nos describa su geografia física, las revoluciones natura/es que causaran los remotos
tiempos [...] Mucho convendría tener un
mapa detallada donde se indicasen las
situaciones de los minera/es, los vegeta/es,
los antiguos volcanes y las mas particulares
producciones" (IGL-e.SIES, 1964).
Malauradament, però, l'impuls que rebé
el conreu de la ciència sota el regnat il·lustrat de Carles III decaigué ràpidament a partir de 1793, any en què començà un prolongat període de guerres, inestabilitat,
crisi, absolutisme i repressió que duraria
algunes dècades, i que fou una de les causes
de l'endarreriment cultural del país respecte dels altres països europeus. Recordem
que les Acadèmies varen restar tancades
durant uns anys, i que no es permetia
l'entrada de llibres que poguessin difondre
les idees revolucionàries, entre ells els tractats de geologia. Significativament, els treballs d'Agustí Yàñez (úniques memòries
geològiques llegides a l'Acadèmia durant
el primer terç del segle XIX) daten del període constitucional; també d'aquest període data la publicació de la memòria de Bolòs
sobre la regió volcànica d'Olot (1820).

Un dels primers cartògrafs de la geologia europea va ésser precisament un català,
Carles de Gimbernat, autor del primer
mapa geològic dels Alps el 1803 (SoL-e.
SABARfS, 1983 ); desafortunadament, peró,
aquest eminent científic no va efectuar cap
treball a Catalunya; és possible, però, que
els seus valuosos treballs, que foren llegats
a la Biblioteca Catalana, secció de la
Biblioteca Episcopal adjunta al Seminari
de Barcelona, tinguessin alguna influència
en la fundació dins d'aquesta institució
eclesiàstica d'un veritable laboratori
d'investigació geològica quaranta anys més
tard, així com en la seva història posterior.
Primers intents cartogràfics (1830-1850)
Els primers treballs de cartografia geològica que es varen fer a Catalunya es
deuen a l'insigne Lyell, el qual visità la
regió volcànica després que se'n publiquessin algunes notes geològiques en revistes científiques internacionals i que s'edités
la memòria de Bolòs dins les Memorias de
Agricultura y Artes . Lyell va venir a
Catalunya en un període en què el fet de
creuar la frontera i viatjar pel país comportava encara grans dificultats, atès el règim
absolutista encara vigent i el govern del
nefast comte d'Espanya a Catalunya. Com
a resultat d'aquest viatge, Lyell publicà una
descripció de la regió acompanyada de talls
geològics fets a Catalunya i d'un petit mapa
geològic en el tercer volum (1833) dels
Principies of Geology, obra considerada
com el primer tractat de geologia, i posteriorment en els Elements ofGeology (1838)
(SoL-e. SABARfs, 1975). Aquest mapa, que
és en realitat un esquema a una sola tinta on
només s'indiquen de manera aproximada i
enllaçada les colades de les valls del Fluvià
i del Brugent, és de fet el primer mapa
geològic que es va fer d ' una part de
Catalunya. Bolòs, en la segona edició de la
seva memòria sobre els volcans (1842), hi
adjuntarà un nou mapa de la regió, que
n'amplia la zona i hi representa la posició
dels "punts vulcanitzats".
Poc després de Lyell, foren els francesos
De Beaumont i Dufrénoy els primers que
estudiaren algunes zones pirinenques, publicant-ne diverses notes geològiques entre
1832 i 1834. El seu objectiu era aixecar el
mapa geològic del seu país, els fulls 3 i 5 del
qual inclouen la part nord de Catalunya; es
publicaren a l'escala 1:500 000 l'any 1841.
Per aquella època s'inicien els primers
projectes per elaborar la cartografia geològica sistemàtica del Principat. Així,
R.C .G. n ° 19 • sete mbre 1992 • volum V II
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Mapa 1: Mapa geològic de la
1801!71

regió minera de Sant
Joan de les Abadesses
a e s cala 1:50 000,
re sultat d'un estudi
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el 1831 fou encarregat el senyor Angel
Vallejo (segurament per l'enginyer Fausto
de Elhuyar, director general de Mines i
ordenador de la mineria espanyola) de confeccionar el mapa geològic d'Espanya,
començant per Catalunya; sembla que va
fer alguns treballs que va lliurar al govern
l'any 1834, però van quedar inèdits i ja
FERNANDEZ DE CASTRO (1874) els donava
per perduts.
El 1833 (tot just s'havien obert les
Acadèmies, tancades feia anys pel règim
absolutista de Ferran vn) va ésser el naturalista Llobet i Vall-llosera qui presentà a
l'Acadèmia de Ciències de Barcelona una

Memoria sobre el retraso que tiene la ciencia de la geología en el país, y la conveniencia de dedicarse a ella; descripción de la
comarca del Vallés, y bases sobre las que se
podria levantar un mapa geológico de
Cataluña; el projecte, però, es va reduir a la
descripció geològica de Catalunya, dins
d'un ambiciós estudi de la història natural
del Principat que no va prosperar per
manca de recursos. No obstant, el laboriós
Llobet seguí treballant pel seu compte en la
descripció geològica, i a la primera memòria seguiren dues descripcions parcials
(1835 i 1837), més una de Montjuïc (1849)
R.C.G. n° 19 • setembre 1992 • volum VII
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i una altra de la regió volcànica (1853) amb
un mapa geològic; de totes les memòries
esmentades solament ha arribat fins a
nosaltres la tercera, que tracta de la conca
del Cardener.
Val a dir que l'apreciació de Llobet era
exacta: la ciència de la geologia estava
endarrerida al país, atès que França ja
comptava amb un esquema geològic des
de 1820; i per bé que llavors (1834-1835)
foren aixecats i publicats els primers mapes
geològics d'algunes regions espanyoles
(Galícia, Extremadura, Mallorca), a
Catalunya, tret del que pogués fer Vallejo,
que no coneixem, s'hauria d'esperar molts
anys encara per tenir el primer mapa geològic de conjunt. La guerra civil que esclatà
el1833 i durà set anys paralitzà tota activitat de camp.
Primers mapes (1850-1870)
La creació del cos facultatiu d'enginyers
de mines (1835) seria important per al progrés de la cartografia geològica de
Catalunya, atès que els enginyers destinats
al Principat anirien recopilant informació
sobre els recursos minerals i el seu entorn
geològic, d'on es derivarien diverses publicacions i alguns mapes geològics. Aquesta

...... ..

activitat va lligada a l'espectacular desenvolupament de la mineria durant la dècada
dels quaranta, quan es registraren, acabada
la guerra civil i a redós de la llei de mines,
innombrables indicis de minerals metàl-lics
i de carbó.
De moment, però, la primera descripció
geològica del Principat i d'Aragó, publicada per l'inspector Amalio Maestre (1845),
no té encara mapa geològic, i no és fins el
1850 que l'inspector de mines Joaquín
Ezquerra del Bayo publica a Madrid un
mapa de part de les províncies de Barcelona
i Girona, a una escala aproximada
d'1:600 000. El propi Ezquerra edità aquell
mateix any a Stuttgart el primer esquema
geològic d'Espanya a petita escala, en el
qual deixà algunes zones en blanc per falta
de dades (esquema que arriba amb trenta
anys de retard sobre el de França).
Per aquells anys hi havia el projecte
d'editar un mapa geològic d'Europa, i
sobre Espanya es tenien molt poques
dades. És per això que l'expert geòleg
francès P.E. Poulletier de Verneuil, que
havia estudiat la geologia de la Rússia europea i dels Urals, començà el 1849 els seus
viatges de reconeixement pel territori espanyol, durant els quals aplegà nombroses
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Mapa 2: Mapa geològic dels voltants de Barcelo na a escala 1:1 80 000 resultat del primer treball de recerca geològica fet a Catalunya. Publicat per A. Vézian el1856

dades geològiques i altimètriques, alhora
que identificava per primera vegada nombrosos afloraments; d'aquesta manera
acabà el 1853 un primer esborrany de
mapa geològic d'Espanya, que reproduí
A. Dumont dins la Carte Géologique
d'Europe, de 1855.
La creació d'una Comisión para formar
la carta geológica de Madrid y para acopiar datos para la general del reino (1849)
no tingué a Catalunya altre resultat que
l'estudi geològic de la regió minera de Sant
Joan de les Abadesses, encomanat a l'inspector Maestre, estudi que es va publicar
l'any 1855 amb un mapa geològic a escala
1:50 000 (mapa 1), que podem considerar
com el primer mapa geològic de detall que
es va fer a Catalunya. L'any següent, el
1856, Alexandre Vézian publicà a Montpeller un treball de tesi fet a les rodalies de
Barcelona, acompanyat d'un mapa geològic
a escala 1:180 000 (mapa 2); constitueix el
primer estudi geològic regional fet a
Catalunya amb objectius plenament científics : en aquest cas es tractava d'estudiar
l'estratigrafia del terciari.
A començaments dels anys seixanta, per
encàrrec de la Ju11ta de Estadística, successora de l'antiga comissió d el mapa, es
comencen a elaborar els primers mapes
geològics provincials del territori català
(basquejos, en la terminologia de l'època).
Així, l'enginyer Felip Bauzà (fill del famós

cartògraf homònim), que havia estat destinat a Catalunya entre 1853 i 1859, signà
l'any 1861 un mapa geològic de les províncies de Barcelona i Tarragona sobrecartografia antiga, probablement una síntesi dels
coneixements que llavors es tenien sobre la
geologia d'ambdues províncies, però sense
la important aportació de Vézian. Aquest
mapa no es va publicar, i es conserva encara a l'actual Instituta Tecnológico y Geominera (ITGE, 1989). L'aparició dels mapes
topogràfics de F. COELLO (1862) obligà a
actualitzar més endavant els mapes provincials de Barcelona i Tarragona, dels que es
va fer una nova versió (1866), que tampoc
no va arribar a la impremta.
L'any 1864, el ja esmentat Amalio Maestre, director llavors de la Brigada Geològica
de la Junta de Estadística, edità un mapa
d'Espanya de síntesi amb la informació
existent en aquelles dependències, sobre la
moderna cartografia de Coello, de 1861.
Llavors els francesos Verneuil (que havia
continuat explorant la geologia espanyola)
i Collomb publicaren aquell mateix any el
de tota la Península. Es discuteix la prioritat d'aquests mapes (SOLÉ SABAJÚS, 1983b);
sembla, però, que es tracta de dues síntesis
paral·leles que es publicaren simultàniament. Del mapa de Verneuil es va fer una
segona edició actualitzada el 1868; aquest
fou, en opinió de Lucas Mallada, el millor
mapa geològic d'Espanya fins al1889.

(Foto: autor)

Poc després de la "gloriosa" revolució
de setembre de 1868, la Diputació revolucionària de Barcelona acordà subvencionar
la realització del mapa geològic provincial,
que l'enginyer francès J. de Moulin havia
començat pel seu compte; però la mort de
l'autor l'abril de 1870 va interrompre els
treballs, quedant inèdits un mapa de síntesi geològica a 1:160 000, i un esborrany parcial a 1:100 000 (que havia d'ésser l'escala
definitiva), sobre una ampliació del mapa
de Coello. Es tracta del primer intent
d'efectuar un mapa geològic impulsat per
una institució catalana, i creà un precedent
que an y s a venir tindrà continuïtat
(ARAGONÈS, en premsa).
L'època del Mapa Geológico de España
(1870-1889)
Als pocs dies de la mort de Moulin, el
govern creà la Comisión del Mapa Geológico de España, i Felip Bauzà en fou
nomenat director; no obstant, calgué reformar aquest organisme al cap de tres anys
atesa la seva escassa operativitat. Sota la
direcció de Manuel Fernandez de Castro
s'aconseguiria, al cap de dinou anys, completar el primer mapa geològic d'Espanya a
escala 1:400 000, a partir de mapes parcials
d'àmbit provincial, sempre sobre la base
de la cartografia de Coello. Per tal d'aconseguir el seu objectiu, la comissió disposà la
participació dels enginyers destinats als
R.C.G. n° 19 • sete mbre 1992 • vo lum V II
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Mapa 3: Map a geo lò gic dels

voltants de Barcelo na
a escala I: I 00 000 dels
doctors Almera i Bo fill, gravat per Brossa.
Publ ica t el 188 8. Es
tracta del primer mapa

geològic publicat per
la Diputac ió de Barcelo na
(Foto: ICC)

despatxos de mines en la confecció del
mapa, i es dotà de publicacions periòdiques (el Boletín i les Memorias de la
Comisión del Mapa Geológico de España)
on s'estamparen nombrosos mapes i articles geològics, fins i tot alguns dels que
havien quedat inèdits del període anterior,
com el de la província de Tarragona (1877).
Pel que fa a les quatre províncies catalanes, es tractava en principi d'actualitzar les
dades existents a la comissió (hi havia
mapes manuscrits de les províncies de
Barcelona, Girona i Tarragona atribuïts a
Bauzà), però a la pràctica s'acabà fent una
nova cartografia. D'aquest període destaca
la figura gegantina de l'enginy er català
Lluís Marià Vidal, que després d'haver cartografiat la part central de la província de
Lleida i el nord de la de Barcelona fou
comissionat per efectuar estudis geològics a
totes les províncies catalanes, i li foren
encarregats els mapes de les províncies de
Girona i Lleida per al mapa geològic
d' Espanya (ARAGONÈS, en premsa).
Com a resultat dels treballs de Vidal i
d'altres enginyers de mines, la comissió del
mapa publicà successivament els mapes
geològics de Barcelona (1881), de Maureta
R .C.G. n° 19 • setembre 1992 • volum VII

i Thos i Codina; el de Girona (1886), de
Vidal; i el de Tarragona (1889), de Lucas
Mallada. El mapa de Lleida no es publicà
per separat, però amb les dades de Vidal es
va poder completar i es va incloure en la
primera edició mural del Mapa Geológico
de España, del qual s'ha commemorat ben
recentment el centenari (ITGE, 1989).
D'aquest mapa, que durant molts anys va
ésser l'únic existent de tot Catalunya, s'en
varen fer diverses edicions. Una monumental explicació del mapa en set volums,
publicada per Lucas Mallada, va sortir
entre 1895 i 1911. Fora de l'àmbit del mapa
geològic d'Espanya, Thos i Codina publicà
(1885) un mapa geològic de les valls
d'Andorra.
A part de la cartografia geològica en basquejo, es publicaren també per aquella
època alguns mapes geològics detallats de
les àrees mineres catalanes més importants,
de les quals es disposava de mapes topogràfics específics d'escala detallada i de les que
es necessitava més que no pas d'altres zones
una acurada descripció geològica de
l'entorn miner. Aixecats pels mateixos
enginyers, es publicaren els mapes de les
conques carboníferes de Calaf i del

Berguedà, que publicà la Comisión del
Mapa a 1:100 000 i 1:50 000, respectivament
(signats per Thos i Codina, 1881); i el de la
conca carbonífera de la Seu d'Urgell (degut
a Vidal, 1883). També hauríem d'esmentar, ara en l' ordre dels mapes geològics
científics, el mapa que acompanya la tesi
del francès Léon Carez sobre els terrenys
secundaris i terciaris dels Pirineus, publicat
a París el1881, que és un mapa de conjunt
a escala aproximada d'1:700 000.
Del mapa geològic de la província
de Barcelona al de Catalunya
(1884-1924)
L'escala dels basquejos geològics no permetia fer grans precisions del traçat dels
afloraments, sinó que només donava una
informació aproximada de l'edat dels
terrenys. En cercles científics es considerava clarament insuficient per a la descripció
geològica del territori; és per això que des
de les institucions científiques barcelonines (l'Acadèmia de Ciències, el Museu
Martorell, el Seminari) s'aconseguí que la
Diputació, llavors sensibilitzada pel problema de la fiJ.loxera, decidís continuar el
mapa geològic començat per Moulin uns
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Figura 1: Fulls publicats del Mapa Geológico y Topografico de la Provincia de Barcelo na
1:40 000, subvencionat per la Diputació Provincial. Resultats del projecte segons
Faura

anys abans, mapa que havia d'ésser la base
d'un mapa agronòmic provincial.
L'any 1884, el canonge Almera, que era
professor del Seminari (on deu anys abans
havia fundat un Museu de Geognòsia), i el
naturalista Bofill i Poch, director del
Museu Martorell, s'oferiren a la Diputació
per tal de portar a terme el mapa geològic
de la província a escala 1:100 000 (mapa 3).
Després d'estudiar els voltants de
Barcelona, publicaren el1888 el mapa de
la contrada; seguidament proposaren canviar d'escala per tal d ' aconseguir més
detall, i obtenir així un veritable mapa
topogràfic de la província. S'escollí la relació 1:40 000 per ésser la màxima que permetien les dimensions de la pedra litogràfica si es volia editar en un sol full el mapa
dels voltants de Barcelona. La manca de
base topogràfica va ésser resolta amb
l'aixecament d'una topografia nova gràcies al treball del litògraf i topògraf
Eduard Brossa, que compensà la manca
de rigor geodèsic amb un treball descriptiu acurat. Al llarg d'un període de vint-icinc anys sortiren els cinc primers fulls
del mapa, que n'havia de tenir 12 (figura
1). El nou mapa geològic va merèixer els
elogis de Mallada, però ja Landerer, en
comunicació a Almera, s'estranyà que no
s'hi indiqués el tipus de projecció emprat.
Per a Solé es tracta d'una obra admirable,
i cal reconèixer que en alguns aspectes no

•

D

100 km

Figura 2: Estat dels fulls del Mapa geològic de Catalunya 1:100 000 de la Mancomunitat de
Catalunya. Estat del projecte en el moment de la supressió de la Institu ció (1924 ),
segons Faura

ha estat superada (SOLÉ SABARÍS, 1945).
Gràcies a l'activitat del seu director, el
Museu del Seminari va ésser el primer i
l'únic centre de recerca geològica (també
de producció de cartografia geològica) a
Catalunya per espai de trenta-cinc anys
(VIA, 1975; NICOLAU I VALLS, 1986).
El1914 Almera passà a Marià Faura la
responsabilitat dels treballs; llavors la
Mancomunitat va encomanar la continuació del mapa a l'Institut d'Estudis Catalans.
El Servei Geogràfic de Catalunya va emetre
un dictamen negatiu sobre la qualitat de la
topografia del mapa provincial, i llavors es
va replantejar i començar el full sisè, que no
es va arribar a publicar. El 1918 es decidí
tornar a l'escala 1:100 000 per tal d'acabar el
mapa en pocs anys; aquest canvi d'escala
implicava també un canvi d'objectius, atès
que es passava d'aixecar un mapa geològic
i topogràfic de detall a una síntesi geològica i topogràfica. L'anomenat des de llavors
Servei del Mapa Geològic de Catalunya fou
supervisat des de 1919 per la Junta de
Ciències Naturals, passant la seu del mapa
del Seminari al Museu Martorell. Faura en
fou confirmat director, i malgrat les difícils
relacions que mantingué amb la Junta,
aconseguí publicar cinc fulls del nou Mapa
Geològic (figura 2). La cartografia de base la
proporcionava el Servei Geogràfic, a partir
de dades militars i del Servei Geogràfic de
Madrid (MoNTANER, 1987); l' edició d'amb-

dós mapes es va fer a Munic (mapa 4). Els
esborranys dels primers mapes geològics
es varen presentar al Congrés Geològic
Internacional de Brussel·les (1922), on
varen ésser molt ben acollits per la comunitat científica. En opinió de Solé, la marxa
i l'orientació dels treballs era bona, i hauria
permès disposar d'un mapa de conjunt en
pocs anys, si la supressió de la Mancomunitat a causa dels esdeveniments polítics (1924) no hagués estroncat definitivament la continuïtat de l'obra (FAURA, 1936;
SOLÉ SABARÍS, 1945). Notem que cada full
d'aquest mapa geològic sistemàtic anava
acompanyat d'una memòria explicativa,
profusament iHustrada i documentada, per
primera vegada al nostre país.
A part de la cartografia geològica sistemàtica i oficial, cal esmentar aquí l'aportació dels naturalistes. A finals de segle es
desenvolupa a Catalunya el moviment
excursionista científic, impulsat entre
d'altres per Vidal, qui assumí la presidència del Centre Excursionista de Catalunya.
Després de la reunió de la Societat
Geològica Francesa a Barcelona el 1898,
que reconegué l'alt nivell assolit per la geologia catalana, es fundà la Institució
Catalana d'Història Natural (1900), en el
marc de la qual molts naturalistes publicaren noves dades, fins i tot algunes cartografies geològiques, encara que precàriament editades. Entre els mapes publicats
R.C.G. n° 19 • sete mbre 1992 • volum VII
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Mapa 4: Full de Barcelona corresponent al Mapa geològic de Catalunya a escala 1:100 000, realizat per Marià Faura i Sans i publicat per la Manco munitat de Catalunya ell924. Es tratava d'una
canografia de síntesi geològica i topogràfica, però amb estimables apo rtacions noves de Faura i el seu equip {1919- 1924}
(Foto: autor)

pels naturalistes de començaments de segle
hem d'esmentar el de Palet i Barba dels
voltants de Terrassa (1896); el mapa del
Vallès de Font i Sagué (1904 ); els de la
regió volcànica de Gelabert (1904) i
Cazurro (1906); tots aquests mapes es
publicaren a una sola tinta. Faura va realitzar una cartografia de la vall de Ribes
que restà inèdita (1912), i mès endavant va
publicar el mapa geològic de Montserrat
(1917), en color, a l' Enciclopedia Espasa.
Al doctor Vilaseca li devem un mapa geològic dels voltants del Camp de Tarragona
(1920). Mossèn J.R. Bataller va estudiar
els terrenys juràssics de la província de
Tarragona, en un treball de tesi que acompanyà un mapa a escala 1:100 000 (1922);
ell mateix, junt amb Vilaseca, publicà el
1923 l'esquema geològic del cap de Salou.
El 1924 Faura publicà un esquema de la
depressió del Vallès. Marcel Chevalier,
col·laborador del Servei Geogràfic de la
Mancomunitat, va realitzar diversos mapes
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topogràfics (de les valls d'Andorra, de la
conca de la Seu, de la regió volcànica), que
va publicar al Butlletí de la Institució
Catalana d'Història Natural (1924-1925),
amb la geologia en una làmina transparent
superposable.
Per altra banda, la cartografia amb finalitat aplicada produí mapes com els de la
zona minera de la vall de Ribes, de Thos i
Codina, a escala 1:20 000 (1904 ); el del
Pradell, degut a Peraire (1908); el del pla de
Barcelona, de Rubio i Kindelan (1909). El
1913 tingué lloc el transcendental descobriment de la conca potàssica catalana, de
la qual es publicaran diverses cartografies,
com les de Rubio i Marín (1913, 1914;
1918, 1923 i 1926), a escales compreses
entre 1:150 000 i 1:400 000. Pels volts de
1920 es publicaren també mapes geològics
de la zona bauxitífera de la Llacuna (Bataller, Hernandez Sampelayo).
Pel que fa a la cartografia geològica de
síntesi, cal esmentar les del Pirineu de

Margerie i Schrader (1891); Bertrand
(1907), i més endavant la de Faura, publicada a l' Enciclopedia Espasa (1929). Es deu
a Font i Sagué la publicació del primer
mapa geològic de síntesi de Catalunya, a
escala 1:1 350 000 (mapa 5), a la Geografia
de Catalunya de Carreras Candi, i a
l' Enciclopedia Espasa. A Faura li encarregà
l'Institut d'Estudis Catalans (1917) una
nova síntesi a escala 1:200 000, que no es va
arribar a acabar en canviar la planificació
l'any següent. Més endavant (1923), Marcet
Riba faria una nova síntesi geològica de
Catalunya, que restaria inèdita.
Del Congrés Geològic Internacional
a la guerra civil (1926-1939)
El catorzè Congrés Geològic Internacional, que per primera vegada (i única)
es celebrà a Espanya l'any 1926, donà a
conèixer la geologia de Catalunya a través
de les excursions que recorreren la depressió central, la regió volcànica i els Pirineus,
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a les que assistiren nombrosos especialistes
de tot el món; les guies d'aquestes excursions incloïen cartografia geològica de
detall: mapes de la conca de Tremp, de la
regió volcànica, i de les àrees mineres de
Berga i de la conca potàssica. Però, a més, el
Congrés marcà una fita en el desenvolupament de la geologia espanyola, perquè desvetllà l'interès de geòlegs francesos, alemanys, americans, etc., que van publicar
els seus resultats, alguns d'ells amb cartografia geològica esquemàtica. S'introdueixen idees noves, com les de la tectònica
tangencial, i s'obren nous camps d'investigació, com els del quaternari i la geomorfologia; s'incorporen als mapes els trets
estructurals; amb tot això l'aspecte dels
antics mapes anirà canviant i acostant-se
més als que avui coneixem. També es revifarien des d'aleshores les institucions catalanes dedicades a la geologia -la
Universitat, el Museu Martorell i el Museu
del Seminari-, llavors pràcticament paralitzades, com pogueren comprovar els
assistents al Congrés (BATALLER, 1927).
Després del Congrés Internacional,
l'Instituta Geológico y Minero de España
enceta la confecció del primer mapa geològic detallat de tot l'Estat, utilitzant la
base topogràfica que l'Instituta Geografico
y Estadística havia començat a partir de
1875 (mapa 6). Aquest mapa, però, fet amb
escassos mitjans, no s'arribarà a acabar
(figura 3). Per la seva banda, la Diputació
de Barcelona creà (1927) un Instituta Geológico y Topografico al qual li fou transferit el fons documental del Servei
Geològic de la Mancomunitat. La direcció del nou Institut fou encomanada al
professor San Miguel de la Camara, i
radicà en el Laboratori de Geologia de la
Universitat. Des del principi inicià una
col ·laboració amb l'Institut Geològic
governamental per tal d'elaborar el mapa
geològic provincial dins el nou mapa estatal; d'aquesta coJ.Iaboració en sortiren tres
fulls (Barcelona, Sant Boi i Gavà) entre
1928 i 1932, any en què la desaparició de
les províncies comportà tambè l'extinció
de l'Institut provincial. Ja llavors Pau Vila,
en un article a La Publicitat, féu notar el
contrasentit que mentre la major part del
territori català no havia estat cartografiat
encara des del punt de vista geològic,
s'havien publicat tres versions dels mapes
dels voltants de Barcelona: la d' Almera, la
de Faura i la de San Miguel (VIA, 1979).
Per altra banda, el doctor Bataller, que
havia estat nomenat director del Museu de
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supressió (1970)
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Fulls putHicats entre 1959 i 1970
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Geologia del Seminari, començà també a
coJ.laborar activament des del primer
moment en la preparació d'alguns fulls del
nou mapa de la província de Tarragona,
dels quals en publicà quatre entre 1930 i
1935 (Tortosa, Alcanar, l' Hospitalet, Tarragona i Valls). No cal dir que el saqueig
del seminari el 1936 va paralitzar per
alguns anys la tasca del doctor Bataller.
Per aquella època, l'enginyer Marín i
col·laboradors publicaren els fulls de
Lleida (1934) i de Balaguer (1935). Marín

100 km

publicà també l'any 1936 un mapa geològic
de la província de Barcelona a escala
1:200 000.
Al marge de la cartografia oficial, diversos autors, ara ja geòlegs (o bé naturalistes
especialitzats en geologia), publiquen nous
mapes geològics: així Chevalier un mapa de
la Seu d'Urgell a escala 1:50 OOO;Jacob l'acabament oriental del Pedraforca; Ashauer el
mapa del Montseny; Darder (1931) el dels
voltants de Sabadell. A més gran escala, els
del Pirineu de Boissevain (1934), Dalloni
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(1930), Schmidt, P. Misch, etc. Alguns
d'aquests treballs seran traduïts i publicats
després de la guerra a la revista Publicaciones Alemanas sobre Geología de España,
per iniciativa del doctor San Miguel.
La postguerra i l'època
del doctor Solé (1940-1960)
Durant la guerra l'activitat científica restà
esmorteïda, si no paralitzada. Passada la
maltempsada, s'entra en un període caracteritzat per la manca d'aportacions estrangeres. De moment, les úniques aportacions
a la cartografia geològica del país serien
alguns fulls del mapa oficial que restaren
sense editar del període anterior -Calella i
l' Estartit, del doctor San Miguel; Tàrrega,
del doctor Bataller- i les traduccions dels
treballs dels geòlegs alemanys ja esmentades. Però a partir de 1943 el panorama
geològic català serà dominat per la figura
del doctor Solé Sabarís des del moment que
accedí a la càtedra que deixà vacant per trasllat el seu mestre doctor San Miguel (el doctor Riba anomena aquest període de la
història de la geologia catalana etapa soleriana o de transició). Amb el doctor Solé, el
Laboratori de Geologia de la Universitat
esdevé un veritable Institut Geològic i es
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consolida com el primer centre de recerca
geològica de Catalunya. Solé s'envoltarà de
geòlegs competents com Llopis, Ribera,
Masachs, Fontboté; entre l'equip de
l'Institut i el doctor Bataller (de vegades
conjuntament), publicaren setze fulls del
nou mapa a escala 1:50 000 entre 1944 i
1956, que s'han de sumar als vuit fets pels
enginyers de l'Instituta. A més de la seva
participació en la cartografia oficial, l'equip
del Laboratori de Geologia que dirigí el
doctor Solé va realitzar notables aportacions cartogràfiques: així, la tesi de Nadal
Llopis (1943, publicada el 1947) constituí
un monumental estudi de les serralades costaneres, i a més d'alguns mapes de detall,
conté un mapa geològic de síntesi a escala
1:200 000 en tres fulls . Solé i Llop is publicaren un mapa dels voltants de Vilafranca a
escala 1:25 000 (1945), i el 1947, el Mapa
Geològic d'Andorra. El propi Llopis preparà una revisió del full núm. 6 del Mapa
Geològic i Topogràfic provincial que no
s' arribà a publicar (1947). Fontboté estudià
el Pre-Pirineu a l'est del Llobregat (1949) i
l'alta vall del Ter (1952); Julivert, l'eocè
entre el Francolí i l'Anoia (mapa 1:125 000)
i la serra de Miramar (1953); Truyols, una
part de la depressió del Vallès (1955); B.

García Rodrigo, els voltants de Capellades
(mapa 1:50 000), 1957. C. Virgili va elaborar
algunes cartografies parcials per al seu estudi estratigràfic del trias dels Catalànids (publicat el 1958).
Pel que fa al Museu del Seminari, l'altre
centre de producció de cartografia geològica, havia quedat destruït des dels primers
moments del conflicte bèl·lic; la tasca de
reconstrucció l'assumí el doctor Bataller
tan bon punt acabaren les hostilitats. No hi
ha dubte que la seva notable aportació al
mapa geològic oficial (vuit fulls publicats
entre 1944 i 1953) contribuí a la reconstrucció del centre que dirigia; el seu ingrés
a la Universitat significà, però, l'abandó de
la cartografia geològica en benefici de la
seva dedicació exclusiva a la paleontologia.
Un camp en el que es feren notables
avenços cartogràfics fou el de la prospecció
d'hidrocarburs -llavors a càrrec de l'Estat-,
especialment en la zona pre-pirinenca, fins
aleshores poc estudiada. Dels estudis fets
amb aquesta finalitat pels enginyers Almela
i Ríos en resultaren els mapes geològics
publicats entre 1943 i 1953: diversos mapes
de detall a escala 1:50 000, i mapes de síntesi
a escala 1:200 000 i 1:400 000. De finals del
cinquanta són les cartografies dels permisos
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del Berguedà i la Garrotxa (Fontboté), i de
l'Empordà (Solé), que restaren inèdites.
Els anys seixanta
Durant els anys seixanta la cartografia
geològica evidencia un canvi qualitatiu
notable, amb la disponibilitat de fotogra fia aèria i de~ primers mapes fotogramètrics, d'una part; amb el desenvolupament
de nous camps de recerca geològica
induïts pel creixement de la indústria
petroliera (micropaleontologia, sedimentologia); de l'altra, també amb la intensificació de les prospeccions petrolieres a
Catalunya, a redós de la llei d'hidrocarburs de 1958. Mentre es multipliquen els
treballs universitaris d'investigació geològica, la cartografia geològica oficial queda
estancada i els mapes publicats fins llavors comencen a ésser superats.
Al llarg dels anys cinquanta s'havia anat
preparant una expansió de la geologia universitària: es creà la Secció de Geologia de
la Facultat de Ciències de Barcelona (1953);
l'emissió dels títols doctorals va ésser possible des de 1954; la primera promoció de
llicenciats en ciències geològiques data de
1957 ... El1965 es creen els departaments i
l' Institut de Recerca Geològica Jaume
Almera, i el 1969 la Secció de Geologia de
la Universitat Autònoma de Bellaterra.
Dins d'aquest període, cal esmentar les
aportacions de les tesis doctorals de Rosell
sobre el Pre-Pirineu de Lleida (1963); la
de Reguant, sobre l'estratigrafia de la plana
de Vic (1966); les de Ferrer, sobre l'estratigrafia de l'eocè (1968), totes acompanyades de mapa geològic. És important el treball de Riba (1967), que per primera
vegada donà una cartografia de fàcies del
conjunt de la depressió de l'Ebre, correlacionant les formacions centrals datades
amb les marginals.
No es poden deixar d'esmentar les aportacions dels geòlegs d'alguns equips universitaris europeus, que iniciaren les seves
recerques a començaments dels anys cinquanta, com les dels holandesos De Sitter i
Zwart en revistes geològiques del seu país
(1953, 1959, 1960, 1961 ); el mapa de
Guérin-Desjardins i Latreille, publicat al
Boletín del Instituta Geológico a partir de
treballs acadèmics (1959). La creació de la
Comisión Nacional de Geología (1957)
permeté regular els treballs d'investigació
d'altres universitats europees dins l'àmbit
de l'Estat. A Catalunya les aportacions cartogràfiques forànies més notables dels anys
seixanta són les de Souquet, 1967 (mapa

del Pre-Pirineu nord-occidental); Séguret
(mapa de les zones aJ.lòctones del Pirineu,
1969); Kromm (mapa de l'eocè marí, 1969).
En el camp de la geologia aplicada, la promulgació de la nova llei d'hidrocarburs
(1959) obrí les portes a la investigació privada, cosa que comportà una gran activitat en
cartografia geològica dels permisos d'investigació pre-pirinencs. La manca de resultats
va comportar, però, l'abandonament progressiu de les concessions de terra des de
1965 en benefici de la plataforma continental,
on es descobrí el primer camp productiu.
La història recent
Els anys setanta comencen amb un ambiciós pla de l'Administració central per tal
d'impulsar la infrastructura cartogràficageològica del país, tant pel que fa a la cartografia bàsica com a l'aplicada. Per altra
banda, arriben a la Universitat aires renovadors amb el professor Oriol Riba, que
introdueix l'estudi dels sediments, especialment els continentals; augmenta la
quantitat d'alumnes i d'investigadors, cada
cop més especialitzats, i com a conseqüència l'activitat -i els resultats, que es tradueixen en el millor coneixement de la geologia del país- assoleix nivells impensables
només uns anys enrera.
Dins el Plan Nacional de la Minería de
1970, es considerà necessari disposar d'una
cartografia geològica moderna de tot l'Estat,
aprofitant la nova cartografia ortofotogramètrica a escala 1:50 000, per a la confecció de la qual s'havia previst inicialment un
termini de setze anys (projecte MAGNA).
En l'actualitat es treballa activament en
aquest projecte, essent de preveure que en un
termini d'uns deu anys quedi cobert tot el
territori de Catalunya. L'antic Instituta
Geológico y Minero, avui anomenat
Instituto Tecnológico y Geominero de
España, és l'encarregat de confeccionar i
publicar aquest mapa, que segueix la divisió
en fulls del Mapa Geogràfic i porta per a
cada full una memòria explicativa, a més
d'estudis complementaris d'ordre estratigràfic, petrològic, paleontològic, geomorfològic, etc. (RODRÍGUEZ, 1992).
Com a base per a la realització del pla
MAGNA es decidí confeccionar i publicar en un període breu (dos anys) un mapa
d'Espanya a escala 1:200 000 que incorporés la cartografia geològica existent, en gran
part inèdita; mapa en el que participaren
activament els departaments universitaris
catalans, i que vingué a substituir l'antic
mapa de 1889. La major part del contingut

català d'aquesta cartografia, publicada entre
1971 i 1972, va ésser confeccionada pels
equips dels doctors Solé i Riba.
A part de la cartografia oficial, es fa difícil relacionar aquí tot el que s'ha aportat en
aquests darrers anys, especialment des de
l'àmbit universitari; per bé que la cartografia no és ara l'objectiu primordial d'un treball d'investigació geològica, n'és un dels
resultats, directament o indirecta. Els mapes
geològics continguts en treballs d'investigació normalment no es publiquen; de fet,
fora de la cartografia oficial, gairebé no es
publica cartografia geològica si no és en
forma esquemàtica; les cartografies sistemàtiques que es realitzen posteriorment
no poden obviar aquestes dades que es van
produint i d'alguna manera les han d'incorporar. D'entre la producció universitària,
podríem esmentar les cartografies de tesi
sobre el Pirineu realitzades per deixebles
dels doctors Solé, Fontboté i Santanach; les
de la Depressió Central per l'equip dels
doctors Riba i Reguant; les realitzades al
departament de petrologia; les dels departaments de geologia de la Universitat
Autònoma ... Aquesta profusió de noves
dades geològiques, que es basa en seriosos
estudis especialitzats (estratigràfics, sedimentològics, estructurals, petrogenètics,
etc.), fa que una part de la cartografia geològica sistemàtica MAGNA existent, la més
antiga, no correspongui ja al coneixement
que avui es té de la geologia de Catalunya.
Entre les cartografies geològiques no oficials publicades els darrers anys sobresurt
el Mapa Geológico de Andorra a 1:25 000
en vuit fulls, obra pòstuma de Nadal
Llopis, publicada pels volts de 1970; i el
Geological Map of Central Pyrenees editat
per la Universitat de Leiden, que resumeix
trenta anys de treballs, i que és l'únic mapa
bàsic existent per a aquella zona (1979); es
tracta d'un mapa geològic a escala 1:50 000
en deu fulls, acompanyat d'un mapa de síntesi a escala 1:200 000 de tot el Pirineu. Un
altre mapa que podríem esmentar aquí és el
de la conca de Tremp, editat per una companyia petroliera (1982).
A l'apartat de cartografia geològica de
síntesi, a partir de la cartografia MAGNA
ja existent, l'Institut Geològic ha començat
a elaborar els nous fulls a escala 1:200 000
que substitueixen els antics de síntesi,
havent-se publicat fins avui els de
Barcelona (1984), Tarragona (1986) i
Vinaròs. També incorporen aquesta cartografia de síntesi els primers mapes geològics
de la plataforma continental a escala
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Figura 4: Estat actual de la cartografia geo lògica bàsica de Catalunya

1:200 000, dels quals han sortit els de Tarragona i Barcelona. Dins d'aquest apartat
de cartografia sintètica tenim el Mapa Geològic de Catalunya a 1:250 000 en un sol
full, format pel Servei Geològic de la
Generalitat de Catalunya i publicat per
l' Institut Cartogràfic de Catalunya l'any
1989, mapa que incorpora gran quantitat de
dades inèdites.

Figura 5: Estat actual de la cartografia geològica de síntesi de C atalunya

L'estat actual
La figura 4 mostra l' estat actual de la
cartografia geològica bàsica de Catalunya.
De l'actual mapa MAGNA, que publica
l'Instituta Tecnológico y Geominero, han
sortit 40 dels 86 fulls que interessen el territori català, i n'hi ha 27 més en preparació,
que sortiran en un temini breu; això representarà el 78 % del territori. La resta no és

Mapa 7: Map a geo lògic d e
Catalunya 1:250 000
rea lit z at pel Serve i
G eo lòg ic d e C at alun ya i publi cat per
l'Institut Cartogràfic

de Catalunya el 1989
(Foto: / Cq

de preveure s'acabi abans de deu anys. Per
a l'Alt Pirineu són plenament vigents els
mapes de l'Institut Geològic de la Universitat de Leiden (1979), i encara alguns
dels mapes del Pre-Pirineu de la primera
sèrie del Mapa Geológico de España a escala 1:50 000.
A escala de síntesi, el mapa més actual
és el de l'Institut Cartogràfic de Catalunya a escala 1:250 000 en un sol full (1989)
(mapa 7). Hi ha, a més, el de l'Instituto
Geológico y Minero a escala 1:200 000
(1971-1972), i les noves edicions dels fulls
de Barcelona, Tarragona i Vinaròs, més
actuals (figura 5). En un termini de dos
anys es publicarà una síntesi del Pirineu
a escala 1:500 000 en la que han coJ.laborat equips espanyols i francesos; i una
nova edició del mapa geològic a escala
1:1 000 000 obtinguda per síntesi de la
cartografia MAGNA, que portarà a
terme l' esmentat institut geològic oficial.
Com a conclusió, podem dir que el
mapa geològic bàsic de Catalunya s'acabarà en un termini no gaire llunyà, potser
una desena d'anys. Ara en fa dos-cents que
l'iJ.lustrat acadèmic Díaz de Valdés afirmava que la cartografia geològica detallada
era necessària per al progrés del país. Es
varen necessitar cent anys per a acabar un
primer bosquejo. El mapa de detall haurà
trigat més de dos-cents anys a arribar.
Data de recepció de l'original: 04.92
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NECROLÒGICA
DE LLUÍS CASASSAS I SIMÓ
Quan ja s' havia tancat la redacció
d'aquest número 19 de la Revista, ens sorprengué a tots la mort sobtada de Lluís
Casassas i Simó, a la revetlla de Sant Joan
d'enguany, cosa que ens obliga una vegada
més a la tasca ingrata de fer una necrològica. En Lluís Casassas que, ultra la migradesa dels anys de la guerra i la fam, mai no
havia estat malalt, que sempre caminava
amb un ritme difícil de seguir pels seus
alumnes més joves, va notar la seva malaltia pels volts de la Setmana Santa d'enguany
i poc després de dos mesos, moria a casa
seva, sense haver fet altra cosa entretant
que anar de l'hospital a casa i de casa a
l' hospital. Si sempre és difícil fer una nota
necrològica, pel lògic dolor i per la facilitat
de caure en l'elogi indiscriminat, en aquest
cas ho és molt més quan es tracta d'una
persona amb la qual estiguérem molt units
durant molts anys, i de qui un seguit de
mals entesos ens separaren els darrers
temps. Per sobre de tot, de l'amistat i del
distanciament, resta el record de la persona,
del company, del geògraf.
Lluís Casassas va néixer a Sabadell l'abril
del1922, i un cert sabadellisme l'acompanyà,
per bé que irònicament, tota la seva vida;
ell, que tantes anècdotes i frases fetes sobre
Catalunya sabia, solia difondre aquella que
Barcelona era el port de Sabadell ... Fill de
mestres i alumne de l'Institut-Escola del
parc, ambdues coses afectaren profundament la seva formació, tot creant-li una
àmplia relació entre els cercles inteJ.lectuals
catalans i tot marcant-lo cap a una orientació
pedagògica. Les trajectòries dels seus germans: l'Enric, en el món de la química, de la
universitat i de l'Institut d'Estudis Catalans,
l'Oriol, en el món de la medicina i de la seva
història, li ampliaren les relacions inteJ.lectuals, a ell, que tenia un gran sentit de família. En Lluís Casassas, després de la guerra,
s'orientà cap a la carrera de dret i fou un
dels pocs estudiants conscients de llavors,
cosa que el dugué a comissaria i a la presó. El
1945, la victòria aliada en permeté el seu alliberament, com el d'alguns altres, quan els
paràmetres polítics europeus canviaren ràpidament. Els anys perduts per les conseqüències de la guerra i de la presó el dugueR.C.G. n° 19 • setemb re 1992 • volu m V II

ren a consolidar de pressa la seva família i a
entrar en el món laboral, al ram del gel i la
seva producció i comercialització, posteriorment convertit a les cambres frigorífiques. El cuc de la Universitat, però, persistia per sobre de qualsevol altra ocupació.
Amb el famós pla Maluquer, en Lluís
Casassas va poder incorporar-se als estudis
de Geografia i Història, quan nosaltres
estàvem acabant el primer cicle. Aquesta
circumstància permeté que estudiéssim
junts i que des de molt aviat forméssim un
grup de treball força homogeni en les assignatures del primer pla d'estudis de
Geografia. Les terrasses del Llobregat,
entre Monistrol i Viladordis, o el clima de
la comarca de l'Anoia, entre d'altres, foren
temes que treballàrem al camp i a casa amb
passió i profunditat. En Casassas ens
ensenyava Catalunya, sobretot, als que,
com jo, n'érem forasters, un país que estimava i que mai no es cansava de recórrer.
En Casassas ens posà en contacte amb Pau
Vila ben aviat, i arribà a organitzar-li, fins i
tot, un homenatge senzill, a casa seva.
L'arxiu fotogràfic d'en Casassas, que era
un apassionat de la fotografia, inseparable
de la seva Voiglander, ha d'estar ple de testimonis d'aquella època d'il·lusió per l'estudi i d'aprenentatge continuat. Amb en
Casassas entràrem a formar part de la
Societat Catalana de Geografia, quan encara n ' era president el senyor Josep de
Calassanç Serra i Ràfols; allà visquérem

debats apassionats sobre el transvasament
de l'Ebre o sobre el futur i mai realitzat
Atles Nacional de Catalunya. Ell llavors
arribava a la cinquantena i nosaltres teníem
l'edat dels seus fills grans.
El juny del 1972 ambdós presentàrem la
tesi de llicenciatura, ell sobre el Lluçanès,
que publicà la Fundació Salvador Vives i
Casajuana el 1976; ell s'endugué el cum
laude que celebràrem junts a casa seva, la
Marta i la Mercedes, en Lluís i jo ... Aviat la
mort de la Marta suposà una ruptura en la
seva vida personal, que superà amb el seu
apassionament i les seves ganes de viure
característiques. El setembre del 1972 tots
dos junts entràrem al cos de professors del
Departament de Geografia, entorn del doctor Joan Vilà i Valentí. Des d'aleshores ·
compartírem les experiències de la docència
en uns moments d'il·lusió i de lluita. L'una
i l'altra ens havien d'anar separant lamentablement, però mai les perdérem .
Compartírem assignatures, com la
Geografia dels Països Catalans, i seminaris,
així com molts dels treballs de la Junta de la
Societat Catalana de Geografia. Eren els
temps en què treballàvem junts sobre els
temes de l'ordenació territorial a la
Facultat, en conferències pel país, a la
Fundació Bofill. Foren els darrers temes
en què col·laboràrem, la nostra relació
d'anys no resistí la disparitat de criteris.
El 1976, en Casassas presentà la seva tesi
de doctorat sobre El paper de Barcelona en
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la formació i en l'ordenament del territori de
Catalunya, que edicions Curial publicà uns
anys més tard. El 1982, guanyà les oposicions d'adjunt i el1986, finalment, la càtedra
de Geografia de Catalunya, que esdevingué
d'Anàlisi Geogràfica Regional. En gaudí
relativament poc, ja que la nova llei el feia
jubilar l'any següent; una llei que és a punt
de canviar novament per tornar a allargar
l'edat de jubilació obligatòria, la injustícia
de la qual no podrà malauradament veure en
Casassas. La Universitat de Barcelona aconseguí mantenir-lo lligat al seu si a través del
nomenament com a primer síndic de greuges, càrrec en l'exercici del qual ha mort.
De la tradició de la geografia catalana
sorgí la col-laboració amb Pau Vila en la
redacció de la part del segle xx de la història de Barcelona per a la Geografia de
Catalunya de l'editorial Aedos, que fou
publicada en volum separat amb el títol
Barcelona i la seva rodalia al llarg dels
temps (1974). Igualment, el 1978 publicà
Fires i mercats a Catalunya, un llibre que li
agradava de definir com un llibre de metge,
en el sentit que era un dels que els pacients
solen regalar als seus metges, quan n'estan
contents ... Dels treballs sobre l'ordenació
territorial, sobretot de la coHaboració amb
l'economista Joaquim Clusa, en sortiren el
1981 dos llibres: L'organització territorial
de Catalunya i L'organització territorial
de Barcelona. Ei primer era la presentació
del seu projecte d'agrupació de municipis,
les famoses municipalies, i el segon la base
per a la nova divisió municipal, la descentralització del1984. En la mateixa línia fou
cridat a col· laborar en projectes similars a

diversos indrets de Catalunya, principalment a Girona.
Els darrers anys repartia el seu temps
entre una gran dedicació a la Societat
Catalana de Geografia, que presidí fins que
fou nomenat membre de l'Institut d'Estudis
Catalans i el seu càrrec de síndic de greuges
de la Universitat. La publicació dels 23
números, fins ara, de la revista Treballs de la
Societat Catalana de Geografia o el Primer
Congrés Català de Geografia del 1991 li
deuen la seva existència. En el camp de la
recerca s'havia dedicat els darrers temps als
estudis físics del pla de Barcelona, sobre el
qual publicà un capítol al primer volum de
l'obra Història de Barcelona, de l'Enciclopèdia Catalana (1992) i sobre el que féu
un guió per al programa Retalls de Barcelona de TVE a Catalunya.
Ara ens sorprèn a tots el molt que va fer
amb tan poc temps i el que hauria pogut fer
si la malaltia definitiva no li ho hagués
impedit. És la persona, però, més que el
seu treball, el que serà més difícil d'oblidar.
Serveixin aquestes notes d'homentage de
solidaritat a la seva família i als seus amics.
Carles Carreras i Verdaguer

CURS INTERNACIONAL
D'HISTÒRIA I CULTURA
MEDITERRÀNIA
"ALBERTO BOSCO LO"
Les Sezione di Studi Storici "Alberto
Boscolo" organitza per als propers dies 5-8
d' octubre de 1992, a Tossa de Mar, un curs
titulat Peninsulari e Turchi dall'Oceano
Atlantico all'Oceano Indiana (Secoli xvXVII) . Aquest curs presenta un aspecte cartogràfic referit a la Mediterrània oriental i
occidental i un altre aspecte lingüístic que
comprèn unes nocions de llengua turca i un
curs sobre llengua i cultura catalanes.
El programa i les exposicions previstes
són les següents:
- Profilo di storia turca dall'Asia Centra/e
alfa nascita dell'Imperio Ottomano; L'Imperia Ottomano; La marineria imperiale;
Gli ammiragli geografi, per la professora
Anna Masala de la Universitat "La Sapienza", de Roma.
- La nàutica a la mediterrània (s. vm-xm);
La península ibèrica i la mar (s. XI V-XVI) ;
La descoberta de l'Atlàntic; El descobriment d'Amèrica i la primera volta al món,
pel professor emèrit Joan Vernet i Ginés
de la Universitat de Barcelona.

CORSIINTERNAZfONAU

Dl STORlA E CUL 7VRA MEDflCRRANEA
•ALBERTO BOSCOLO.

PENINSULAR/ E TURCHI
DALL'OCEANO ATLANTICO
ALL 'OCEANO INDIANO
(Seco/1 XV-XVII)
TOSSA Df MAR

{GI~)

5-8 otlebrfl 1992

C.U de Cu/tur• •Tom.lt VId./I R-.
Alida. d.IP•Mgrf.B
TwwdeMu(GJrotwJ

SEZIONE Ol STVDI STORICI
.A.LBERTO BOSCOL~
CON UNE Dl TOSSA DE HAR

L'Istituto Italiana di Cultura de Barcelona i l'Institut Cartogràfic de Catalunya han
col·laborat en l'organització d'aquest curs.
Les persones interessades en tenir més
informació poden adreçar-se a:
Sezione di Studi Storici
"Alberto Boscolo"
Senyora Simonetta Costanzo Pittaluga
Rambla de Catalunya 62, 6è 2a-B
08007 Barcelona
Telèfon: (93) 215.75.59
Fax: (93) 487.08.96
Cartoteca de Catalunya
Institut Cartogràfic de Catalunya

11è SIMPOSI INTERNACIONAL
D'IM COS
Madrid, 7-10 d'octubre de 1992
L' IMCOS (International Map Collector's Society), amb seu a Londres, celebrarà
el seu 11è simposi anual a Madrid durant
els dies 7 al10 d'octubre de 1992.
El programa previst inclou una sèrie de
visites a centres que contenen col-leccions
cartogràfiques notables (Biblioteca Nacional, Museo Naval, Servicio Geografico
del Ejército i Biblioteca de San Lorenzo de
El Escorial), i un cicle de conferències a
impartir al Centro Cultural Galilea a càrrec
d' Agustín Hernando, professor de la
Universitat de Barcelona, que presentarà
el tema: Los mapas mas antiguos de España;
del coronel Angel Paladini, de la cartoteca
R .C.G. n° 19 • setem bre 199 2 • volum VIl
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Asociación
Internacional
dc

Per a més informació podeu adreçar-vos a:
FRAMESL
General Pardiñas, 69
28006 Madrid
Telèfon: (91) 411.33.62
Telefax: (91) 564.15.20

~~----------,

MAS TER

EN INGENIERIA GEOLOGICA
Y AMBIENTAL
Y CUIISOS DE ESPKIAUSTK EN
eiNGIMR~ .-.....rAL

Coleccionistas de Mapas
Cartoteca de Catalunya
Institut Cartogràfic de Catalunya

Dol 21/X/92 ol 111V1183

III MASTER EN ENGINYERIA
GEOLÒGICA I AMBIENTAL

del Servici o Geogr:ifico del Ejército, amb el
tema: Cartas manuscritas de América, sigla
X VI; de María Luisa Martín Meras, cap
d ' investigació del Departamento de
Cartografía del Museo Naval, que exposarà: El mapa de las colonias inglesas de
Norteamérica de john Mitchell; i de
Carmen Líter, cap del Gabinete de
Cartografía de la Biblioteca Nacional, amb:
El cartógrafo Tomas López.
També és previst d'organitzar una fira
de mapes i llibres antics i preparar una
exposició amb el tema Los mapas antiguos
mas bellos de España.

La Universitat Politècnica de Madrid i
l'Instituta Tecnológico Geominero d'Espanya, amb el patronatge d'aquest institut,
del programa Comett de la CCE i de
l'empresa ENRESA, han organitzat un nou
Master en Enginyeria Geològica i
Ambiental que s'impartirà entre el 21
d'octubre de 1992 i 1'11 de juny de 1993.
Les classes es faran a l'Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Minas de
Madrid, carrer de Ríos Rosas, núm. 21 i a la
Fundación Gómez Pardo, pròxima a
l'esmentada escola. Tindran lloc preferentment a la tarda, de les 16 a les 20 hores.
El Master consta dels tres cursos
següents: Ciències i tècniques bàsiques en
enginyeria geològica i ambiental, Enginyeria geològica i de riscs naturals, i Enginyeria ambiental.
Aquests cursos es complementen amb
pràctiques de camp i la realització d'un
projecte de final de Master.

-·Qui no desitgi realitzar el curs complet
de Master podrà fer només el d'especialista
en enginyeria geològica i de riscs naturals, o
el d'especialista en enginyeria ambiental.
Per a més informació, cal dirigir-se a:
Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Minas
Dpto. de Explotación de Minas
Ríos Rosas, 21
28003 Madrid
Telèfon: (91) 336.70.04
Pedro Ramírez Oyanguren
Director del Master

FE D'ERRATES
En el número 18 de la Revista Catalana de Geografia s'han detectat
alguns errors que poden dificultar la lectura dels articles. Són els
següents:

- Pàgina 24, columna 3, línia 28. Diu: " ... Les problemàtiques medi
rural i medi urbà ... "; hauria de dir: " ... Les problemàtiques del
medi rural i medi urbà ...".

- Pàgina 5, columna 2, línia 39. Diu: " ... Centre National de la
Recherche Scientifique (CRNS) .. . "; hauria de dir: " ... Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS) ... ".

- Pàgina 26, figura 2. Al sistema internacional va la fórmula que
surt dins dels sistema nacional; la fórmula que hauria d'anar al
sistema nacional apareix dins del nucli de la figura; i, al nucli de la
figura, s'hauria d'incloure la fórmula Sistema alimentari/Processos
socials i ecològics.

- Pàgina 6, columna 2, línia 17. Diu: " ... com el del ja mencionat grup
del CRNS o el del Departament de Geografia ..."; hauria de dir:" ...
com el del ja mencionat grup del CNRS o el del Departament de
Geografia ...".

- Pàgina 42, figura 16. Hauria de dir: "(Font: Enquestes sobre el
terreny)".
- Pàgina 45, figura 18. Hauria de dir: "(Font: Enquestes sobre el terreny)".

- Pàgina 16. Diu: "Foto 2"; hauria de dir: "Foto 8".
- Pàgina 19. Diu: "Foto 8"; hauria de dir: "Foto 9".

- Pàgina 53, figura 4. Diu:" ... Mercat de Sainte-Foy, 1990"; hauria
de dir: " ... Mercat de Sainte-Foy, 1989".

- El nom de l'autor de l'article "L'accés al menjar. Un enfocament,
una perspectiva" és Warwick Armstrong.

- Pàgina 55, foto 4. Diu: "(Foto: "Espace et Alimentation","; hauria
de dir: "(Foto: "Espace et Alimentation ", 1989)".
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PITER H_ MEURER

ATLANTES COLONIENSES
DIE KOL"'U SoiULE DER ATLASKARlOGitAPHIE
1570-1610

VERLAG DIETRICH PFAEHLER

t. t.- TÍTOL:

Catalogo de cartografía histórica de España del M usco Naval

Atlantes Co lonienses . Die
Kólner Schu le der Atlaskartographic 1570-1610

Treballs sobre Cerdà i el seu
Eixample

Las ciudades españo las en el
sigloXIX

1.2.- AUTOR:

Martin-Menís, Luisa; Rivera,

Meurer, Peter H.

Laboratori d'Urbanisme (Universitat Politècnica de Catalunya)

Quirós Linares, Francisco

Belén
1.3.- TRADUCTOR:

-

-

-

-

1.4.- PAÍS:

Espanya

Alemanya

Espanya

Espanya

1.5.- ANY D 'EDIC IÓ :

1990

1988

1992

1991

1.6.- EDITORIAL:

Museo Naval-Ministerio de
Defensa

Verlag Dietrich Pfaehler

Ajuntament de Barcelona. Regidoria d'Edicions i Publicacions;
Secretaria General Técnica. Centro de Publicaciones del MOPT

Ambito Ediciones, S.A.

1.7.- ISBN:

84-505-9117-1

3-922923-33-X

84-7609-517-1

84-86770-39-4

2.1.- FO RMAT:

30 x 21 cm

33 x 25 cm

30 x 30 cm

34 x 36 cm

2.2.- NOMBRE D E
PÀGINES:

436

248

394

316

3.1.- LLEGIBILITAT:

Bona

Bona. Les fitxes corresponents

Bona

Bona

a cada mapa contenen excessives abreviatures.

3.2.- ESTR UCTURA
D EL LLIBRE:

Catàleg del Musco Naval dc
Madrid que recu ll fitxes de
documents cartogràfics de l'estat
espanyol, agrupades per com unitats autònomes. L'encapçala
una introducció històrica sobre

la procedència dels fons i les
seves característiques tècniques.
Comprèn, a més, un índex
geogràfic, un de matèries, un

d'onomàstic i un de general.

Consta d'un capítol introductori on es cita bibliografia, abreviaturcs, fons documental i introducció general . El cos del llibre
el formen tretze capítols dedicats als cartògrafs de l'escola de
Colònia. Cada capítol conté la
biografia del cartògraf i una fitxa
per a cada ades que dibuixà. Incorpora índexs toponímic i
onomàstic, i un resum en anglès.

Consta de diversos capítols

Es compon de dues parts comple-

escrits per autors d, especialitats

mentàries: la primera fa u na

diverses que analitzen l'obra

descripció de les ciutats espanyoIcs en el segle XIX segons el
" Diccionario Geogrifico" de
Madoz; i la segona recull la part
gràfica. S'inclou un catàleg dels
mapes i plàno ls de l'atles de
Coello, un índex toponímic de
nuclis d'Espanya i possessions
d'ultramar i un índex general.

urbanística duta a terme per

Ildefons Cerdà a Barcelona. A l
final del llibre s'inclou una
traducció a l'anglès dels capítols.
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LAS CIUDADES ES PAÑOLAS
EN EL S IGLO XIX
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3.3.- REALITZACIÓ
GRÀFICA:

Completa. Cada fitxa s'il·lustra
amb una reproducció cartogràfica del document que descriu.
Exceptuant algunes reproduccions en color, la major part de
les làmines són en blanc i negre.

Completa i acurada, amb reproduccions diverses de mapes per
a cada autor i algunes portades
d'atles. En blanc i negre.

Bastant completa: fotografies
en color i en blanc i negre,
esquemes, reproduccions de
plànols i documents diversos.

Abundant i molt cuidada: reproducció de documents cartogràfics, gravats, fotografies i !itografies de gran interès i valor, en
blanc i negre i en color.

4.1.- BIBLIOGRAFIA:

No n'hi ha.

Al començament del llibre i
agrupada en diversos apartats.

Molt extensa i al final de cada
capítol.

Bastant extensa i al final de la
part de text.

4.2.- NOTES:

No n'hi ha.

A peu de pàgina.

Abundants i al final de cada
capítol.

Al final de cada apartat.

5.0.- CONCEPTE:

Catàleg de cartografia històrica
d'Espanya del Museo Naval de
Madrid que comprèn mapes,
cartes nàutiques i dibuixos
arquitectònics en els quals es
representa Espanya. La major
part són de la 2a meitat del
segle XVIII i alguns del segle XIX.

Llibre que presenta la producció cartogràfica de l'anomenada
Esco la de Colònia durant el
període 1570-1610. Cataloga els
diferents atl es i documents
cartogràfics segons els seus

Recull de treballs procedents de
recerques monogràfique s
diverses situat en la línia de
valoració del projecte Cerdà i
publicat com a catàleg de
l'exposició "Cerdà i el seu
Eixample de Barcelona".

Llibre que, a través de dues obres
geogràfiques molt representatives
del segle XIX, presenta una visió
de les ciutats espanyoles en un
període justament anterior a les

Publicació que dóna una informació molt completa sobre els
fo ns cartogràfics del Museo
Naval. Les obres són referenciades per una fitxa catalogràfica que segueix les normes ISBD
i van acompanyades d'una
reproducció fotogràfica que
faci lita la seva comprensió. El
seu objectiu és proporcionar
una informació completa de
cada document i una consulta
àgil, ràpida i prou entenedora
dels fons del Museo Naval.

Obra que tracta a fons els
autors de l'Escola de Colònia
de cartografia d'Atles i la seva
producció cartogràfica. A
través de fitxes molt completes
presenta els diferents docu ments cartogràfics en estudis
molt detallats que converteixen
el ll ibre en document de
referència per als historiadors
de la cartografia. Obra a mig
camí entre la catalogació documental i la inve stigaci ó en
història de la cartografia.

6.0.- VALORACIÓ
GLOBAL:
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autors.

Llibre que ofereix un estudi
complet i aprofundit sobre la
figura d'Ildefons Cerdà des de
diversos i variats enfocaments
que destaquen l'i nterès
intel·lectual i històric de la seva
obra. Destinat a complementar
l'exposició sobre Cerdà i dirigit
a persones interessades o estu-

dioses del tema procedents de
qualsevol camp.

grans transformacions urbanes.

Estudi històrica-geogràfic que
recupera dues obres del segle XIX
i relaciona i reestructura els seus
continguts. Conté reproduccions
de plànols de gran valor que es
complementen amb una descripció històrica molt acurada, tot

adaptat a un format que facilita la
seva consulta. Dirigit a persones
interessades en la geografia històrica urbana perquè reflecteix una
situació histò rica mo lt concreta

en què les ciutats espanyoles
comencen a canv1ar.

72 informacions

Res ú menes

COOPERACIÓN ENTRE CONSERVADORES DE MAPAS EN EUROPA.
Quod Erat Demonstrandum .......................................................................................................
Jan Smits, en su calidad de secretario del grupo de cartotecarios de la LIBER realiza una
presentación de los trabajos de este grupo. El artículo se inicia con un repaso histórico de
la evolución de los trabajos del grupo, para terminar presentando los acuerdos principales
a los que se ha llegado en el problema de la catalogación de los documentos cartogr:íficos.
PANORAMA ACTUAL DE LA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA.
Conversación con Eila Campbell y Monique Pelletier ............................................................
Aprovechando su estancia en Barcelona para impartir un curso, la redacción de la Revista
entrevistó a las señoras Campbell y Pelletier. Las preguntas giran en torno a las características mas importantes de dos tradiciones de cartografía histórica tan importantes como la
francesa y la inglesa. Se debatió especialmente el tema de la falta de institucionalización de
la disciplina cartognífica.
LA CARTOGRAFÍA DE COPENHAGUE EN EL SIGLO XIX .............................................
La autora analiza la cartografía urbana sobre Copenhague existente en la biblioteca real
danesa. Enmarca su estudio en el contexto de la cartografía urbana del siglo XIX y se
centra en la evolución de la ciudad y de sus diferentes representaciones. Concluye con la
ratificación de la difusión del uso de la cartografía urbana en Dinamarca durante la época
estudiada.
DOS INTERPRETACIONES DIFERENTES DE CATALUÑA
EN LA CARTOGRAFÍA FRANCESA DEL SIGLO XVII ............................................... .
El autor analiza dos obras de los cartógrafos franceses Nicolas Sanson y Pierre du Val
d' Abbeville, ambas del siglo XVII. Tras una aproximación histórica a los autores, se comparan ambos mapas en cuanto a medidas, concepción, orografía, hidrografía, costas, puentes
y caminos, división territorial, toponimia y aspecto decorativo. La toponimia de estos
mapas se analiza con exhaustividad.
LA ANTARTIDA. Odisea humana en la confirmación de una hipótesis .....................................
El autor presenta un estudio acerca del descubrimiento de la Tierra a partir de las informaciones de la cartografía histórica. Centrado en el caso del continente antartico, se aprovecha para realizar una periodización de la historia de la cartografía. El estudio se enmarca
dentro de la evolución de la cultura occidental en general.
LA CARTOGRAFÍA GEOLÒGICA DE CATALUÑA.
Historia y estado actual .............................................................................................................. .
Este artículo hace una valoración del caracter basico de la cartografía geológica. El autor,
miembro del Servei Geològic de Catalunya, se centra en el estudio de la evolución de los
mapas geológicos en Cataluña realizados desde dentro y desde el exterior, a partir de los
precedentes de 1830 hasta la situación actual.

,\hst r.1cts

COOPERAT! ON BETWEEN MAPCURATORS IN EURO PE.
Quod Erat Demonstrandum ...................................................................................................... .
Jan Smits, as a secretary of the LIBER maplibrarian grouf, introduces this group's work.
The paper starts with a historical view of the evolution o this group's work and ends up
explaining the main issues agreed concerning the problem of cartographic documents cataloguing.
A GENERAL VIEW OVER THE PRESENT HISTORY OF CARTOGRAPHY.
Talking with Eila Campbell and Monique Pelletier ............................................................... ..
On the occasion of the coming to Barcelona of Mrs. Campbell and Mrs. Pelletier regarding a course they had to give, the Magazine interviewed them. Most of the questions
asked were related to the main characteristics of two important tradicions in mapmaking
such as the French and English. One of the subjects discussed was the lack of institutionalization of the Cartography field.
CARTOGRAPHY IN COPENHAGEN IN THE XIXth CENTURY .................................... .
The author analyzes the urban Cartography of Copenhagen available in the Royal Danish
Library. She places her study in the urban X!Xth century Cartography environment and
she focuses her study in the evolution of the ciry as well as of its many different images.
She concludes pointing out the way urban Cartography in Denmark was actually spread
throughout the period she has studied.
TWO DIFFERENT WAYS OF INTERPRETING CATALO NIA
IN THE FRENCH CARTOGRAPHY OF THE XVllth CENTURY ............................. .
The author analyzes two works of the French Mapmakers Nicolas Sanson and Pierre du
Val d' Abbeville, both from the xvmh century. After a historical approach of the authors,
both maps are compared according to their sizes, conception, orography, hydrography,
coasts, bridges and trails, territory boundaries, toponymy and decoration. The toponymy
is specially analyzed in depth.

j an Smits

Entrevista

Mari4. Ca rme Montaner

Albm Bare/IA

Agustín H ernando

Enric Aragonès

Ja n Smils

lnterview

Ma ria Carme Monum er

Albert Barel/4

THE ANTARCTIC. A human Odyssey to confirma hyfothesis ................................................
The author proposes a study about the discovery o the Earth starting from informacions
obtained through historical Cartography. He focuses his study in the antarctic continent
and he therefore defines the periods in the History of Cartography. The study's framework would be the general evolution of occidental culture.

Agustín HeTniJndo

CATALONIA'S GEOLOGICAL CARTOGRAPHY. History and Present ..............................
In this paper, the author carries out an evaluation of the main features of the Geological
Cartography. The author, who is a member of the Servei Geològic de Catalunya
(Catalonia Geological Service), focuses his study on the evolution of geological maps in
Catalonia, both the ones done in the country and abroad, starting from the ones dated
from as far as 1830 up till now.

Enric Aragonès
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o es en una
Aquesta i totes
les publicacions de la
Generalitat, les trobareu
a la nostra Llibreria.
Un espai funcional,
al centre de Barcelona,
obert a tot el món.

Que, a més,
ofereix les publicacions
més significatives
d'organismes
internacionals com
l'ONU, la UNESCO, etc;
i que disposa de
servei de vídeo i de
banc de dades
informatitzat tant del
Diari Oficial com de
publicacions.
Ara hi ha una
Llibreria per a totes les
nostres publicacions:

la Llibreria de
la Generalitat de
catalunya.

m1
l1W
Generalitat de Catalunya

Llibreria

Veniu a conèixer-la.

Palau Moja
Rambla dels Estudis, 118
08002 Barcelona
Tels. 302 68 35 · 302 64 62

INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATAL UNYA
UNA INSTITUCIÓ JOVE AL SERVEI D'UNA LLARGA TRADICIÓ

Fotogrametria
assistida
La restitució
fotogramètrica és
mecanitzada de
manera integral;
inicia així
la mecanització
de la delineació.

Edició digital
L'edició digital s'efectua a través del sistema
gràfic que ajuda a dibuixar els mapes i
la seva simbologia; també s'utilitza per dissenyar
i controlar els vols fotogramètrics, etc.

Teledetecció
Les imatges
emeses des
de satèl·lit són
rebudes per un
sistema de
procés d'imatges
digitals en color
que permet
d'una forma
directa diferents
tractaments de
les mateixes.

Centre de càlcul
El Centre de càlcul , proveït de xarxes de sistemes
cartogràfics digitals i de sistemes de procés d'imatge,
constitueix la infrastructura que permet el tractament de
totes les dades necessàries per a l'elaboració de la
cartografia.

Laboratori
El Laboratori fotogràfic, compost de les més modernes
processadores i cambres de precisió, permet
la màxima exactitud en la reproducció foto-cartogràfica.

•
•
•
•

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques
Institut Cartogràfic de Catalunya
Balmes, 209-211- Telèfon (93) 218 87 58
Tèlex 98471 ICC BE - Fax 218 89 59 - 08006 Barcelona

Mapes topogràfics •
Mapes temàtics
•
Mapes de carreteres ·
Mapes i guies
•
turístiques
•
• Mapes i guies
excursioni~tes
•
• Plans de c1utats
• Ortofotomapes

Fotografia aèria
Llibres de contingut
geocartogràfic
Atlas
Publicacions {!e la
Generalitat
Diverses publicacions
oficials de l'estat
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