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LES CARTES PORTOLANES

Les cartes portolanes són els primers ma-
pes a escala de disseny vertaderament 
realista que va generar la humanitat. Van 
aparèixer entrat ja el segle xiii a l’arc litoral 
toscanolígur (entre Pisa i Gènova), com a 
conseqüència del gran renaixement del co-
merç marítim mediterrani en la centúria an-
terior, capitanejat pels nord-italians i, a me-
nor escala i amb una mica d’endarreriment 
cronològic, també pels catalans. Aquella 
intensa activitat nàutica del segle xii havia 
permès reunir una gran quantitat d’informa-
ció geogràfica sobre la conca mediterrània; 
particularment, sobre les distàncies que, en 
línia recta, separaven cada port o accident 
litoral dels altres en una de les direccions 
marcades per la brúixola. L’obertura de l’es-
tret de Gibraltar al tràfic marítim cristià me-
diterrani en les dècades centrals del segle 
xiii permeté incorporar-hi progressivament 
la representació de les costes atlàntiques 
del nord d’Àfrica i del continent europeu. 
Va néixer, d’aquesta manera, aquella prime-
ra imatge versemblant de les costes de la 
Mediterrània i de l’Atlàntic oriental que ano-
menem carta portolana.

Diferenciem les cartes portolanes de la 
resta de mapes antics perquè sempre van 
ser traçades sota una característica tera-
nyina de línies negres, verdes i vermelles, 
les quals representen les trenta-dues di-
reccions que podia indicar la brúixola. 
Aquestes ratlles servien als mariners com 
a referència per a deduir els llocs als quals 
arribarien si continuaven navegant en aque-

lla determinada direcció. De la mateixa ma-
nera, l’escala o escales gràfiques que sem-
pre porten servien per a fer la conversió a 
milles nàutiques de la distància capturada 
sobre el mapa amb l’ajuda del compàs de 
puntes, un instrument metàl·lic que els me-
dievals anomenaven “les sestes”.

La carta portolana o “carta de navegar” 
havia estat concebuda per servir com a 
instrument de navegació, però acabaria  
revolucionant tota la manera de percebre, 
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Carta portolana utilitària 
elaborada pel taller 
mallorquí de Cresques 
Abraham, amb alguns 
topònims ja adaptats 
a la fonètica catalana. 
Venècia, Biblioteca 
Nazionale Marciana, ms. 
It. IV, 1912 (10057).

Detalls de la rosa dels 
vents i de l’escala 
gràfica en la carta de 
Gabriel de Vallseca de 
l’any 1449. Florència, 
Archivio di Stato,  
C. N. 22.
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de visitar-los —particularment les de Marco 
Polo— no paraven d’estimular l’interès dels 
occidentals i dels bizantins per aquells terri-
toris mal coneguts. Aquella atracció va actuar 
com a esperó decisiu en la recuperació dels 
imperfectes dissenys hel·lenístics, per als 
quals no hi havia, però, alternativa.

Creats els nous models cartogràfics (el 
nàutic estricte i l’ecumènic), un grup reduït 
de tallers específicament dedicats a la re-
producció seriada d’aquestes obres es va 
cuidar de difondre’ls per tota la Mediterrà-
nia i per l’Europa atlàntica; i va fer també, 
de les obres de cartografia portolana els 
primers mapes de la història que van gau-
dir d’un significatiu nivell de difusió social, 
almenys pel que fa als nuclis urbans litorals.

representar i gestionar l’espai de les so-
cietats baixmedievals, tant de l’àmbit l’oc-
cidental llatí com del bizantí i de l’islàmic. 
D’aquesta manera, a la Venècia dels anys 
vint del segle xiv va sorgir una altra idea 
trencadora: al nou disseny versemblant de 
la Mediterrània i de l’Atlàntic nord-oriental 
creat per la cartografia nàutica genovesa i 
importat a la Ciutat dels Canals en la dè-
cada anterior, s’hi va juxtaposar un traçat 
complementari de l’Àsia i de l’Àfrica remo-
tes d’arrel tardoromana. Com que aquells 
grans espais llunyans encara no havien 
estat circumnavegats, no podien ser repre-
sentats d’acord amb la nova tècnica carto-
gràfica. Tanmateix, les escasses i confuses 
dades proporcionades per les descripcions 
dels viatgers que havien tingut l’oportunitat 
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Versió del mapamundi 
híbrid en la variant del 
venecià fra Paolino 
Minorita (c. 1330). El 
manuscrit que la conté 
porta notes marginals 
en català no gaire pos-
teriors. París, Bibliothè-
que Nationale, ms. Lat. 
4939, f. 9r.

Carta portolana d’An-
gelino Dulceti de l’any 
1339, primera obra 
pervinguda signada 
a Ciutat de Mallorca. 
Mutilada pel seu extrem 
oriental, l’obra presenta 
el patró textual i icono-
gràfic que adoptarien i 
difondrien els cartògrafs 
autòctons. París, Bi-
bliothèque Nationale, 
Dép. des Cartes et 
Plans, Rés. Ge. B696.

L’APORTACIÓ DE LA CULTURA CATALANA

En aquest espectacular procés creatiu, com en tants altres de la 
cultura i l’art medievals i renaixentistes, la cultura catalana comença 
sent una primera perifèria directament irradiada per un potentíssim 
epicentre, situat a la Itàlia nord-occidental. Nogensmenys, i a dife-
rència del que va passar en uns altres àmbits, la cultura catalana 
no es va limitar a rebre i reproduir els nous models. Al contrari, 
els va digerir completament i, en aquell centre estratègic de les 
rutes marítimes mediterrànies que fou la ciutat portuària de Mallor-
ca, els va transformar en un producte propi desenvolupat de ma-
nera autònoma. Convé, doncs, explicar breument aquella història.

Els inventaris de béns de difunts mallorquins i catalans de les pri-
meres dècades del segle xiv demostren que les cartes portolanes 
genoveses van arribar amb molta rapidesa a les ciutats litorals de la 
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Mapamundi català 
estense, elaborat pel 
taller de Pere Rossell 
vers l’any 1463. És 
l’únic exemplar del 
mapamundi circular 
català que ha pervingut 
íntegrament, i està 
decorat amb minia-
tures d’extraordinària 
delicadesa i perfecció. 
Mòdena, Biblioteca 
Estense e Universitaria, 
C. G. A.1.
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topònims litorals que incloïa. Les grans di-
mensions permeteren farcir aquella repre-
sentació ecumènica d’informació geogràfi-
ca, toponímica i cultural relativa als territoris 
interiors d’Europa i de l’Àfrica septentrional. 
Donaren peu, igualment, a ampliar el vell 
disseny cartogràfic de l’Àfrica meridional i 
d’Àsia acabat de recuperar pels venecians. 
En aquest darrer cas, les noves dimensions 
facilitaren la incorporació d’una àmplia se-
lecció de notícies extractades de la narració 
de Marco Polo, que ja corria per les nostres 
terres en la versió francoitaliana molt abans 
de ser traduïda definitivament al català. Per 
descomptat, encara restava espai perquè 
tot aquell nou contingut es pogués il·lustrar 
mitjançant un conjunt de delicades miniatu-
res al·lusives i d’altres elements ornamen-
tals. La vistositat del nou patró decoratiu 
atorgava a aquells grans mapamundis un 
fort impacte estètic, que venia a sumar-se al 
seu valor informatiu. Això els va transformar 
en uns objectes d’ostentació social, desti-
nats a proclamar, mitjançant la seva exposi-

Corona catalanoaragonesa. Ja en la dèca-
da de 1330, l’assentament a l’illa d’un gran 
cartògraf d’origen lígur més que probable, 
Angelino Dulceti, va iniciar l’activitat de re-
producció seriada de cartes nàutiques. El 
gran port de redistribució de Ciutat de Ma-
llorca, ple de genovesos naturalitzats com 
a mallorquins per aquelles dates del regne 
privatiu, s’afegia així a Gènova i a Venècia 
com a tercer gran nucli (atenent l’ordre 
cronològic) de producció i redistribució 
d’obres cartogràfiques; i sembla que fins i 
tot arribà a superar-los en alguns moments 
des del punt de vista quantitatiu.

L’estudi de les cartes d’Angelino Dulceti 
que han pervingut palesa, però, que aquells 
primers productes cartogràfics elaborats a 
Mallorca encara continuaven sent obres de 
patró estrictament itàlic, sense cap influèn-
cia significativa de la llengua i la cultura 
catalanes. Nogensmenys, Dulceti no va 
ser un simple reproductor de cartes porto-
lanes. Va recollir també la idea veneciana 
d’un nou tipus de mapamundi híbrid (barre-
ja de carta portolana i de models d’arrel 
ptolemaica) i la va desenvolupar fins a por-
tar-la al seu cim: els mapamundis portolans 
monumentals. Així, en lloc de miniaturitzar 
el disseny cartogràfic de la carta portola-
na —per adaptar-lo a les dimensions dels 
manuscrits que contenien els models de 
la tradició erudita, com havien fet els ve-
necians— va optar per la solució contrària. 
Va eixamplar el diàmetre del mapamundi 
circular venecià fins que pogué encabir-hi 
una carta portolana d’escala comuna, amb 
tot el seu luxe de detalls i la densa llista de 
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Panells inicials del famós Atles català del 1375, 
elaborat pel jueu mallorquí Cresques Abraham, 
pare i mestre de Jafudà Cresques. Va ser regalat 

per l’infant Joan (futur Joan I) al rei de França.
París, Bibliothèque Nationale, ms. Esp. 30, panells 
1 i 2.
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Carta portolana de 
luxe signada a Mallorca 
l’any 1413 per Macià de  
Viladesters, nom de con-
vers del jueu Samuel  
Corcós, format com a  
cartògraf i miniaturista  
en el taller de Jafudà 
Cresques. París,  
Bibliothèque Nationale, 
Dep. des Cartes et Plans,
Rés. Ge. AA 566.
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ció pública, la riquesa i el prestigi dels pocs 
clients que podien permetre’s el luxe d’ad-
quirir-los. Havia nascut, així, el que el gran 
erudit toscà Paolo dell’Abbaco ja anomena-
va “mappamondo da Maiolica”, reconeixent 
l’origen insular del nou model cartogràfic.
El següent pas d’aquell procés de vertade-
ra interiorització al qual al·ludia abans va ser 
la traducció al català del contingut toponí-
mic i textual dels patrons itàlics originals, 
i el seu enriquiment progressiu amb ele-
ments específicament catalans. Un procés, 

Detall dels territoris de 
l’antiga Corona d’Aragó 
en la carta del barceloní 
Gabriel de Vallseca de 
1439. Hi destaquen la 
bandera quarterada de 
Barcelona, la senyera 
reial coronada de la 

ciutat de València  
i les armes reials que 
recobreixen l’illa de 
Mallorca. Barcelona, 
Biblioteca de Catalunya 
(cedida al Museu  
Marítim de Barcelona, 
inv. 3236).
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aquest, que comencem a documentar a 
partir dels anys centrals del segle xiv, i que 
assoleix la seva fita mítica en el famós Atles 
català de 1375, conservat a la Bibliothèque 
Nationale de París (ms. Espagnol 30). Era 
la conseqüència lògica de l’aparició d’una 
indústria artesanal autòctona, hereva di-
recta dels patrons perfeccionats a l’illa per 
Dulceti. Constituïda per un nombre molt 
reduït de tallers familiars específicament de-
dicats a la reproducció seriada d’obres de 
cartografia nàutica —poques vegades docu-
mentem més de dos o tres obradors actius 
simultàniament—, els seus mestres titulars 
formen el que la historiografia ha anome-
nat tradicionalment “escola mallorquina”.  
Tanmateix, com veurem de seguida, alguns 
d’aquells cartògrafs també van residir  
i treballar temporalment a la ciutat de Bar-
celona, i un dels més famosos, Gabriel de 
Vallseca, havia estat ciutadà de Barcelona 
abans d’establir el seu taller mallorquí.

TIPOLOGIA I DIFUSIÓ 

INTERNACIONAL DE

LA CARTOGRAFIA CATALANA

El ventall productiu català d’obres de carto-
grafia nàutica va ser, doncs, ampli i divers. 
Des d’un punt de vista geogràfic, comprenia 
des de cartes nàutiques parcials que només 
representaven un sector concret de la costa 
mediterrània (anomenades, segons la seva 
extensió geogràfica, quarterons o mitges 
cartes) fins als grans mapamundis, en els 
quals figurava tot l’ecumene o món conegut. 
Des d’una perspectiva qualitativa, artística 

i econòmica, la documentació i la literatura  
baixmedievals ens informen que la produc-
ció d’aquells tallers va incloure diversos mi-
lers de cartes nàutiques sense decorar, les 
quals eren venudes al moderat preu de dues 
lliures de “rals menuts” la peça (uns tren-
ta sous barcelonesos, equivalents al salari 
d’uns deu dies de treball d’un oficial nàutic 
mercant); també alguns centenars de cartes 
nàutiques decorades amb banderes, vinyetes 
de ciutats i miniatures de sobirans africans  
i asiàtics, per les quals es pagaven, segons 
el nivell de riquesa ornamental, entre els 80 i 
els 150 sous barcelonesos; i és clar, algunes 
desenes de mapamundis monumentals, com 
ara l’Atles català de 1375 o el Mapamundi 
català estense de 1463, fastuosament deco-
rats amb gran abundància d’or i de miniatura. 
Aquests darrers podien costar més de 1.600 
sous barcelonesos la unitat, perquè reque-
rien or i pigments molt cars, a més de diver-
sos mesos de dedicació gairebé exclusiva. 

Una gran part de totes aquestes obres carto-
gràfiques catalanes produïdes en els tallers 
mallorquins va ser destinada, a més, a l’expor-
tació. Les obres utilitàries eren produïdes per 
iniciativa pròpia dels obradors i venudes als 
mariners i mercaders catalans i estrangers no 
sols per a l’ús personal, sinó també en petits 
lots, els quals anaven col·locant en els mer-
cats locals dels diversos ports que visitaven. 
Les cartes catalanes van arribar, així, a ser ve-
nudes en llocs tan distants com Alexandria o 
Flandes, als quals ben poques vegades havia 
arribat —ni hi tornaria a arribar després— una 
presència quotidiana tan directa de la llengua 
i la cultura catalanes. També les cartes de 



16

entre 1917 i 1922, va permetre a l’Institut 
d’Estudis Catalans acabar de pagar les 
60.000 pessetes que la va deslliurar d’una 
més que probable partença cap a França. 
Així doncs, fins a l’actual arribada a Bar-
celona del fragment desconegut que ens 
disposem a presentar, no es conservava 
en tot l’Estat espanyol ni un sol testimoni 
de la famosa cartografia catalana del se-
gle xiv. Una absència no menys amarga 
per a Barcelona perquè, sense arribar mai 
a ser Mallorca, la capital catalana també 
havia tingut un paper ben rellevant en la 
història de la cartografia catalana de finals 
del segle xiv i començaments del segle xv.

EL PAPER DE LA CIUTAT

DE BARCELONA

Com deia, Ciutat de Mallorca va ser el gran 
epicentre català de producció cartogràfica 
medieval. La seva posició privilegiada en el 
tràfic marítim de la Mediterrània occidental 
i en les rutes cap a les costes atlàntiques 
europees i africanes la feien preferible a 
Barcelona i València, perquè bona part dels 
vaixells que partien d’aquestes dues darre-
res ciutats també hi feien escala. Contra 
la posició estratègica de Mallorca, Barce-
lona no podia competir com a port per a 
la distribució de cartes de navegar; menys 
encara quan els canvis en les rutes tradi-
cionals derivats de l’obertura de l’estret de 
Gibraltar al comerç cristià, amb la conse-
güent expansió de les rutes vers Anglaterra 
i Flandes, havien deixat Barcelona en una 
posició excessivament septentrional. Tan-

luxe (decorades amb miniatura i multitud 
de banderes) i els grans mapamundis foren 
objecte d’exportació, tot i que en nombre 
molt inferior i gairebé sempre mitjançant el 
seu encàrrec previ al taller, que sovint exigia 
l’avançament d’una certa quantitat de diners 
per pagar l’elevat cost dels materials ne-
cessaris per elaborar-los.

LA CONSERVACIÓ

Tanmateix, de tota aquella immensa pro-
ducció, i malgrat haver estat tan difosa geo-
gràficament, només n’ha arribat, als nostres 
dies, un grapat de testimonis; tan sols 
quaranta-tres peces o fragments escrits 
en català que han aconseguit sobreviure 
al naufragi general ocasionat pel pas dels 
segles. D’aquests quaranta-tres testimo-
nis directes, trenta-tres són, a més, obres 
del segle xv. Així doncs, només deu pe-
ces —incloent-hi, en el còmput, el fragment 
que presentem i el mític Atles català— són 
testimonis datats o datables en el segle 
xiv. La pèrdua esdevé encara més dra-
màtica en percebre que només una obra 
catalana, la carta de Gabriel de Vallseca, 
de 1439 —propietat de la Biblioteca de 
Catalunya, però cedida en comodat al 
Museu Marítim de Barcelona—, es conser-
vava fins ara dins tot l’àmbit geogràfic de 
la Península Ibèrica. Aquella espectacular 
carta nàutica de luxe era l’única obra que, 
in extremis, havia pogut ser alliberada de 
l’exili daurat que havien patit totes les al-
tres restes d’aquell naufragi; i s’havia sal-
vat gràcies a una subscripció pública que, 
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Carta portolana decora-
da, elaborada pel taller 
barceloní de Jafudà 
Cresques / Jaume Ribes 
a les acaballes del segle 
xiv. És l’únic testimoni 
conegut de l’activitat 
cartogràfica del mestre 
convers que, pel seu 
caràcter més tardà, 
representa amb segure-
tat l’etapa barcelonina. 
París, Bibliothèque
Nationale, Dep. des
Cartes et Plans, Rés.
Ge. AA 751.
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on es podia vendre cartes nàutiques uti-
litàries, Barcelona representava el major 
mercat d’obres cartogràfiques de luxe de 
la Corona catalanoaragonesa, aquelles 
que realment podien proporcionar als 
cartògrafs uns certs guanys econòmics, 
prestigi professional i, fins i tot, la protec-
ció i els privilegis directes atorgats per la 
monarquia.

A partir de l’any 1368, la relació del ta-
ller del jueu mallorquí Cresques Abraham 
amb la Corona va esdevenir relativament 
estable. Aquell any el rei Pere li atorgava 
el privilegi de la familiaritat reial, que el re-
coneixia com a proveïdor privilegiat i pro-
clamava que se n’havia guanyat el favor;  
alguns anys després Cresques aconse-
guia que també el seu fill Jafudà el rebés. 
Tanmateix, sembla que Cresques sempre 
va executar les comandes del sobirà i de 
la resta de clients barcelonins des del seu 
taller de Mallorca; i així ho va continuar fent 
Jafudà entre la mort del seu pare (1387) 
i la seva conversió forçada al cristianisme 

mateix, i malgrat el seu acusat caràcter  
itinerant, la capital catalana era el princi-
pal lloc de residència de la monarquia, i 
la seu de les institucions que, com l’Arxiu 
Reial, no podien seguir els monarques 
en els seus desplaçaments constants 
pels territoris de l’antiga Corona d’Ara-
gó. Això també la feia lloc de residència 
habitual dels principals llinatges nobles, 
dels grans prelats i de la resta dels sec-
tors socials més directament relacionats 
amb la cort, com ara els juristes i els alts 
oficials reials, els grans mercaders i ban-
quers, etc. Així doncs, per a la cartografia 
nàutica catalana, a més d’un gran port 

Detall de la llegenda 
llatina de la carta portola-
na de Francesco Beccari 
de l’any 1403. El seu 
text explica els canvis 
introduïts en el patró 
cartogràfic tradicional pel 
mestre lígur arran de la 
seva estada a Barcelona. 
La llegenda actuava com 
a reclam publicitari del 
nou patró actualitzat.
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Així doncs, al llarg d’una quinzena d’anys, 
Barcelona va esdevenir la seu del taller 
cartogràfic català més important i cone-
gut, aquell que abastia les comandes de 
la cort i dels personatges poderosos que 
es movien al seu voltant, a més de produir 
obres utilitàries destinades tant al mercat 
local com a l’exportació. De fet, mentre la 
documentació històrica ens informa sobre 
una producció continuada d’obres de luxe 
que no han pervingut, l’únic testimoni de 
la intensa activitat cartogràfica del taller 
de Jafudà que ha arribat als nostres dies 
és una modesta carta conservada a la 
Bibliothèque National de France. Tot i ser 

amb el nom de Jaume Ribes, arran dels 
assalts als calls de 1391. Des de llavors, 
però, els problemes amb els procuradors 
reials dels conversos mallorquins (encarre-
gats de liquidar els deutes de l’antiga al-
jama gravant el patrimoni dels conversos) 
el van portar a demanar i obtenir del rei 
la llicència i la salvaguarda que li perme-
teren abandonar l’illa junt amb un ajudant 
també convers (1394). D’aquesta manera, 
el més prestigiós dels tallers mallorquins 
acabava traslladant-se a Barcelona, on va 
continuar produint obres de cartografia 
nàutica fins a la mort del cartògraf, esdevin-
guda poc abans del febrer de l’any 1410. 

Detall de la represen-
tació de Gènova en 
la carta portolana de 
Francesco Beccari de 
l’any 1403. Malgrat 
que no conservem cap 
obra de luxe d’aquest 
gran cartògraf lígur, la 
perfecció i el realisme 
d’aquesta revolucionària 
vista urbana des de la 
mar palesen que també 
era un mestre miniatu-
rista excepcional. New 
Haven, Beinecke Rare 
Book and Manuscript 
Library, 1980.158.
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numentals de gran luxe: dos mapamundis 
rectangulars de setze pams de longitud 
per una mica menys de vuit pams d’ampla-
da (un metre i mig d’alt per més de tres me-
tres de llarg), i uns altres dos mapamundis 
quadrats de dinou pams de costat (gaire-
bé 3,70 metres). Es tractava, doncs, dels 
mapamundis portolans més grans que mai 
no s’ha pogut documentar, i també dels 
més carregats de decoració. Finalment, 
només va arribar a fer els dos rectangu-
lars, als quals va dedicar onze mesos de 
treball. El més ric, que li havia costat set 
mesos de fer, duia un total d’unes 770 “fi-
gures”, incloses, a més de les humanes, 
145 representacions d’animals, 25 de 
naus i galeres, 100 peixos, 330 banderes 
i 130 arbres. La quantitat era molt superior 
a la de l’exemplar, també de gran luxe, que 
Baldassare degli Ubriachi havia fet lliurar 
com a model de referència al mestre lígur; 
un model que havia estat confeccionat a 
la mateixa Barcelona per Jaume Ribes, 
d’acord amb les indicacions específiques 
del ric mercader florentí. En aquest exem-
plar de referència, Jaume Ribes hi havia 
pintat unes 115 figures, set naus i galeres, 
deu peixos, 110 banderes sobre represen-
tacions de ciutats i castells i vuit arbres. 
És evident, doncs, que l’afany de superar 
l’obra barcelonina de Jaume Ribes havia 
portat el mestre lígur a enriquir exagerada-
ment el patró ornamental dels seus nous 
mapamundis, i que això havia disparat el 
cost en materials i en temps fins a gaire-
bé anul·lar el seu marge de benefici inicial, 
raó que obria el conflicte entre l’autor i el 
seu client pel preu final a pagar.

una obra mutilada i anònima, pel contingut 
toponímic i textual, la paleografia i l’estil de 
la decoració, pot ser atribuïda amb relati-
va seguretat a l’etapa barcelonina del ta-
ller del convers Jaume Ribes, abans Jafudà 
Cresques. 

L’establiment de Jaume Ribes a Barcelona 
va permetre, a més, que la ciutat fos l’esce-
nari d’un altre episodi cabdal per a la his-
tòria de la cartografia. Efectivament, l’any 
1399, el ric mercader florentí Baldassare 
degli Ubriachi, resident temporal a la ciu-
tat, comprava alguns mapamundis i n’enca-
rregava d’altres a Jaume Ribes. El mestre 
convers, proveïdor reial de cartografia, era 
el productor de mapamundis de luxe més 
famós del seu temps, però ja començava 
a desfasar-se, tant pel que feia al contingut 
cartogràfic com a l’estil pictòric de les seves 
obres. Per aquesta raó sembla que, men-
trestant, havia fet venir també a Barcelona el 
millor cartògraf nàutic genovès, Francesco 
Beccari. El lígur li havia demostrat ser capaç 
tant de millorar la representació cartogràfi-
ca com d’adaptar el vell patró ornamental 
mallorquí a les noves exigències del gòtic 
internacional. Per això li va encomanar que 
li fes, a Barcelona estant, els mapamundis 
més sorprenents i espectaculars que mai no 
s’haguessin vist. Volia regalar-los al rei d’An-
glaterra i a altres sobirans europeus amb la 
finalitat d’aconseguir-ne el favor en l’expan-
sió dels seus negocis en llurs dominis. 

Segons ens informa la documentació, 
Francesco Beccari es va comprometre a 
fer a Barcelona quatre mapamundis mo-
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Sense menysprear gens la importància que 
aquest episodi va tenir en la història de la 
miniatura gòtica, des del punt de vista de la 
història de la cartografia l’aspecte més im-
portant no és, però, la riquesa ornamental 
i la innovació estilística que pogueren pre-
sentar aquestes peces. El més rellevant és 
que Beccari va portar a terme a Barcelona, 
arran de la confecció d’aquests mapamun-
dis, una autèntica revolució cartogràfica. 
Com ell mateix ens explica en el text que va 
copiar sobre una carta signada l’any 1403 
(conservada a la Beinecke Rare Book and 
Manuscript Library de New Haven) les car-
tes portolanes fetes per ell mateix abans de 
l’any 1400, és a dir, abans de la seva esta-
da a la ciutat de Barcelona, seguien el pa-
tró cartogràfic habitual de totes les cartes 
nàutiques del segle xiv. Tanmateix, el con-
tacte directe amb els mariners catalans i 
castellans que feien la ruta atlàntica li havia 
permès adonar-se que totes aquelles obres 
arrossegaven, des de feia més d’un segle, 
un gravíssim error que desorientava els ma-
riners que freqüentaven aquelles costes. 
Per una probable confusió en la identifica-

ció de la unitat de longitud inicial (llegües 
en lloc de milles), totes les cartes del segle 
xiv portaven representades les costes at-
làntiques d’Europa a una escala sensible-
ment més petita que les costes mediterrà-
nies, aproximadament un milió d’unitats de 
fraccionari més petita. El resultat era que, 
quan els mariners transportaven a l’esca-
la gràfica la distància capturada sobre el 
mapa amb les sestes (compàs de puntes), 
el que obtenien era una distància en milles 
bastant inferior a la que existia en realitat. 
Les dades reunides a Barcelona permete-
ren a Beccari corregir aquest error en totes 
les obres que va fer a partir de l’any 1400; 
també enriquir considerablement la topo-
nímia litoral ibèrica i ressituar una mica la 
posició de l’illa de Sardenya. El resultat del 
seu afany enciclopèdic va ser un patró molt 
millorat, que els mariners van saber apreciar 
de seguida, i el seu gran èxit comercial el 
va acabar transformant en el patró de refe-
rència de tota la cartografia nàutica del se-
gle xv, tant catalana com itàlica. D’aquesta 
manera, el nou model generat a Barcelona 
en el context de la confecció d’uns grans 

Detall de la subscripció 
d’autoria de la carta 
elaborada a Barcelona 
per Jaume Bertran i 
Berenguer Ripoll l’any 
1456: “Jacobus Bertran 
et Berengarius Ripol 
composuit hanch car-
tam in civitatis Barchi-
none anno a Nativitate 
Domini Mº CCCC L 
sexto”. Greenwich,  
National Maritime  
Museum, G230:1/7.
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mapamundis de luxe també va anar subs-
tituint a tota la Mediterrània els patrons 
precedents de cartes utilitàries, aquelles 
usades com a instruments quotidians de 
navegació.

La mort sense descendència de Jaume 
Ribes, abans Jafudà Cresques, unida a la 
difusió de la revolució beccariana, compor-
tà l’extinció definitiva del seu taller barcelo-
ní, incapaç d’adaptar-se a la nova realitat 
cartogràfica i estilística imposada pel taller 
dels Beccari. A partir de 1410 Mallorca tor-
nava a concentrar la totalitat dels obradors 
cartogràfics catalans estables coneguts. 
Aquesta realitat no impedia, però, l’activitat 
temporal a Barcelona d’algun dels mestres 
mallorquins, que podien traslladar-se pun-
tualment a la Ciutat Comtal quan la coman-
da d’una obra de luxe o algun altra activitat 
ho feia convenient. En dóna prova directa 
la carta signada a Barcelona per Jaume 
Bertran i Berenguer Ripoll l’any 1456, con-
servada al National Maritime Museum de 
Greenwich (G230 1/7). No debades conté 
la representació més realista de la ciutat 
que ens ha llegat la cartografia del segle 
xv (imatge de la coberta), amb la muralla 
oberta per la costa deixant veure la monu-
mental església gòtica de Santa Maria del 
Mar, i amb la distintiva torre de senyals de 
Montjuïc incorporada alguns anys abans 
per un cartògraf ciutadà de Barcelona, 
Gabriel de Vallseca. Avançada l’època mo-
derna, es torna a documentar el fenomen 
amb la presència continuada a la ciutat de 
Bartomeu i Jaume Olives, almenys entre 
1565 i 1568.

EL CARTÒGRAF BARCELONÍ 

GABRIEL DE VALLSECA

Ciutadà de Barcelona havia estat el fa-
mós cartògraf Gabriel de Vallseca abans  
d’assentar-se definitivament a Ciutat de 
Mallorca. Les dades biogràfiques que ha 
estat possible reunir sobre aquest perso-
natge palesen que era fill d’una família jue-
va mallorquina no identificada que ja residia 
al call de Barcelona en començar la darrera 
dècada del segle xiv. Al call barceloní els 
va sorprendre, l’any 1391, el violent assalt 
cristià de les jueries, un episodi terrible que 
els va forçar a convertir-se al cristianisme 
per evitar ésser assassinats. El pare ho va 
fer sota l’apadrinament d’un membre de la 
poderosa família barcelonina dels Vallseca, 
de la qual, seguint el costum, va prendre 
el cognom cristià que heretaria el seu fill. 
Gabriel encara no havia nascut o era molt 
petit, perquè la documentació no l’esmenta 
com a convers, cosa que significa que no 
havia fet conscientment l’acte de la conver-
sió al cristianisme. En tot cas, a Barcelona 
degué viure la infantesa i la joventut, o bé 
hi tornà després per establir-s’hi, perquè la 
condició de ciutadà de Barcelona consta 
en un dels documents notarials, i implicava 
legalment la possessió d’una casa a la ciu-
tat. Aquesta condició de ciutadà és la que 
explica, entre altres coses, que fos l’autor 
que va incorporar a la cartografia nàutica 
medieval la primera representació amb ele-
ments realistes de la ciutat de Barcelona, 
distingida de la resta de representacions 
genèriques de ciutats pel dibuix de la torre 
de senyals sobre la muntanya de Montjuïc.



23

Ignorem per complet quina va ser l’activitat 
professional de Gabriel de Vallseca men-
tre va residir a Barcelona. Sí que sabem, 
però, que l’octubre de 1433 ja era el mes-
tre propietari d’un potent taller cartogràfic 
establert a Ciutat de Mallorca, un obrador 
capaç de produir més de 24 cartes de na-
vegar en només sis mesos, i que va con-
tinuar actiu fins ben avançada la dècada 
dels setanta del segle xv. S’ha afirmat que 
Vallseca havia de ser el “Gabriello” que 
esmenta la documentació del Fons Datini 
com a ajudant de Jaume Ribes en la con-
fecció dels mapamundis encomanats per 
Baldassare degli Ubriachi. Tanmateix, un 
Gabriel saludat explícitament en la missi-
va d’un adult estranger havia de ser, com 
a mínim, un jove professional que hagués 
passat l’adolescència. Si tenim present 

que Vallseca encara era viu el 8 de juliol 
de 1471, i que degué morir poc abans de 
1478, per a ser aquell “Gabriello” citat l’any 
1399 hauria d’haver viscut prop de noranta 
anys, cosa ben poc probable en un home 
del segle xv. Hi apunta igualment en contra 
el caràcter força eclèctic de la producció 
cartogràfica de Vallseca, perquè els deixe-
bles formats dins d’un únic taller tendien a 
reproduir acríticament els patrons cartogrà-
fics dels seus mestres. En tot cas, sabem 
del cert que Vallseca coneixia amb profun-
ditat el patró cartogràfic de Jaume Ribes, 
perquè el va utilitzar com a branca bàsica 
per empeltar diversos elements caracte-
rístics d’altres tallers cartogràfics, particu-
larment els que havia pres de l’altre gran 
obrador mallorquí coetani, el taller cristià 
dels Soler.

La ciutat de Barcelona 
en la carta del mestre 
barceloní Gabriel 
de Vallseca de l’any 
1449. Malgrat que la 
representació de la 
ciutat continua sent 
genèrica, l’autor hi va 
introduir la torre de 
senyals (torre del Farell) 
sobre la muntanya de 
Montjuïc com a ele-
ment distintiu.
Florència, Archivio di 
Stato di Firenze,  
C. N. 22.
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Carta portolana de luxe 
signada per Gabriel de 
Vallseca l’any 1439. 
L’autor hi va reinter-
pretar la iconografia 
heretada de les obres
de Jafudà Cresques i
en va modernitzar l’estil. 
Barcelona, Biblioteca
de Catalunya (cedida
en comodat al Museu 
Marítim de Barcelona,
inv. 3236). 
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EL FRAGMENT ADQUIRIT
PER LA CIUTAT: GUILLEM SOLER,
VERS L’ANY 1375
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Guillem Soler, perquè és l’únic cartògraf 
cristià mallorquí que s’ha pogut documen-
tar en actiu per aquelles dates. Els docu-
ments notarials mallorquins ens presenten 
aquest ciutadà de Mallorca no només com 
a bruixoler —el terme més habitual amb el 
qual els notaris medievals solien designar 
aquests pintors de brúixoles i de cartes de 
navegar—, sinó també com a mestre (“ma-
gister instrumentorum navigandi”), és a dir, 
com a titular d’un taller on també treballava 
almenys un aprenent. Sabem, a més, que 
era propietari d’una casa a la parròquia de 
Santa Creu de Ciutat de Mallorca, al carrer 
de Bonaire, i que ja era mort el 23 d’agost 
de 1402. 

Alguns historiadors italians han reivindicat 
l’origen itàlic de Soler, agafant-se essen-
cialment a la idea que Solerio és un cog-
nom “italianissimo”. En fer-ho, han oblidat 
interessadament que Soler també és un 
cognom català ben comú; que els docu-
ments notarials especifiquen la condició 
jurídica de ciutadà de Mallorca, i que, a 
diferència de la major part dels italians 
naturalitzats, no residia a l’anomenada 
“illa dels genovesos”. En realitat, la pos-
sibilitat d’una procedència itàlica directa 
lliga malament amb la clara catalanització 
que va aplicar a un nombre elevat de les 
formes toponímiques itàliques del patró 
lígur primigeni; i pitjor encara amb el cor-
recte català oriental i la pulcra escriptura 
minúscula gòtica catalana amb la qual 
copiava els texts de les llegendes. Certa-
ment, si tenia orígens itàlics, no eren de 
primera generació, o havia arribat tan jove 

GUILLEM SOLER:

UN CARTÒGRAF CRISTIÀ

“FORT APPTE” 

Sovint, l’ombra allargada dels genis i de les 
seves obres mítiques arriba a eclipsar gai-
rebé completament la vida i l’obra d’altres 
personatges que, en unes altres circums-
tàncies, haurien deixat una empremta molt 
més profunda en la història de la cultura i de 
l’art. El cartògraf mallorquí cristià Guillem 
Soler ha estat, sens dubte, una d’aquestes 
víctimes desafortunades. La figura de Soler 
ha restat enfosquida pel prestigi del mític 
Atles català i del seu autor, el jueu Cres-
ques Abraham. Cal, doncs, reivindicar la fi-
gura d’un mestre cartògraf la fama del qual 
també havia arribat als cercles de la cort, 
i que en alguns àmbits demostra posseir 
habilitats i coneixements més actualitzats 
que no pas el seu gran competidor jueu. 
Del cert que moltes de les cartes nàutiques 
que hi havia a la Barcelona del moment, 
posseïdes per centenars d’oficials nàutics, 
mercaders, cirurgians, capellans i nobles 
de la ciutat, havien estat fetes a l’obrador 
d’aquell gran mestre mallorquí.

Un document expedit l’any 1387 pel vice-
canceller del ja rei Joan I ens informa de 
l’existència d’un mestre cartògraf cristià 
mallorquí “fort appte en semblant obra”.  
Ell era l’escollit per la Corona per finalitzar 
el mapamundi reial que estava elaborant el 
jueu Cresques Abraham en el moment del 
seu òbit, en cas que hagués restat inacabat. 
El citat mestre cristià, que el vicecanceller 
no esmenta pel seu nom, només podia ser 
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obres molt pròximes pel que fa al disseny 
cartogràfic i al contingut toponímic, però 
de natura molt diferent pel que fa a l’orna-
mentació. La de Florència és una carta uti-
litària, d’aquelles que usaven els mariners 
per navegar, i que costaven unes dues lliu-
res mallorquines (uns trenta sous barcelo-
nins) la peça nova. Per aquesta raó no pre-
senta més decoració que els cercles amb 
els noms o símbols dels vents majors i una 
dotzena de representacions genèriques de 
ciutats, la majoria en forma de recinte for-
tificat presidit per un campanar (quan es 

a l’illa que ja estava plenament assimilat.
Guillem Soler ens ha deixat dues cartes 
signades: una de conservada a Florència, 
de l’any 1385 (Florència, Archivio di Stato, 
C. N. 3), i una altra aproximadament coetà-
nia, propietat de la Bibliothèque Nationa-
le de France, signada però sense datació 
(París, BnF, Dép. des Cartes et Plans, Rés. 
Ge. B 1131). Ambdues són, doncs, testi-
monis de l’etapa central d’una llarga vida 
productiva, que es va estendre almenys 
entre 1368 i el moment de la seva mort, 
a inicis del segle xv. Són, per això mateix, 

Carta portolana signada 
a Mallorca per Gui-
llem Soler l’any 1385. 
Aquesta peça sense 
decorar és un dels 
escassos exemplars 
de cartes portolanes 
utilitàries (les usades 

quotidianament a bord) 
que han pervingut de 
manera gairebé íntegra, 
malgrat que se’n van 
produir milers. Florèn-
cia, Archivio di Stato di 
Firenze, C. N. 3.
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Fragment de la carta portolana elaborada pel taller 
mallorquí de Guillem Soler vers l’any 1375. Aquest 
tros de carta utilitària ha pogut sobreviure al pas 
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dels segles perquè va ser reutilitzat com a relligadu-
ra d’un llibre posterior. Barcelona, Arxiu Històric de 
la Ciutat de Barcelona, Gràfics, 27650.
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tracta de ciutats cristianes) o un minaret (si 
són islàmiques). Els grans centres de pe-
legrinatge cristià —Roma, Jerusalem i Sant 
Jaume de Galícia— sí que són distingits 
mitjançant la representació genèrica d’una 
catedral. 

Al contrari, la de París és una carta amb 
una decoració heràldica luxosa, malgrat no 
incloure miniatures ni una gran quantitat 

Carta portolana decora-
da, signada per Guillem 
Soler (vers l’any 1385). 
Aquest tipus de cartes 
decorades amb bande-
res eren almenys quatre 
vegades més cares que 
les cartes sense deco-
ració, raó per la qual es 
van produir en molta 
menor proporció. París, 
Bibliothèque Nationale, 
Dép. des Cartes et 
Plans, Rés. Ge. B 1131.
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bliothèque Nationale demostra que Guillem 
Soler va ser un dels pocs autors preocupat 
per mantenir relativament actualitzada la 
compilació d’escuts i banderes de les se-
ves obres. Així, mentre a l’obrador del jueu 
Cresques Abraham es va continuar repro-
duint acríticament el patró compilat al llarg 
de la primera meitat de la centúria, Guillem 
Soler es va adonar que aquell elenc s’ha-
via anat desfasant davant d’alguns dels 
canvis geopolítics dels darrers anys. Per 
tal de reflectir-los, incorporà les flors de lis 
de la casa de França als escuts quarterats 
de les illes d’Anglaterra i Irlanda, recollint 
així el canvi introduït per Eduard III cap a 
1340 davant les seves reivindicacions a 
la Corona francesa. De la mateixa manera, 
substituí les barres catalanes per aquelles 
mateixes flors de lis en la bandera de Mont-
peller, que havia passat a les mans del rei 
de França l’any 1349, i també eliminà la 
bandera angevina que solia aparèixer so-
bre Durazzo (actual Durrës) per introduir-hi 
la de l’àguila bicèfala de gules en camp 
d’or, la pròpia dels tsars de Sèrbia, en  
al·lusió a la conquesta de la ciutat pel tsar 
Stefan Dušan l’any 1336. 

Des del punt de vista cartogràfic i toponí-
mic, l’obra de Soler no presenta diferències 
tan nítides amb els productes elaborats al 
taller dels jueus Cresques Abraham i Jafu-
dà Cresques, perquè en ambdós tallers, el 
jueu i el cristià, es treballava reproduint els 
models cartogràfics introduïts a l’illa pel lí-
gur Angelino Dulceti. Tanmateix, i malgrat 
estar força diluïdes entre la base comuna 
constituïda pels patrons dulcetians, exis-

de llegendes explicatives. Per això mateix, 
aquesta darrera peça demostra la seva ele-
vada capacitat tècnica, no només com a 
cartògraf, sinó també com a il·luminador, la 
qual cosa ens ajuda a entendre el qualifica-
tiu de “fort appte en semblant obra” (amb 
referència a l’elaboració de mapamundis 
de luxe) que li aplicava el vicecanceller 
del rei Joan I en el document ja citat. En 
realitat, aquesta carta conservada a la Bi-
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teixen algunes diferències que, malgrat la 
seva aparent irrellevància inicial, resulten 
fonamentals com a trets diacrítics, ja que 
permeten distingir els productes elabo-
rats al taller jueu dels fets al taller cristià. 
Els comentarem de seguida, en estudiar el 
fragment desconegut que ens disposem a 
presentar en societat.

Guillem Soler va ser el cap de la nissaga 
de cartògrafs més llarga i estable de la 
Mallorca baixmedieval, continuada pels 
seus descendents: Joan Soler, Rafel So-
ler, Rafel Lloret Soler i Gabriel Soler. Joan 
es degué formar a l’ombra directa del seu 
pare, perquè n’heretà el taller familiar. L’any 
1405, només uns tres anys després de la 
mort de Guillem, un document notarial ja el 
menciona com a “mestre de cartes de na-
vegar”, mentre que un altre, de l’any 1409, 
ens confirma que continuava residint a la 
parròquia mallorquina de Santa Creu, a l’illa 
del venerable Guillem Falgueres, al costat 
d’una travessia que portava a Sant Joan de 
Mar. Com a ajudants de Joan es degueren 
formar el seu fill Rafel Soler i el seu nebot 
Rafel Lloret, el fill de la seva germana Mar-
garida i d’Esteve Lloret. El primer el conei-
xem perquè ens ha deixat dues cartes, una 
de les quals, signada; el segon, perquè 
apareix citat en la documentació notarial 
mallorquina dels anys trenta del segle xv 
com a “magister cartarum navigandi” i re-
sident al carrer del Mar de Ciutat de Ma-
llorca. El representant de la quarta i darre-
ra generació coneguda de la nissaga fou 
Gabriel Soler, documentat com a bruixoler 
i mestre de cartes de navegar a partir de 

1446, el qual continuava residint a la ma-
teixa parròquia que els seus predecessors,  
a l’illa del mercader Pere Pardo. 

EL FRAGMENT

El fragment, un tros de pergamí de 312 × 
209 mm, constituïa l’angle inferior dret (es-
querre de l’espectador) d’una carta porto-
lana baixmedieval mallorquina amb xarxa 
de vents de dos epicentres. Segons es pot 
deduir mitjançant la projecció de la caracte-
rística xarxa de vents tricolor (fosc, vermell 
i verd) que porta, va ser separat d’una car-
ta portolana que amidava originalment uns  
64 cm d’amplària per uns 105 cm de llargà-
ria. Inclou la representació cartogràfica de 
la part meridional de la Península Ibèrica (al 
sud de les ciutats de Porto, per l’oest, i de 
València, per l’est) i de la costa nord-occi-
dental d’Àfrica, entre les immediacions de 
l’Ouēd Chebeïka ([all-ue]t-mil en la forma 
antiga retolada sobre el fragment) i la badia 
de Taddert (t[adra] sobre el fragment).

Per la banda de darrere, coincidint amb la 
zona que devia correspondre al llom del 
petit volum que relligava, porta un títol en 
llatí, amb una escriptura sensiblement més 
tardana: Flores Teologicarum Questionum. 
Aquest títol podria equivaler a la coneguda 
obra teològica de qui va ser professor de la 
Universitat de València i, a partir de 1586, 
també bisbe de la diòcesi sarda de Bosa, 
fra Josep Anglès (Josephus Angulo, en la 
forma llatinitzada). Aquella obra tenia com a 
títol complet Flores Theologicarum Quaes-



35

tionum in quartum librum sententiarum, i 
va ser impresa per primera vegada a Sar-
denya, l’any 1575. Seguint les pràctiques 
de l’època, el títol hauria restat reduït a les 
primeres paraules, davant la manca d’espai 
sobre el llom del volum per poder copiar-lo 
sencer. El context de la relligadura d’una 
obra publicada a l’aleshores catalana illa de 
Sardenya permet entendre com el fragment 
ha pogut arribar als nostres dies, i li atorga 
garanties addicionals d’autenticitat.

Com a conseqüència de la seva darrera 
funció com a relligadura d’un llibre, el per-
gamí presenta diversos doblecs, forats, 
esquinços i taques d’oxidació. Aquesta 
mateixa oxidació provocada per la humitat 
sembla haver estat la causa de la pèrdua 
de suport de forma romboïdal que presen-
ta el fragment en un dels angles superiors, 
sobre la zona de la representació cartogrà-
fica corresponent als actuals Portugal i Ex-
tremadura. Al contrari, els tres forats petits 
que apareixen, a intervals regulars, sobre la 
línia horitzontal que travessa el Sàhara (a 
l’altura del topònim vermell Gutzolla), són 
els causats en cosir el volum. Tanmateix, i 
malgrat tots aquests nombrosos desper-
fectes, la toponímia i el disseny cartogràfic 
encara es mantenen en un estat de conser-
vació sorprenentment bo, que en permet 
l’edició i l’estudi detallats.

La toponímia està retolada amb el cata-
là farcit d’italianismes característic de les 
cartes portolanes mallorquines de la sego-
na meitat del segle xiv (hi predomina, per 
exemple, l’ús de la forma lígur cauo en lloc 

de la catalana cap). La llegenda que apa-
reix en la part inferior, com també ocorre 
en la resta de cartes del període, ha estat 
copiada en català oriental de Mallorca. Ho 
palesa, malgrat la brevetat del text, la com-
binació de la caiguda de la r en síl·laba final 
tònica (pescadós per pescadors) amb la 
substitució de la s per z darrere de dental 
en síl·laba final (sotz, seretz). Toponímia i 
text estan copiats amb una escriptura gò-
tica minúscula cancelleresca catalana de 
la segona meitat del segle xiv bastant cal-
ligràfica. Com és habitual, la major part dels 
topònims van ser escrits amb tinta negra 
ferrogàl·lica, mentre que una minoria, els 
més importants, van ser destacats amb la 
mateixa tinta roja usada per acolorir algu-
nes de les illes petites. 

El copista del fragment ataca els traços as-
cendents per la banda esquerra, i utilitza el 
signe general d’abreviació per indicar tant 
la manca de vocal com de nasal o de diver-
sos fonemes, però recorre a la vocal sobre-
escrita per abreviar les síl·labes amb con-
sonant vibrant. L’escriptura presenta trets 
d’artifici cal·ligràfic propis d’un professional 
ben format. Aquests trets ornamentals són 
particularment evidents en la s inicial i en la 
gran a cargolada central del rètol vermell 
“Sa@ra”, que un lector sense experiència 
en paleografia gòtica podria confondre 
amb una lletra d. 

Seguint la pràctica habitual de les cartes 
portolanes mallorquines del moment, a més 
de portar pintades en vermell i verd algunes 
illes i formacions litorals petites (illes fluvials 
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toria de la carta portolana de la qual va ser 
tallat, elaborada amb certesa pel taller del 
mestre cristià mallorquí Guillem Soler.

El contingut textual i la paleografia

La presència combinada del topònim – rè-
tol vermell “Sa@ra” amb la llegenda en tin-
ta negra relativa a les platges del Sàhara 
occidental que trobem en la part inferior 
dreta del fragment (esquerra de l’especta-
dor) és un tret hipercaracterístic del taller 
del citat Guillem Soler. Apareix en les al-
tres dues obres pervingudes d’aquest ma-
teix autor, i no figura en cap de les altres 
obres mallorquines coetànies que ens han 
arribat. Localitzat així el patró de referència, 
resulta relativament senzill demostrar que 
l’escriptura del fragment presenta uns trets 
paleogràfics coincidents amb els que mos-
tren les dues cartes pervingudes signades 
per Guillem Soler. La similitud és particular-
ment cridanera en els artificis cal·ligràfics 
que aquell taller mallorquí usava a l’hora de 
retolar algunes lletres, els quals constituei-
xen una mena de marca visual del taller. La 
comparació dels següents detalls fotogrà-
fics palesa fins a quin punt són fortes les 
coincidències amb les obres signades per 
Soler, tant pel que fa a l’escriptura ordinària 
com als trets artificiosos.

Destaca la coincidència simultània en la 
a cargolada central de mòdul més gran 
i en els artificis de la s vertical del topò-
nim “Sa@ra”, i en l’acabament amb “:-”.
Crida l’atenció també la manera de traçar 
la x, la tz i les paraules milles i menys de 
la llegenda, a més de la s vertical amb traç 

d’estuaris, illes barrera…), el fragment ofe-
reix una representació genèrica de la ciutat, 
concretament de la ciutat islàmica de Tle-
mecen. Pintada amb tinta negra i vermella, 
va ser dissenyada com un clos de muralla 
amb porta central. A l’interior de la cinta 
mural, entre dos torres amb merlets, es veu 
un minaret culminat amb cúpula, l’element 
que la identifica com a ciutat islàmica. 

A més de la ja mencionada xarxa de vents 
tricolor característica de les cartes portola-
nes, el fragment presenta, en el seu angle 
inferior esquerre (dreta de l’espectador), 
un tros de l’escala gràfica, també molt de-
finitòria d’aquelles obres. Entre una doble 
línia horitzontal acolorida superior i una línia 
horitzontal senzilla inferior, hi són visibles 
quatre divisions d’aproximadament un cen-
tímetre de longitud cadascuna, delimitades 
per verticals vermelles. Seguint el sistema 
habitual de l’època, cada divisió equival a 
50 milles, i una divisió buida s’alterna amb 
una altra unitat d’escala subdividida, mitjan-
çant sis punts negres, en cinc unitats me-
nors (equivalents a deu milles cadascuna). 
Això significa que la carta nàutica va ser 
feta a una escala mitjana pretesa d’entre 
1:6.000.000 i 1:6.500.000, la més comu-
na entre les cartes portolanes del període 
pervingudes. 

L’ATRIBUCIÓ DEL FRAGMENT

El fragment anònim, malgrat les seves re-
duïdes dimensions, presenta un seguit de 
peculiaritats que permeten determinar l’au-
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Comparació de les escriptures en la carta signada per 
Guillem Soler l’any 1385 i en el fragment adquirit per la 
ciutat de Barcelona. Florència, Archivio di Stato, C. N. 3; 
Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat, Gràfics, 27650.
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superior rectilini. Malgrat haver estar muti-
lat, la part visible del text de la llegenda 
es correspon literalment amb el que també 
figura en la carta de 1385: “[Plages areno-
ses desertes si]nó de peschadós, los quals 
dien si sotz .X. milles en mar [trobaretz .X. 
passes de fons per] tota esta costera, se-
gons que seretz en mar més ho menys”.

En el cas del topònim Gutzolla, a més de 
l’ús de la G capital de traç superior corbat, 
coincideix fins i tot en la separació entre la 
t i la z, com si es tractés de dues paraules 
distintes, quan, en realitat, n’és una de sola.

Els motius ornamentals

La representació genèrica de la ciutat de 
Tlemecen (“Tirimssi”) que figura en el frag-
ment que estudiem és idèntica per l’estil i les 
característiques a la que trobem sobre les 
dues cartes signades per Guillem Soler que 
han pervingut. Tot i ser semblants, l’estil de 
les representacions de Soler és nítidament 

distingible de les que pintava el taller de 
Cresques Abraham, perquè l’eixamplament 
que experimenta el minaret central en les 
cartes de Soler no es localitza en cap de les 
representacions genèriques de ciutats islà-
miques elaborades pel taller de Cresques 
Abraham.

L’escala gràfica

La manera de traçar l’escala gràfica, com 
anunciava abans, és un altre element diferen-
cial que permet distingir les obres produïdes 
en el taller de Soler de les executades dins 
de l’obrador del seu competidor, Cresques 
Abraham. En les cartes del taller de Gui-
llem Soler, a més de traçar l’escala entre 
una doble línia horitzontal acolorida en la 
part superior i una sola d’horitzontal senzilla 
en la part inferior, la xarxa de vents s’acaba 
invariablement a l’altura de l’escala gràfica. 
Aquesta opció deixa completament buit de 
les línies dels vents l’espai de sota l’escala, 
com també ocorre en el cas del fragment 

Comparació de la representació de la ciutat  
nord-africana de Tlemecen (“Tirimssi” en les cartes 
portolanes) en l’Atles català, en les dues obres 
signades per Guillem Soler que han pervingut  
i en el fragment adquirit per la ciutat de Barcelona. 

París, Bibliothèque Nationale, ms. Esp. 30; Florèn-
cia, Archivio di Stato, C. N. 3; París, Bibliothèque 
Nationale, Dép. des Cartes et Plans, Rés. Ge. 
B 1131; Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat, 
Gràfics, 27650.
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d’illes barrera que protegeix l’entrada al port 
portuguès de Faro. En els patrons cartogrà-
fics genovesos més antics, incloses les car-
tes d’Angelino Dulceti de 1330 i 1339, la 
representació convencional d’aquest com-
plex sistema d’illes es feia mitjançant una 
simple illa rectangular pintada de color ver-
mell paral·lela a l’entrada del port. Tanmateix, 
Pietro Vesconte va introduir a Venècia una 
modificació en aquella convenció represen-
tativa: va substituir l’única illa rectangular per 
dues illetes més petites, de forma quadrada i 
separades per un canal estret. Dulceti va in-
corporar a última hora (ja en la dècada dels 
quaranta) aquesta i altres innovacions ves-
contianes en les darreres obres de la seva 
producció. La conseqüència fou que amb-
dues maneres convencionals de representar 
la Ria Formosa van passar a la cartografia 
mallorquina posterior perquè, mentre el ta-
ller de Cresques Abraham va acabar optant 
per la convenció vescontiana de les dues 
illes quadrades, el de Guillem Soler i els 

que estudiem. Al contrari, el taller de Cres-
ques no interrompia la xarxa de vents en arri-
bar a l’escala gràfica, sinó que la continuava 
per damunt, segons mostra el primer detall.

Les convencions representatives

del disseny cartogràfic

Com apuntava abans, els patrons carto-
gràfics reproduïts pels tallers mallorquins 
actius al llarg de la segona meitat del segle 
xiv seguien fidelment els models generats 
algunes dècades abans per Angelino Dulce-
ti. En conseqüència, des del punt de vista 
del disseny cartogràfic, les obres produïdes 
pel taller de Guillem Soler són pràcticament 
idèntiques a les dibuixades en el taller de 
Cresques Abraham. Tanmateix, en la zona 
geogràfica que inclou el fragment, hi apareix 
precisament una de les poques convencions 
representatives del disseny cartogràfic en 
les quals ambdós tallers diferien de manera 
nítida. Es tracta de la representació conven-
cional de la Ria Formosa, el complex sistema 

París, Bibliothèque Nationale, ms. Esp. 30; Florència, 
Archivio di Stato, C. N. 3; Barcelona, Arxiu Històric 
de la Ciutat, Gràfics, 27650.

Comparació de l’escala gràfica en l’Atles català,  
en la carta signada per Guillem Soler l’any 1385  
i en el fragment adquirit per la ciutat de Barcelona. 
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Comparació del disseny convencional de la Ria 
Formosa (sud de Portugal) en l’Atles català i en el 
fragment adquirit per la ciutat de Barcelona. París, 
Bibliothèque Nationale, ms. Esp. 30; Barcelona, 
Arxiu Històric de la Ciutat, Gràfics, 27650.

vicens”. Així mateix, el fragment que analit-
zem, com la resta de cartes del taller dels 
Soler, no retola el riu Segura, límit natu-
ral que no manca en les obres coetànies 
atribuïbles al taller de Cresques Abraham. 
Tampoc no esmenta l’Ensenada de Valde-
vaqueros, que sí que afegeix el taller de 
Cresques. A Portugal, Soler sempre reto-
la, a més, el riu Tajo (Tejo, en portuguès) 
com a “taya”, en lloc de “toio”, com fa el 
taller de Cresques Abraham. Finalment, i 
com a tret diacrític més important, el frag-
ment tradueix el topònim santo del patró 
lígur original —al costat del Cabo de Gata, 
identificant l’actual Cala San Pedro— sota 
la forma hipercaracterística “san pe de 
rait”. Aquesta forma toponímica catalana, 
exclusiva del patró solerià, només va ser 
heretada pels descendents directes de 
Guillem. De fet, encara la trobem sobre la 
carta signada pel seu nét Rafel Soler en 
el segon quart del segle xv (Berlín, Hum-
boldt-Universität, H14-12). La toponímia 

seus descendents va mantenir la conven-
ció genovesa original d’una sola illa rectan-
gular, tot just la convenció que també pre-
senta el fragment que analitzem. D’aquesta 
manera una  convenció representativa, que 
pot passar completament desapercebuda, 
té en realitat un gran valor diacrític a l’hora 
de ratificar l’atribució del fragment al taller de 
Guillem Soler.

La toponímia

Sens dubte, la toponímia és la part del 
contingut que més quantitat i qualitat de 
dades objectives aporta a l’hora de deter-
minar la procedència geogràfica, la data-
ció i l’autoria de qualsevol carta portolana 
o fragment anònim. Les particularitats, des 
de la presència o absència excepcional de 
topònims fins a l’ús de formes toponími-
ques o grafies exclusives, esdevenen trets 
diacrítics fonamentals a l’hora d’atribuir i 
datar les peces. Cal començar, doncs, per 
editar i comparar sistemàticament els to-
pònims (vegeu taules finals).

D’aquesta manera, podem comprovar 
que, en el fragment que estudiem, el to-
pònim Altea ha estat copiat seguint la 
forma autòctona “Alteya” en lloc de la 
forma “Otillia”, l’italianisme més comú en 
l’etapa que subsistia en el patró toponímic 
de Cresques Abraham. Al contrari, Soler 
mantenia invariables els italianismes “can-
tera” i “cauo de sancto vincenzo”, segons 
llegim també en aquest fragment de l’Arxiu 
Històric de la Ciutat, mentre que el taller 
de Cresques ja els havia traduït al català, 
sota les formes “allacant” i “cap de sent 
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canvi puntual, sinó d’una vertadera subs-
titució en el patró toponímic del taller. Ho 
confirma que la tornem a trobar sobre la ja 
citada carta del seu nét Rafel Soler conser-
vada a Berlín. Per aquesta raó, i atès que el 
fragment que analitzem encara manté el to-
pònim gordanea, podem estar relativament 
segurs que l’obra va ser feta abans de l’any 
1385. L’absència del topònim rif (Riffiene), 
introduït en la cartografia nàutica pel taller 
de Cresques en la dècada dels setanta,  
i l’ús d’italianismes arcaics (com ara la for-
ma margo, en lloc de la variant catalanitzada 
marguera) confirmen la major antiguitat del 
fragment. Aquesta combinació de presènci-
es i absències permet datar el fragment cap 
a 1375, és a dir, com una obra aproximada-
ment coetània al famós Atles català, però 
elaborada en l’altre taller mallorquí. Ens tro-
bem, doncs, davant de l’obra més antiga del 
taller de Guillem Soler que ha pervingut.

ratifica plenament, en conseqüència, l’atri-
bució del fragment a Soler, i ajuda molt a 
perfilar-ne la datació. 

La datació del fragment

L’atribució del fragment al taller de Guillem 
Soler que permeten fer les característiques 
ja comentades en faciliten la tasca de la 
seva datació, la qual ha de ser fixada entre 
1368 i 1400, dates extremes constatades 
d’activitat d’aquest cartògraf mallorquí. Tan-
mateix, la comparació toponímica sistemàti-
ca amb les dues cartes de Guillem Soler i 
amb la resta d’obres del segle xiv que han 
pervingut permet precisar-ne encara més la 
datació. Sobre la carta signada per Soler 
l’any 1385, el topònim gordanea (a l’est 
de la ciutat algeriana de Honaine, retolada 
sota la forma arcaica one) ja havia estat 
substituït pel topònim muguron, que identi-
fica l’illa de Mokrane. La carta de Soler con-
servada a París, feta per aquelles mateixes 
dates, confirma que no es tractava d’un 

Presència de la forma toponímica “san pe de rait”, 
exclusiva del patró toponímic del taller familiar dels 
Soler, en la carta de Guillem Soler de 1385, en 
una carta del seu nét Rafel (segon quart del segle 
xv) i en el fragment adquirit per la ciutat de Barce-

lona. Florència, Archivio di Stato, C. N. 3; Berlín, 
Geographisches Institut der Humboldt Universität 
zu Berlin, H14-12; Barcelona, Arxiu Històric de la 
Ciutat, Gràfics, 27650.
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Àfrica

Topònim actual
Atles català de 
Cresques Abra-
ham, any 1375

Fragment de 
l’Arxiu Històric, 
Guillem Soler,
vers l’any 1375 

Guillem Soler, 
carta de Florèn-
cia, any 1385

Guillem Soler, 
carta de París, 
vers l’any 1385

Ouēd Chebeïka all-uet-mill [all-ue]t mil all-uet mil all-uet m[i]l
Sidi Slimane (?) ansulin [an]sulin ansulin ansulin
Assif Mirhlef- Mirleh (?) samotamiat samotamat samatamat samata[mat]
Assif n’Tagounit /Gou-
rizim

al-ganzin al-ganzin al-ganzin al-[ganzin]

Foum Ouēd Drâa (?) himifin [h]imifin himifin himifin
Ouēd Massa messa messa messa [messa]
Berzekh Nachtigat menist menist menist menist
Berzekh Drâa (Ra’s Non) cauo de no cauo de no cauo de no cauo de no
Ouēd Noun (?) zamain zamayn zamaym zamayn
Berzekh Aglou [a]g[uilom] aguilon aguilon a[guilon]
Ouēd Sidi Ifni tifini tifini t[ifini]
Ouēd Sous all-uet-[su] all-uet sus all-uet sus al-[uet sus]
Agadir porto 

mes[eguinam]
porto  
[mese]guinam

porto  
meseguinam

porto  
[mese]guinam

Berzekh Ghīr cauo de guer cauo de guer cauo de guer cauo de [guer]
Gutzolla GOZOLA gutzolla gutzolla gutzolla
Tabâyat zebedech zebedeche zebedeche zebedech
Berzekh Tefelneh taftana taftana taftana tafta[n]a
Berzekh Sim ossem [osse]m ossem ossem
Essaouira (ant. 
Mogador)

mogador [mo]godor mogodor mogodor

Oum el Aïoun (?) amen aman amen amen
Jorf al-Jhoudi (Jew cliff) gux gus gus gus
Aşfi (Safī) saffi saffi saffi saffi
Berzekh Kāntin cauo de can[t]i cauo de canti cauo de canti cauo de canti
Sidi-Moussa emender emender emender emender
Jorf al-Asfar (Cabo 
Blanco)

teturit teturit teturit teturit

Tit tete tete tete tet
Al-Jadīda (ant. Mazagan) meseg[am] mesegam mesegam mesegam
Azemmour zamor zamor zamor zamor
Khalīj Sarsar s[co]sor scosor scosor scosor
Al-Haouzia [plages] plagies plagies plag[ie]s
Dar al-Beïdā (Casa Blan-
ca, ant. Anfa)

[nife] niffe niffe niffe

Mohammedia (ant. Fe-
dala)

[fe]dala fedala fedala fedala

Yuzr al-Hamām (?) rotima rotima [...] rotima
Slā (Salé) salle salle [...] salle
Mehdya (ant. Al-Ma’mu-
ra)

mamora mamora [...] mamora

Moulay Bou Selham moxmar moxmar [...] moxmar
Al-Araïch l’arax l’ara[x] l’[arax] l’ara[x]
ant. Tussamusa (al cos-
tat del curs de l’Ouēd 
Loukkos)

tussimussi tussimusi [...] tussimusi
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Àfrica

Topònim actual
Atles català de 
Cresques Abra-
ham, any 1375

Fragment de 
l’Arxiu Històric, 
Guillem Soler,
vers l’any 1375 

Guillem Soler, 
carta de Florèn-
cia, any 1385

Guillem Soler, 
carta de París, 
vers l’any 1385

Asilah (Arcila) arzila arzila arzil[a] arzila
Ra’s Sbartel spartel spartelo spartel [spartel]
Tanjah (Tànger) tanjer tanjer tanjer [tanjer]
Al-Qsar es-Seghīr caser caser caser [caser]
Mers Moussa (badia 
sota el Jebel Moussa)

marza musa marza musa marza musa [mar]za musa

Ceuta septa septa septa septa
Ghomara gomera gomera gomera gomera
Riffiene rif rif rif
Pointe Restinga tarfo noli tarfo noli tarfo noli
Ain Chejra (?) (M’diq) netegala netegala netegala
Targha terga targa targa targa
Bahiret Mestasa saltessa saltassa saltasa saltasa
Kalah Iris ellis ellis ellis ellis
Bādes bedis bedis bedis bedis
Pointe Boussikour busencor busencor busencor busencor
Al-Hoceima (Alhucemas) motzema motzema motzema motzema
Pointe Sidi Chaïb tarfo garel tarfo garel tarfo garel tarfo garel
Afris Daoud fterix f[e]rix ferix ferix
Ra’s al-Kîlātes tarfo quirat tarfo quirat tarfo quirat cap de quirat
Ghassassa  
(ant. Alcudia)

l’alcudia l’alcudia l’alcudia l’alcudia

Ra’s Thlētha Madāri 
(Cap des Trois 
Fourches)

cap de III forchs cauo de III forchs cauo de III forchs cap de III forchs

Melilla millela milela mellila mellila
Laguna de Marchica salines sa[lin]e salines saline
Islas Chafarinas jafarim [j]afarin jaffarins jafarins
Ouēd Moulouya miluya [m]iluya miluya miluya
Bled Tabarît tabar [tab]aari tabaari tabaari
Ghazaouet (ant. Tuent) tegon tegom tegom tegom
Honaïne one one one one
Île Mokrane gordanea gordanea mugorons mugorons
Jazira Rachgoun (Île 
Leila, Limacos) 

limachs limachs limachs limachs

Ouēd Sennēne serem ser[e]m serem sere
Ra’s Figalo cap de figal cauo de figallo cauo de figallo cauo de figay
Jaza’ir Habibas aquabiba aquabiba aquabiba aquabiba
Île Plane argozaba argozeba argozeba argozeba
Ra’s Falcon cap de falco cauo de farcom cauo de farcom cauo de farco
Mers el-Kébir (Mazal-
quivir)

marza chebir marza chebi[r] marza chebir marza chebir

Ouahrān (Orà) oram oram oram oram 
Ra’s Ferrat cauo ferat cauo fera[o] cauo ferao cap ferat
Arzew arzeu arzeu arzeu arzeu
Marais Macta tigismach tigi[smach] tigismach tigismach
Massaghanim masagrani ma[sagrani] masagrani masagrani
Moustaghanim mostegani m[ostegani] mostegani
Chelif silef [silef] silef silef
Baie Taddert tadra [t]adra tadra [t]adra

Àfrica

Topònim actual
Atles català de 
Cresques Abra-
ham, any 1375

Fragment de 
l’Arxiu Històric, 
Guillem Soler,
vers l’any 1375 

Guillem Soler, 
carta de Florèn-
cia, any 1385

Guillem Soler, 
carta de París, 
vers l’any 1385

Ouēd Chebeïka all-uet-mill [all-ue]t mil all-uet mil all-uet m[i]l
Sidi Slimane (?) ansulin [an]sulin ansulin ansulin
Assif Mirhlef- Mirleh (?) samotamiat samotamat samatamat samata[mat]
Assif n’Tagounit /Gou-
rizim

al-ganzin al-ganzin al-ganzin al-[ganzin]

Foum Ouēd Drâa (?) himifin [h]imifin himifin himifin
Ouēd Massa messa messa messa [messa]
Berzekh Nachtigat menist menist menist menist
Berzekh Drâa (Ra’s Non) cauo de no cauo de no cauo de no cauo de no
Ouēd Noun (?) zamain zamayn zamaym zamayn
Berzekh Aglou [a]g[uilom] aguilon aguilon a[guilon]
Ouēd Sidi Ifni tifini tifini t[ifini]
Ouēd Sous all-uet-[su] all-uet sus all-uet sus al-[uet sus]
Agadir porto 

mes[eguinam]
porto  
[mese]guinam

porto  
meseguinam

porto  
[mese]guinam

Berzekh Ghīr cauo de guer cauo de guer cauo de guer cauo de [guer]
Gutzolla GOZOLA gutzolla gutzolla gutzolla
Tabâyat zebedech zebedeche zebedeche zebedech
Berzekh Tefelneh taftana taftana taftana tafta[n]a
Berzekh Sim ossem [osse]m ossem ossem
Essaouira (ant. 
Mogador)

mogador [mo]godor mogodor mogodor

Oum el Aïoun (?) amen aman amen amen
Jorf al-Jhoudi (Jew cliff) gux gus gus gus
Aşfi (Safī) saffi saffi saffi saffi
Berzekh Kāntin cauo de can[t]i cauo de canti cauo de canti cauo de canti
Sidi-Moussa emender emender emender emender
Jorf al-Asfar (Cabo 
Blanco)

teturit teturit teturit teturit

Tit tete tete tete tet
Al-Jadīda (ant. Mazagan) meseg[am] mesegam mesegam mesegam
Azemmour zamor zamor zamor zamor
Khalīj Sarsar s[co]sor scosor scosor scosor
Al-Haouzia [plages] plagies plagies plag[ie]s
Dar al-Beïdā (Casa Blan-
ca, ant. Anfa)

[nife] niffe niffe niffe

Mohammedia (ant. Fe-
dala)

[fe]dala fedala fedala fedala

Yuzr al-Hamām (?) rotima rotima [...] rotima
Slā (Salé) salle salle [...] salle
Mehdya (ant. Al-Ma’mu-
ra)

mamora mamora [...] mamora

Moulay Bou Selham moxmar moxmar [...] moxmar
Al-Araïch l’arax l’ara[x] l’[arax] l’ara[x]
ant. Tussamusa (al cos-
tat del curs de l’Ouēd 
Loukkos)

tussimussi tussimusi [...] tussimusi
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Península ibèrica

Topònim actual
Atles català de 
Cresques Abra-
ham, any 1375

Fragment de 
l’Arxiu Històric, 
Guillem Soler,
vers l’any 1375 

Guillem Soler, 
Carta de Florèn-
cia, any 1385

Guillem Soler, 
Carta de París, 
vers l’any 1385

València vallencia vallencia vallencia vallencia
Cullera cugera cugera culera culera
Gandia gandia gandia gandia gandia
Dénia denia denia denia denia
Cap de Martí cap de martí cauo de marti cauo de marti cauo de marti
Calp calp calp calp calp
Altea otillia alteya alteya alteya
Cap de l’Alcodra cap d’arcodra cauo d’arcodra cauo d’arcodra cauo d’arcodra
Alacant allacant canter[a] cantera cantera
Cap de l’Aljub cap de l’aljup cauo de l’al[iup] cauo de l’aliup cauo de l’aljup
Riu Segura flum segu[ra]
Guardamar guardamar guardamar guardamar guardamar
Cabo Cervera ceruer ceruer ceruer ceruer
Mar Menor albufera albufera albufera albufera
Cabo de Palos cap de pals cauo de pals cauo de pals cauo de pals
Cartagena cartagenia cartagenia cartagenia cartagenia
Cabo Tiñoso carmenya carmenyar carmenyar carmenyar
Punta de la Azohía susaya susaya susaya
Mazarrón masaron
Cabo Cope cop cop cop cop
Águilas aguilles aquille aguilles aguilles
Río Almanzora margo margo marguera marguera
Vera bera bera bera bera
Isla de San Andrés – 
Carboneras

carbonayrola carbonayrola carbonayrola carbonayrola

La Mesa de Roldán mensa mesa mesa mesa
Cala San Pedro santo san pe de rait san pe de rait san pe de rait
Cabo de Gata cap de capta cauo de gata cauo de gata cauo de gata
Almería almeria [almeria] almeria almeria
Llanos de Almería lena d’elmeri[a] (l)ena d’armeria lena d’armeria lena d’armeria
Llanos de Adra lena d’alcan[bra] lena d’arcanbra lena d’arcanbra lena d’arcanbra
Guardias Viejas guauardia veya guardia ueya guardia ueya guardia ueya
Río Adra tadra tadra tadra tadra
Albuñol bognor bognor bognor bognor
Cautor captor captor captor captor
Casteldeferro comin comin comin comin
Cabo Sacratif tarfo cases tarfo cases tarfo cases tarfo cases
Salobreña serauigna sera[uigna] serauigna serauinya
Almuñécar muleca muleca muleca muleca
Nerja negrels neg[r]eli negreli negreli
Maro mauro m[auro] mauro mauro
Punta Torrox punta de tor punta de tor punta de tor punta de tor
Torre del Mar – Vélez-
Málaga

malia belis malia belis malia belis malia belis

Málaga malicha malicha malicha malicha
Torremolinos molins moline moline moline
Fuengirola fenyarola fenoyarola fenoyarola [fenoya]rola
Marbella marbela marbela marbela marbela
Estepona stopona stopona stopona stopona
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Península ibèrica

Topònim actual
Atles català de 
Cresques Abra-
ham, any 1375

Fragment de 
l’Arxiu Històric, 
Guillem Soler,
vers l’any 1375 

Guillem Soler, 
Carta de Florèn-
cia, any 1385

Guillem Soler, 
Carta de París, 
vers l’any 1385

València vallencia vallencia vallencia vallencia
Cullera cugera cugera culera culera
Gandia gandia gandia gandia gandia
Dénia denia denia denia denia
Cap de Martí cap de martí cauo de marti cauo de marti cauo de marti
Calp calp calp calp calp
Altea otillia alteya alteya alteya
Cap de l’Alcodra cap d’arcodra cauo d’arcodra cauo d’arcodra cauo d’arcodra
Alacant allacant canter[a] cantera cantera
Cap de l’Aljub cap de l’aljup cauo de l’al[iup] cauo de l’aliup cauo de l’aljup
Riu Segura flum segu[ra]
Guardamar guardamar guardamar guardamar guardamar
Cabo Cervera ceruer ceruer ceruer ceruer
Mar Menor albufera albufera albufera albufera
Cabo de Palos cap de pals cauo de pals cauo de pals cauo de pals
Cartagena cartagenia cartagenia cartagenia cartagenia
Cabo Tiñoso carmenya carmenyar carmenyar carmenyar
Punta de la Azohía susaya susaya susaya
Mazarrón masaron
Cabo Cope cop cop cop cop
Águilas aguilles aquille aguilles aguilles
Río Almanzora margo margo marguera marguera
Vera bera bera bera bera
Isla de San Andrés – 
Carboneras

carbonayrola carbonayrola carbonayrola carbonayrola

La Mesa de Roldán mensa mesa mesa mesa
Cala San Pedro santo san pe de rait san pe de rait san pe de rait
Cabo de Gata cap de capta cauo de gata cauo de gata cauo de gata
Almería almeria [almeria] almeria almeria
Llanos de Almería lena d’elmeri[a] (l)ena d’armeria lena d’armeria lena d’armeria
Llanos de Adra lena d’alcan[bra] lena d’arcanbra lena d’arcanbra lena d’arcanbra
Guardias Viejas guauardia veya guardia ueya guardia ueya guardia ueya
Río Adra tadra tadra tadra tadra
Albuñol bognor bognor bognor bognor
Cautor captor captor captor captor
Casteldeferro comin comin comin comin
Cabo Sacratif tarfo cases tarfo cases tarfo cases tarfo cases
Salobreña serauigna sera[uigna] serauigna serauinya
Almuñécar muleca muleca muleca muleca
Nerja negrels neg[r]eli negreli negreli
Maro mauro m[auro] mauro mauro
Punta Torrox punta de tor punta de tor punta de tor punta de tor
Torre del Mar – Vélez-
Málaga

malia belis malia belis malia belis malia belis

Málaga malicha malicha malicha malicha
Torremolinos molins moline moline moline
Fuengirola fenyarola fenoyarola fenoyarola [fenoya]rola
Marbella marbela marbela marbela marbela
Estepona stopona stopona stopona stopona

Torre de Arroyo Vaquero tore de vacar tore de vacar tore de vacar tore de vacar
Peñón de Gibraltar mont gibeltar mont gibeta mont gibeta mont gibeta
Algeziras zizera zizera zizera zizera
Tarifa tarifa tarifa tarifa tarifa
Ensenada de Valdeva-
queros

vacar

Cabo Trafalgar tarfagar tarfagar tarfagar tarfagar
Cádiz cadis cadis cadis cadis
El Puerto de Santa María port sancta maria port sancta maria port sancta maria port sancta maria
Rota rota rota rota rota
Sanlúcar de Barrameda san luca san luca san luca san luca
Sevilla sibillia sibillia sibillia sibillia
Coria del Río   choria choria choria choria
Guadalquivir uardachebir vardachebir vardachebir vardachebir
Chipiona (ant. Capionis 
turris)

capitor capitor capitor capitor

Barrameda barameda baramida baramida baramida
Arenas Gordas [alene gorde] alene gorde alene gorde alene gorde
Niebla [niebla] nebla nebla nebla
Gibraleón gibraleon giblaleon giblaleon giblaleon
Isla de Saltés saltes saltes saltes saltes
San Miguel Arca de 
Buey

[arca de bo] arca de bo arca de bo arca de bo

Barra de Tuta [tuta] t[u]ta tuta [t]uta
Río Guadiana godiana goadiana guadiana guadiana
Tavira tauilla tauira tauira tauira
Faro faraum faraum faraum faraum
Albufeira bufera bifera bifera bifera
Porches porces porces porces porces
Silves silues silues silues silues
Lagos lacos lacos lacos lacos
Cabo de São Vicente cap san vicens cauo san uincenzo cauo san uincenzo cauo san uincenzo
Ponta da Arrifana rufana rufana rufana rufana
Rio Odeseixe o de cesar o de cesar o de cesar o de cesar
Rio Mira o de mir[a] o de mira o de mira o de mira
Ilha do Pessegueiro perseger perseger perseger perseger
Sines sines sines sines sines
Tróia (?) faro faro faro faro
Setúbal satuuoll satuuol satuuol satuuo[l]
Cabo Espichel cap de pitxer cauo de pitxer cauo de pitxer cauo de pitxer
Almada armadena armadena armadena armadena
Río Tajo [toio] ta[ya] taya taya
Lisboa lisbona lisb[o]n[a] lisbona lisbona
Santarem sancta ellem santelen santelen santellen
Cascais cascais cascais cascais cascais
Sintra cintes ci[ntes] cintes cintes
Atouguia da Baleia tuguia tuguia tuguia tuguia
Cabo Carvoeiro carboner carboner carboner carboner
Pederneira petronela petronela petronela petronela
Cabo Mondego mondego mon[dego] mondego mondego
Rio Vouga boga bo[ga] boga boga
Porto porteg[al] porto gall[o] porto gallo porto gallo
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Detall de la carta por-
tolana decorada amb 
banderes elaborada 
al taller de Cresques 
Abraham i Jafudà 
Cresques. Nàpols, 
Biblioteca Nazionale, 
ms. XII D 102.
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