
1. Cartografta t bistoriografia 

La cartografia lla d'ésser un bon complernent de qualsevol estudi 
sobre la historia i, fins i iot, en alguns casos, pot arribar a servir de base dc 
noils treb-~lls historiogrifics. 

Com assenyalivem ja fa uns quants zinys, en la major part dels es- 
tudis histories sobre Catalunya, des clel segle passat, els mapes no han estat 
gaire abundosos.' La tradició de fer caríografia historia a Catalunya és molt 
minsa, en especial si la compareiu, per exeinpie, amb L'anglesa.2 Per sort, 
darreramrnt, Ics coses van canvh~nt, no sols en treballs fets per estudiosos 
formats en altres escoles historiogrifiques, sin6 tainbé en est~rdis fets per 
gent del nostre país. Malgrat tot, ens hem adonat que, sovint, o hé no s'usa 
prou correctament aquest rniiji d'apropar-nos al passat, fer mapes, o bé no 
se'n treuen totes les possibilitats. Aixo ha estat un dels motius que ens ha 
mogut a fer aquestes ratlles, pensades sobretot per a aquells ja convencurs 
de la irnponincia de fer mapes perd que de vegades 110 saben com fcr-los, 
especialmerit si clesprés han d'ésser publicats. 

l. Vspcu: Joiini 1301.6s - Virio~ HiiKrnno, és !a cairogrrifia hisrdl.ica?", l v e n g ,  81 
(19851, p2gs  73-76. 

2. Vrgeti, pei exemple: I'.I>.A. HAiivrr ,,Mapping rhe Viliiige: ilic Histoiicai Eviúence", a 
Mediei!ai Viiiuges, Oxfotd 1985, p2gs  33-46. 



Cal dir, doncs, d'entrada, que hi ha dues possibilitats. Que calgui fer 
un mapa en  brut, que després sera passat en  net per un dibuixant o un 
cartógraf professional. O bé que s'hagi de fer un mapa ja ben dibuixat, per 
a ésser publicar directament. Aquestes notes van dirigides especialinent als 
que es trobin en aquest segon cas. 

2. Com ha d'ésser un mapa 

Cal fer mapes, peró som conscients que fer-ne pot ésser complicat 
per qui no s'ha plantejat mai aquesta necessitat. 1 ara ja no penso sols en el 
fet de fer-los materialment, sinó, fins i tot, en una fase previa, inentalment. 
Fer un mapa suposa, d'una banda, tenir unes idees clases sobre la realitat 
histórica que volein representar i, de I'altra, també, saber com traslladar 
d'una forma grifica aquesta realitat sobre el paper. Hi ha, doncs, dues face- 
tes, la del disseny del mapa i la del contingut, que intentarein d'analitzar a 
contin~iació. 

Segons coin es miri, fer bons mapes és molt complicat. Els que es 
dediquen a I'analisi dels treballs de canografia tenen present que, quan algú 
s'ha d'apropar a un inapa, ha de seguir una serie de fases en la seva  lectura,^, 
que poden ésser: 
- La detecció de la inforinació: possibiiitat de veure la informació contin- 

gi~da en un mapa. 
- La discriminació daquesta informació: capacitat de distingir-ne els diver- 

sos elements, per la mida, la forina, el color. 
- La identificació, és a dir, saber a que corresponen cadascun dels signes. 
- 1, encara, el reconeixement d'una realitac geogrlfica determinada. 
- 1 la interprelació, per exemple dels signes del mapa.3 

És cert que cal filar molt prim per no confondre entre ells cap de tots 
aqilests aspectes. En la nostra posició de realitzadors de inapes, cal, pero, 
que siguein conscients de la dificultat de fer un mapa que pugui ésser ficil- 
ment entés per aquells que se'] miren i intenten de .llegir-lo,,. 

Qualsevol mapa ha de tenir un contingut, peró també ens heln de 
preocupar que aquest contingut pugui ésser compres al nlés Facilment pos- 
sible. D'altra banda, moltes vegades, no ens hem de conformar en  fer 
mapes purament descriptius, sinó que hern d'intentar fer mapes més corn- 
plexos, que permetin d'induir noves idees. Tanmateix, aquest augment de 

3. Vegeu: J.S. KEATES, Underrranding Maps inngrrian, Londxes 1982. 



coniplexitat sovint ha d'anar acornpanyat d'una reducció de la informació i 
d'un esforg de fer més assequible allo que volem dir, rebutjant aspectes 
secundaris. 

D'entrada, tinguem present: en relació amb tot aix6, dos trets fo- 
namentals: 
- Una primera qualitat de qualsevol mapa, tant si és históric com si no Iio 

és, és la claredat. 
- Un segon aspecte que cal tenir present en fer un mapa és la tiecessitat 

que hi hagi una gradació en la informació. Cal que a primer cop d'ull 
hom vegi allo que és més important i que després hom pugui veure, si 
ho desitja, altres aspectes complementaris, útils, pero que no són fona- 
mentals. Cal establir unes prioritats. Aquesta selecció la farem en triar la 
informació que hi volem incloure i en escollir, per exemple, les caracte- 
rístiques de les lletres o dels signes. 

Molt sovint, en un mapa no podem incloure tota la informació que 
desitjaríem: no sempre un mapa ha d'ésser un magatzelii de  dades. És 
important, si cal, limitar el que hi incloem per tal que allo exposar sigui al 
més clar i evident possible. D'altra banda, amb tot, tampoc podem resignar- 
nos a deixar un mapa buit. Fins i tot, davant de la buidor d'un sector deter- 
minat, ens hem de plantejar si respon a la realitat o és iruit de la perdua de 
dades documentals, o bé si, més aviat, és a causa de la nostra ignorancia. La 
buidor també vol dir alguna cosa. 

Fer mapes comporta tenir una metodologia que, en primer lloc, faci- 
liti la lectura del mapa, d'acord, evidentment, amb uns costums establerts 
en les obres preexistents. 

3. Fer mapes. Aspectes fomzals 

A part d'aquests trets fonamentals, quan fem un mapa históric (o qual- 
sevol mapa), crec que, entre d'altres coses, hem de tenir present els aspec- 
res següents: 
- Per als que vulg~iin fer inaterialment un mapa, dibuixar-lo, unes normes 

previes. Convé tenir present quina és la caixa de la revista o llibre on ha 
d'ésser publicat (espai del full amb text) i intentar mantenir les propor- 
cions; o, si més no, tenir-ho present de cara a coneixer la reducció que 
cüldri aplicar-hi en fer-ne el gravat a la impremta. Cal pensar també si hi 
ha d'haver un peu d'il.lilstració. 

- Cal tenir present, aixi mateix, que convé de fer el mapa sobre un paper 
vegetal (o sobre un poliester) i que és molt convenient de dibuixar atnb 



un isograph rotring o equivalent. Aixo darrer és important, no sols de 
cara a aspectes esteties, sinó, fins i tot, de cara a poder fer petites correc- 
cions durant ia realització. Un conseli: val la pena de fer el mapa en brut, 
al Ilapis, en un altre paper, abans de decidir-se a agafar el rotring. Segons 
coin, aquesta prova previa és prictic de fer-la també en un paper vegetal. 

- La base carrogrifica utilitzada. En fer un mapa historie no és tan iinponant 
la base cartogi-ifica com en  un mapa geogrAfic. Normalment, hi ha de 
tenir un paper ~narginal i cornpleii1entari. N'hi ha prou amb alguna corba 
de ~iivell orientativa o amb el dibuix d'algun riu inés impoitant, que ens 
serveixin de referencia. Malgrat aixo, és fonamental el fet de seguir un 
mapa existent. Sobre aquest mapa, cal delimitar un territori, d'acord amb 
les dades que tingiiem (recordeu que, si pot ésser, cal evitar els grans 
b~iits) i, com hern dit més amunt, d'acord amb la caixa de la publicació. 

- L'escala grifica. Convé d'indicar I'escala que es fa servir. A més, és molt 
útil de fer una escala grlfica, ja que normalment a I'hora de publicar el 
mapa hi ha una reducció i, per tant, no s'hi niantindran les proporcions 
de l'original (i sovint cap escala usual). Cal indicar-hi el nord. 

- Les proporcions. En relació amb aquesr aspecte, cal tenir present l'escala 
en que sortiri publicat. Aixó afecta sobretot el cos de les lletres. Si fem, 
d'entrada, unes lletres rriassa petites, en ésser redutt tot el mapa per a 
ésser editat, poden acabar tenint un cos minúscul, quasi impossible de 
llegir, u11 cop publicat. 

- Els signes utilitzats. Han d'ésser clars. Cal evitar que es confonguin entre 
ells. Heiii de seguir també, pel que fa a aquest aspecre, una de les nor- 
mes bisiques que hem exposat més amunt: cal establir tina gradació en  
la inforinació. En alguns casos pot pagar la pena, per tal de fer més 
imrnecliata la comprensió, que el signe ens rnostri grificament el que 
horn vol significar. Ja en parlarem en un altre apanat. 

- Tipus de lletres. Si el iiiapa I'ha de fer un dibuixant professional, les Ile- 
tres, segurainent, sera11 impreses i no hi haura cap problen~a. Si les hem 
de fer nosaltres, cree que, o bé les podern fer amb lletres adhesives (tipus 
Letraset o Decadry), o bé les podein fer ainb una plantilla. Hem d'inten- 
tar d'evitar de fer-les a m i ,  ja que norriialiitent se'n ressent la qiialitat i 
sobretot la claredat del mapa. Si les fem amb qiialsevol d'aq~iests siste- 
mes, convé tenir a sota del vegetal un paper mil.lirnetrat, per tal de seguir 
unes Iínies. 

- Ratlles i taques. Les ratlles hauran de fer-se inanualilient, ainb un regle, 
una plantilla o a pols. Les taques poden fer-se amb una trama adhesiva 
o bé, i de vegades és niillor, amb ratlletes fetes amb un rolring fi (també 
amh un paper mil.Iiiuetrat a sota). 



Moslra de diversos irpus de mapes: 
l. Mapa drscriptiu (uns ilocs de pobiament, LIIY~ església, un  iiionestir, un casteil i tina 
torre, iins dorninis, etc.). 
2 .  Mapa cornparariu (entre unes vies, ilns pobles i un  tipus de sol). 
3. Mapa analitic (en relació ainb I'an:itomiii d'uns pohles). 
4. Mepes rsradísiics (ainh ccl.cies o barres, que reflecteixcn una producció, una pobla- 
cid, eic.). 
5. Mapa d'un espai rediiit (un pobie, iines vies, iinrs parcelles de 1en.a). 
Aqiiests nizipes no corresponen a cap iealit;,t concreta. 



- Els topbnims. Convé de col-locar com a mínini els topónims dels llocs 
rnés importants, que poden fer de  referencia. En principi, con1 inés 
noms millor. Aix6 no obstant, tot té un Iímit. Com es despren del que 
hem dit més amunt, de vegades cal liniiiar la informació. Quaii en un 
mapa (o, més sovint, en un tros del mapa) no caben tots els top6nims o 
signes que voldríem, o si posar-los tots repercuteix molt negativanient en 
la claredat del mapa, hem de trobar altres solucions. Val més fer una 
selecció de la informació, fer dos nwpes compleinentaris o, si no pot 
ésser, passar al16 que no podem incloure dins del mapa fora, en  notes, 
mitjangant números o altres signes. De vegades, tainbé, el top6nim es 
pot posar una mica més lluny i Ter una petita sageta que indiqui la seva 
ubicació real. 

- Els colors. Normalment no se sol poder fer inapes anib colors. Si se'n fa 
un ümb colors cal tenir present que s'ha d'evitar la confusió entre aquests 
colors. De vegades colors que situats un al costat de i'altre són diferents, 
si els allunyem poden seniblar quasi iguals. Cal tenir present també les 
mides cle la taca de color; si és molt petita ser2 molt difícil de saber de 
quin color és. Cal, a mes, preocupar-se, des del punt de vista estetic, de 
la relació entre les diverses coloracions. Darrerainent s'han fet alguns 
atles histories arnb uns colors molt originals, tainbé niolt acurats des del 
punt de vista del disseny i l'esti-tia4 D'altra banda, pero, cal tenir present 
que també es poden publicar atles i niapes fets només amb una sola 
tinta (blanc i negre i gris), com pot ésser el digne i interessant An Atlas of 
Anglo-saxon England de D. Hill, o bé amb dues tintes (negre i blau, 
negre i sepia, negre i verd), com els atles de I'editorial Penguin Books 
anglesa, sense que aix6 repercuteixi gaire negativainent en la claredat 
dels mapes.5 

És un tema prou irnponant com perque li dediquem un apartat. 
Podem diferenciar els signes aiiib una semblanca en relació amb al16 

que es vol representar, deis sínibols purament convencionals. Sigui com 

4. Vegru. pet exernple: Doruhiii Mn-rixrw, AtlasqfMedieiiaiEci">pe. Phaidon Press Lrrl., 
Oxford 1983. 

5.  D,win HII.~., A n  Alim of Anglo-smon Englmd, Dasil Blackwell, Oxford 1981; Coiihl 

McEviinr The Penguin Atlas o/MedievaiHL<tory, Manclieslri 1961 



sigui, és indispensable que, en algun racó del mapa, fem una clau de signes 
o una llegenda on s'indiqui que vol dir cada un d'aquests símbols. 

En general, decidir com han désser eis signes depén molt del tipus de 
mapa. Per exemple, en un mapa que només inclogui un tipus d'informa- 
ció, tots els símbols poden ésser iguals, pero de mida diferent. En un altre 
tipus de inapa, amb una informació més variada, pot ésser convenient de fer 
uns símbols més facils dinterpretar, per tal de facilitar-ne la ,-lectura.,. En un 
mapa nonlés de castells podeni fer qiie tots els castells siguin rodones, men- 
tre que en un mapa ainb inés informació pot ésser útil de representar els 
castells amb un dibuix que poc o molt recordi un castell. El mateix podem 
dir, per exeinple, pel que fa a Ilocs de poblainent, a molins, a cases fortes, 
a fargues, etc. D'altra banda: també cal tenir present que val més no abusar 
gaire d'aquest tipus de signes iconics -sovint més difícils de fer correcta- 
ment-, ja que correm el risc d'omplir el mapa de dibu~xets.~ 

Hi ha una serie d'institucions que se solen representar en general 
d'una forma semblant. Així, per exemple, qcian haguem de representar una 
església, una parroquia, un bisbat, etc., haurem de recórrer als símbols uti- 
litzats usualment. Aixo també és així en relació amb alguns altres signes. Els 
molins, per exemple, solen ésser representats per una mola ainb pales, uii 
pont sol ésser representar per dues radles paral.leles, una font sol ésser una 
rodona, etc. Si en un inapa hi poden haver colors, la varietat dels signes i 
la forma de representai-los sera dilerent de si només tenim el negre; tan- 
mateix, com ja hem dit més amunt, normaiment els colors restaran fora del 
nostre abast. 

En fer mapes histories una mica complexos, sovint se'ns pot plantejar 
algun problema. Si volem representar, per exemple, indrets que depenien de 
diversos senyors i no podem recórrer a I'ús dels colors, tenim, amb tot, foqa 
possibilitats, emprant signes forca ficils de fer o d'obtenir. De vegades, pot 
ésser interessant, per exemple, diferenciar els senyors laics dels eclesiistics. 
Per aixo, podem fer que uns siguin negres i els altres no. De signes negres 
adhesius en podem trobar inolts: quadrats, rombes, rodones, estels, trian- 
gles, etc. De signes buits encara en podem trobar i fer més: quadrats amb 
una creu o una aspa, amh una part blanca i una part negra, etc.7 

6 .  Pel que fa als signes, porlcu vetire, prr exemple, al Ilihre de CM. M. H i c o u t i ~ ~  Pay- 
sages et villages neu/s du Moyen c7g.e Rordeus 1975, els maprs de les pags 106, 139, 191, 3ú8- 
369, 396, rtc., rors ells Sets pel )nbontori de Canogcifia Historica de Uordeus. 

7. JOHDC Boihs, ,il-libitac i socie1;ir a la parroquia de Sanr &leve d'En Das a Pedat niitjana. 
Rcprescntació canogi3fica., WI Assernbler* d'esludis del comlur de Besaiú. 1991, 11, Olot 1992, 
pigs. 73 i 75. 



Una altra forma de representar doininis és marcar atnb uti color (o 
amb una trama) I'irea que depenia d'un cert senyor. Aqiiesta fornia cle deli- 
niitar els dominis és la més nornial en la majoria dels atles Iiistdrics. Així ho 
hem fet nosaltres, per exemple, en els f~iils eclesiistic i polític de ]'Atlas 
Hist6dc de Cutulunyu. Cada monestir té adjudicar un color diferent. Una 
problernhtica nova: taninateix, se'ns va plantejar en voler fer un AtlusHist6- 
ric d'Andowu, el Iímit cronoldgic del qual arribava fins al moinent dels 
pariatges del segle XIII. Aixd ens obliga a inventar una forma de represen- 
tar els drets dels senyors eminents, apareguts arran de la feudalització de la 
societat. En aqiiest cas van1 resoldre el probleina fent una ratlla gruixuda 
que clogiiés la taca de color, per la1 d'indicar un lliyarn de va~sallatge.~ 

Per acabar aqiiest apartar dedicat als signes, només uns cotisells. Cal 
intentar que tots els signes d'un mapa tinguin una niida inolt semblant o, si 
més no, que la diferencia entre el més gran i el més petit no sigui gaire fona 
i retlecteixi una realitat (per exemple: el signe de la ciutat por ésser -i ha 
d'ésser- més gran que el del mas). Així mateix, repetint el que ja hem dit al 
comenpinent, coiivé qiie sempre resti ben clar a qué correspon cada signe 
emprat dins el inapa. 

5. Fer mapes. El contingut 

Hi 1x1 diverses fonts per a la realització de niapes histórics. Les dades 
dels docuinents escrits són fonamentals, pero també, Rns i tot, poden ésser 
fonts d'iin mapa históric el treball de camp, la prospecció, els estudis topo- 
nímics, etc. 

Una bona inostra de mapa realitzat a partir d'un nombre divers de 
fonts la trobem en un estudi del poblament de la val1 del i'onne, a la Franqa 
septentrional, al segle X. Aquest niapa, potser no gaire acurat giaficanient, 
és, pero, molt interessant, ja que reflecteix els llocs de població en aquest 
segle, descoberts a pairir dels textos escrits (docunients de motiestirs, obres 
hagiogr2fiqiies, llistes de parrdquies, crdniques), de I'estudi de la toponímia 
i dels treballs arqueoldgics (descoberta de tombes, terrissa).9 

En fer L'Atla klistodc de Cutulunp. Anys 759-99ZZ d'acord ainb les 

8. Joilni BOLOS - Vimon HunT~l>o, Atlas Hisl6r7c d'Andorra (759.1278). Andon-i 1987, 
pags 15-19. 

9. CH.-M. DE Id RONClEllE - PH. CON.I.~MINL- R. DEIORT - hl. Rouciie LZump O u  nloyen 
ige. Documenrs ezpliqui',. vol. TI, Arm;inrl Colin. I'arís 1969, pggs. 76-80. 







poble diversa; abans ha calgut, pero, fer una tipologia i fer un treball 
d'anilisi sobre el terreny.'s Tamhé podem esmentar, per exeinple, el 
mapa de I'Artois, al nord de la GaI.lia, a I'epoca romana, on resten situa- 
des totes les vil.les romanes i altres construccions d'aquesta epoca; fou fet 
a partir de la fotografia aeria.I6 A un nivel1 diferent també podem incloure 
dins aquesr apartat els mapes de classificació de topónims que puhli- 
quem a ¡'Atlas I-listdric Ile Catalunya. Anys 759-992, on cada signe, amb 
unes característiques diferents, reflecteix un nom d'origen pre-romi, 
roma, germinic, islan~ic o roiiianic (o indeterminat); abans ha calgut fer 
un treball per tal de determinar a quin dels grups col.loqriem cadascun 
dels noms de Iloc. 

- Mapa estadístic. En aquest mapa predominen les representacions de 
dades quantificables, convertides en barres, cercles, quadrats, sagetes de 
griiixos diferents, etc. Si qualsevol mapa ens ha de permetre d'anar més 
enlli en el coneixement historie, els mapes inclosos en aquest tipi~s són 
potser els que ho poden fer més bé. És cert; amb rot, que si bé per als 
que rreballen en historia de l'epoca contemporania és un tipus de mapa 
molt usual (mapes de poblacions, mapes de resultats electorals, etc.), 
per als medievalistes no ho és pas tant. Aixo no obstant, no té perque 
ésser així, en especial per a la Baixa Edat Mitjana, quan les xifres ja són 
molt noinbroses, ni, fins i tot, per a l'epoca altmedieval, on les dades 
quantificables són ceitament molt més escasses. Darrerament, hem fet, 
per exemple, un mapa del que pagaven les diverses esglésies de  la 
comarca de la Garrotxa al final del segle XIII, a partir de les dades de les 
Rationes Decimamm, i també un inapa de la producció que hi havia en 
cadasc~ina de les diverses partides del terme de Lleida, a partir de les 
dades d'un capbreu de I'any 1429.17 Convindria que se'n fessin molts 
inés, i de llocs i temes ben d ivers~s . '~  

- Mapa d'un territori reduit. Quan fem el inapa d'una propietat, a base de 
les informacions del cadastre, o bé quan fem el mapa de les cases d'un 

15. DI~IAN K. R O I I E K ~ ,  TheMuking of the English Viliag<~. A Study in Histoncui Geography, 
Burnt Mill 1987, pjgs  170-183. 

16. R. AcncHE. ,d'hahit;it anriqiie en Anois~, Reme du Nord, 1971 
17. Joiioi BOLOS, .Paisatge, organirració del tcrtitoii i població a ia Garrotxa a I'edat 

initjana.., ;t Ponencies i Co,nu?zicaciom. VlAse,nb!eu d'estudis sobre el comtut de Besalú, Olor 
1989, p8g. 202. i'uhlicar,rariih~ a Culaiuny Ron2dnicu, IV, Barcelona 1990, pjg. 61. 

18. Vegeri-ne alties mosties en: M.C. DARI~Y, ~ m e s d u j ~ ~ n g n i n d ,  Cainbridge 1986, pags. 
29, 185, 193; 256, erc.; M. BEBIHE. Lecomté6!eBi,,om. Un mili= ruralau has rnoyenege, París 
1976, pag. 52; D. I i i ~ i . ;  An Atlas ofAr~glo-SaxonEnghnd, Oxíord 1981, pag. 154. 



poble, a partir d'una fotografia aeria, o quan fem el mapa d'una ciutat, 
estem feiit un tipus de cartografia diferent. En aquest cas, el Iímit entre 
qué és un mapa i qué és un pla topografic és difícil de concretar. 

Tarnbé podein estabiir altres tipus de classificacions dels inapes, 
segons, per exemple, la materia. Poden1 parlar de niapes &historia política, 
d'liistoria eclesiistica, d'liistoria demografica, d'historia econ6tiiica, d'historia 
social, etc. 1, evidentment, mapes on es barregen diversos aspectes. De fet, 
com deiem més arnunt, a I'Atlas Histortc de Catalunya hem fet mapes de 
poblament, economics, administratius, eclesiistics, toponímics, elc. La major 
pan dels atles inclouen nxipes dels diversos tipus. 

Podem, així mateix, fer una classificació, per exeinple, d'acord amb la 
niida de I'espai estudiat i representat. Hom pot fer mapes histories molt 
generals, de tot un continent o d'un territori rnolt ampli (són els que esteni 
acosnimais a veure als atles), o bé podem Ter mapes de només una comarca, 
d'una parroquia o municipi o d'un poble. El tipiis de mapa i el tipus d'infor- 
mació continguda sera diferent en cada cas. En ceiía manera, es pot plantejar 
una contraposició entre la historia general i una historia més local o una 
microhistoria. De fet, pero, cal parlar més aviat d'una complementarietat, ja 
que moltes vegades calen exemples concrets que ens permetin de tenir des- 
prés una visió general, D'altra banda, centrant-nos en I'Edat Mitjana, que és 
l'época qiie conec més bé, cal dir que, a nivel1 europeu, els que han utilit- 
zat més el recurs a la canografia han estat aqiiells que s'han dedicat a fer, en 
aquests darrers decennis, histories "regionals. o locals, tant a Franca, com a 
Anglaterra, a Cdstelia, etc. Per fer niapes cal conéixer bé el país que honl 
estudia. 

l'el que fa a I'escola historiografica francesa, podem esmentar obres 
basiques com les de Duby sobre el Miconnais, de Besthe sobre el comtat de 
Bigorra, de Debord sobre la Charenta, d'Aubrun sobre el bisbat de Lleinot- 
ges i gairebé totes les tesis publicades aquests darrers anys. En aquest con- 
juni, en certa manera, hem d'iiicloure la tesi de Bonnassie sobre la Cata- 
lunya dels segles X-XI, la de Guichard sobre el País Valencia en epoca 
islamica. etc.'9 

19. G. 13uuv. La scniSt@ aux X e  iII Xlíe siEcles dans la région máconnaise, I'arís 198Z2, 
pags.505-520; M. Betii.we. Le cornrédeBigorre. Ur milieu ruralau bus rnoyen dge, París 1976; A. 
D~uoiio, La sociétr; Idque dans iespuys de la Charente. )íe-Xlle s.,  París 1984; A. AUHRUX, 
L'uncien <lioc@se de Limoges des origines au milier< du Xle sidcle, Clarmont-Ferraná 1981; P .  
BONNASSIE. Catabmnyu mil anys enrera (segles X-XI), Ed. 62,  Barcelona 1979-1981; PILilae Gui- 
cwhno, Les nurrilmans di. Vúlence el lu Kemriqu8te (Xe-XJIIe si8cles). 2 vols.: Daniasc 1990- 
1991. 



Pel que fa a Anglaterra, trobem mapes en obres de tipus divers, tant 
fetes per geógrafs, com per historiadors dels documents o per arqueólegs. 
Assenyalem el notable llibre de Darby, Domesclay England, o11 en 333 pagi- 
nes de text hi !la 111 mapes. En molts dels trehalls histhrics anglesos, La car- 
tografia hi té un paper fonainental. Molt sovint, trobem nombrosos mapes; 
e13 especial, pero, aixd és així en obres relacionades amb el paisatge i l'orga- 
nització del territori, com pot ésser la de Hooke sobre el regne anglosax6 de 
Hwicce, la de Winchester sobre Cúmbria, etc. Així mateix, en alguns estudis 
regionals, com el de  R. U. Hilton sobre els West Midlands o el de  Platts 
sobre el Lincolnshire la cartografia hi té un paper notable.2o 

Pel que fa a Castella, hom ha notat un canvi notable en aquests 
darrers anys, lligat a la renovació que hi ha hagut en la historiografia. Només 
cal fullejar obres com la de  Barrios sobre Ávila, la de  Gonzalo Martínez 
sobre Burgos, etc. per adonar-n~s-en .~~ 

Finalment, en relació amb Portugal, només cal veure I'apendix de 
mapes que hi ha al final de I'obra de Mattoso, Identifcacdo de unpaís, pet 
adonar-nos de la valoració que s'hi fa de la ca r t~gra f i a .~~  

7. Mapes i topdnims 

En molts inapes, un dels aspectes fonamenials és la toponímia. La 
toponímia histórica planteja una problematica propia. A Catalunya s'han fet 
dos grans esforsos de trasllat de tophnims trobats en documents n~edievals 
sobre una base cartogr2fica: en primer Iloc, en la Catalunya Carolzízgiu, en 
el segon voluin de  Els diplomes carolingis a Catalur~ya, o eil els voluins 
dedicats als cointats del Pallars i la Ribagor~a, en segon Iloc, a I'Atlas Hist6- 
n c  de Catalunya. 759-992. A causa d'haver-hi paiticipat personalnient i de 
coneixer-lo més bé, ein centraré a comentar aquest darrer treball. 

20. I3.C. DAHBY, Domesday England, Cambridge 1986 ( la  edició: 1977). DEIZA HOOKE 
7he Anglo-Savon Landscape. %e Kingdom of /he Huiicce, Manchcsrcr 1985; A.J.L. Wi~crirsres, 
Landscape nnd Sociefy in  Medieval Cumbriu, Edinburgh 1987; K.H. HIITON, A Medieoal Sociery. 
7Be Wesl Midlunds al Ihe End of rhe %irteenlb Centuv, Carnbridge 1983'; G. Prnrn,  Land ond 
Pwple in Medieval Lincolnshire, Lincoin 1985. 

21. ANOEL BARR~OS CAIICIA, EstrncInra~ agradas y depoder en Casrilla. El ejemplo de 
Ávila (lO85-l32Oj 2 vols., Salamanca 1983-1984; Go~~ol1.0 ~MART~NEZ Diez; P~~eblosy al/oces 
bc~~ciIeses de la repoblaciór%, Valladolid 19.57. 
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1325, vol. 11: Ed. I'srampa, Lisboa 19914, pags. 223.245. 



Podem distingir diverses fases en  la realització d'un mapa de to- 
ponims. 
- Una primera etapa consisteix en  un buidatge sisteinitic de  la docu- 

inentació. Cada topónirn localitzat en  els docurnents es passa a un full 
-o bé dins de I'ordinador- amb la seva correspondencia (vil.la, vilar, 
església, iiionestir, iiiolí, etc.), fet que perinet cle relacionar-lo amb un 
signe deterininat. Tambe cal posar-hi un níiiiiero de referencia, la data 
en qué surt documentat i la font on I'hein trobat. A continiiació caldri, 
si s'ha conseivat, afegir-hi el nom catala actual, el mnnicipi, la comarca 
i, finaliiient, les coordenades, ja dins del mapa que s'ha de publicar. No 
senlpre aqliest procés és autoinitic. Pot pascar, per exemple, que aquest 
mateix toponi111 surti ciiat en un moment anterior. També pot passar 
que sigui aplicat a una realitat diferent, que alguna vegada pot ésser 
només fruit &una transformació esdevinguda ainb el teinps (un mateix 
nom por coincidir en un poble i una inuntanya, taiiibé en iina església 
i un lloc de poblament o bé en un vilar que amb el temps ha esdevin- 
gut una vil.la). 

- Una segona fase és intentar de localitzar el toponim a partir de la carto- 
grafia publicada i aleshores situar-lo sobre el mapa. Un tant per cenr deis 
noms dels segles IX i X, si fa iio fa un 50%, no pot ésser situat, si nlés no 
de bon principi. 

- Una tercera fase és anar al lloc on pensem que, aproxirnadament, podia 
haver-hi el nom i preg~intar-lo a la gent del país (tenint pera prescnt que 
pot haver canviat poc o molt amb els segles, coin veurem tot seguit). 

- Una darrera fase, en el cas que no es pugui iocalitzar, és situar-lo d'iina 
forma aproximada al inapa, o bé indicar que no es pot situar. 

Cal tenir present, pel que fa als toponims, que poclen haver sofert 
importants modificacions, fruii del temps, de la llatinització qiie van sofrii. i 
fniit d'errors de copia. 

Podem esmentar algunes rnostres de modificacions pel pas del teinps 
i per la liatinització, tretes deis fulls de I'Atlas Hislonc de Catalunya. Anys 
759.92 publicats fins ara. Així, per exeinple, el lloc de Campo Manconos 
(5>60), ha de  corre,~pondre evidenlment a l'actual Campocons, al Ripolles; el 
lloc de  Barbatusa (992) correspon a Bastús, indret proper a Besalú, a La 
Garrotxa; la pedra de ipsa Mamola (965) és I'actual indret de la Mambla, al 
sud de Ripoll; I'indret de Molino Vetere (940) actualnient rep el nom de 
inas de Molivedre (he sentir qiie algú encara deia Molivetre), al costar del 
riii Fluvii. Aqiiest dari-er nom té també, evidentiiient, un interes arqueolo- 
gic, perque demostra que en aquesta data ja hi havia en aquesta contrada 
un molí veil, que podia ésser d'iin segle ahans o podia ésser de I'época 



visigotica. També té un interes historic la pervivencia del noin -i la seva 
possible localitzaci& collo de Pugnam Francorum (9641, actual indret de 
Pujafrancor, proper a Camprodon; d'altra banda. pero, és dificil de saber a 
quina batalla dels francs fa referencia. Hi ha casos encara inés difícils de 
relacionar a primer cop d'ull, com por ésser que i'antic lloc anomenat Saba- 
dello (977) correspongi>i a I'actual mas de Labadí; aquesta transformació 
tan forra, fruit d'una confusió, sols la podein entendre si sabe111 que I'anicle 
salat fou viu a la comarca durant molts segles (hi hagué, per tant, una fortila 
* s ' ~ b a c I í ) . ~ ~  

,U costat d'aquests noms, n'hi ha d'altres, coin hem dit, que liem tro- 
bat als documents, pero que no s'han conservat (o que no hem sabut loca- 
litzai). Aix6 és perd normal quan els ropdniius mcncionats tenen un interes 
molt local. Així poden? esmentar: Rocha Abeia (9771, Fossa Aliero (9051, 
Aquilare (8781, @sus Altigas (9421, @so Anero (9421, @o Auede (9131, Bati- 
palmas (9761, Broza Comitale (9781, Buco (9741, @sus Cugnas (9131, Campo 
Longo ($981, Capud Ursi (9051, zpsos Cardonetos (9571, @su Condamina 
(9191, Cudina (9451, Equa Morla (947), ipsa Era (9761, etc. És comprensible, 
per exetnple, que el lloc de Nido de Accipitre (9641, niu d'esparver, que feia 
de separació entre dues parrdquies del Ripolles oriental, amb el temps s'hagi 
perd~it. En aquestes perdiies o continuita~ sempre hi intervenen niolts fac- 
t o r ~  que ens poden seiliblar casuals. 

S'han perdut, taiiibé, d'altres noms de  lloc que eren en  relació amb 
indrets niés imponants. De vegades, la perdua es pot justificar per un canvi 
de  nom: el ,flumine Azeste (905) és I'actual riera de Merles; el Bestracha- 
nello (983) ara rep el non1 del Pairé; el uillareRiuidazer(966) era on ara hi 
ha el santuari dels Arcs, prop de Santa Pau; la uallePetranense (905) ara és 
la val1 de  Ribes, al Ripolles, o el Monte Nero (928) medieval correspon als 
Rasos de  T~ibau.  Amb tot, cal pensar que de  vegades aquest canvi es 
pogué produir precisament en perdre's o voler-se abandonar el nom ori- 
ginal. 

Alguns canvis han estat tnotivats per causes molt diverses: el poblet 
de Cubili sico (*Cuil sec > "Culsec), a la val1 de Bianya, ara rep el nom de 
Capsec; el Pugo Malo (910, Puio Malo, 9871, a la val1 de Gombrén, al 

23. I1el qrie fa a aspecres rrliicionats aiiJ, Iü toponimia de I'Atliis, podeu vciire: Joiiui 
BOLOS - V í m ~  Hul? i~vo,  .CAtlas Hisioric 'le Car;ilunya. Aponació a I'eslilrii d e  la ioponiinia 
catalana medieval", Aullietilnlenor de la Socielal d'Onomdslica. núin 111, Barcelona 1981, &s. 
18-22; Jonvi BOL& - Vicroii H u n ~ ~ i l o ,  "Algiins pioblchiies planteiats diirant la  coniccció d'un 
niapa hisr6iic ikl coiiitat 'le Besalú", Po>ori$ncies i cornulziciicio!v de iu VAssernhba dPAludis del 
Corniai deBesal7l. Olot 1986, p j g s  181-187. 



Ripolles, ara rep el nom de Puigbo., 1, de fet, aquest poble de Goinbren ini- 
cialment rebia el nom de Gomesindo Morto (918). 

Algi~nes vegades, la perdua del norn fou deguda a la desaparició 
material del lloc al qual feia referencia: les insula Uduagro, insula Fonilia- 
ria, insula Savarto (953) o bé els stagnum Castilionis (879), stagnum Salu- 
tam (9131, stagno Sanguinario (9531, stagno Salso (9821, de  la costa de 
I'Empordi, han desaparegut en ésser eixugats tots els estanys i les maijals de 
la zona litoral. 

D'altra banda, cal tenir present que alguna vegada sembla que alg~ins 
toponirns ja eren una romanatla en epoca carolíngia: els casale de Erme- 
nardo, casale Salvalore, casale Friuilane (9531, a I'Alt Emporda, hom creu 
que, al segle X, ja no corresponien a un lloc de poblament, sinó que sols 
eren unes restes constiuctives d'epoca visigot~ca.~~ 

Amb tot, cal dir que, alguna vegada, fins i tot s'han perdut noins de 
lloc de poblament. Per exemple Golorescum (8981, a la Baixa Edat Mitjana 
anomenat Golors i ara ben oblidat, tot i ésser al costat d'iina plana inolr 
poblada. Així mateix, ha desaparegut un uillare Gatuno (9591, llogaret on 
devia haver molts gats, i forga altres noms de vilars, en especial quan rebien 
el norn del seu propietari o habitant. 

Per acabar d'una forma oprimista, com hem comengat, cal dir que, 
per contra, de vegades pots localitzar certs noms que creies que havien 
d'ésser irremeiablement perduts. Cns exemples. El noin Arce Mala, docu- 
mentar I'any 887 com a afrontació occidental de la val1 de Vallfogona del 
Ripolles, pensavem que ja era ben perdut, ja que no el trobavetn pas als 
mapes moderns. Tinguérem pero la sort que un pages de Vallfogona ens 
digués que un revolt de la carretera, anant cap a Ripoll, encara rebia el nom 
de Canlala. De perduracions que han estar motiu de sorpreses n'hi ha hagut, 
pero, d'altres: Te~ouolarios (913), lloc situat entre Vallfogona i la val1 de 
Sant Joan, segiirament ha de correspondre al lloc que ara rep el nom de 
Revol; els uillarunculis Amessudos (960) han de correspondre a l'actual lloc 
de Mesatc; I'antic hosco Mallwca~o(900, 9571, a l'achiai iloc cíe Maltosquera, 
prop de la Fageda d'En Jordi; el lloc de Beuino (9591, al ptiig de Beví. Fins 
i tot, i'inciret d'lpsa B u m g a  (987) sabem que coincideix ainb l'actual ciin 
de la Berruga, situat entre el Ripolles i la Cerdanya. Han passat més de mil 
anys i la continui'tat és evident. 

24. Jonir Dn»in i HOMS, ..El niarc liisrbi.ic., a Gutulunya Rorndnica, vol. Vlil: LEmprdo  
1, Fiindació Enciclop*clia Caralana, Barcelona 1989, pags. 33-34. 



Per acabar, com a cloenda, m'agradaria d'assenyalar dos aspectes: el 
mapa ha d'ésser una eina de treball impoirant i no noinés un complement 
secundari i, d'aitra banda, el mapa, com qualsevol altre treball, ha d'ésser fet 
amb cura. 1, coin que bisicament és un material grific, cal valorar en espe- 
cial la seva qualitat grdfica. Ainb aixo volem dir que en fer un mapa hern de 
valorar tant el contingut con1 la forma que fem servir per a vepresentar 
aquest contingiit. Fet i fet, els aspectes estetics poden tenir una importancia 
foiiamental a I'hora de llegir i comprentire quatsevol mapa. Bit aixo, crec 
que cal subratllar un altre cop el fet que gairebé tota la inforrnació historica 
és cartografiable; convé, per tant, que qualsevol treball sigui acompanyat 
d'un mapa, com a complement per a situar els toponi~m o com a base per 
fer enrendre allo que s'estil explicant. Coin hem dit més ainunt, i andnt mes 
enlli d'aquest aspecte de simple complement, fent-nos nostres les paraules 
de Ch. Higounet, podem dir: ,-el metode cartogrific és un métode de recerca 
que consisteix a aclarir els fenomens histories mitjanpnt llur inscripció en un 
mapa,,.zj 

25. C~nit i .~s Hicoiiwrr "La gohisroirr", a L'Htstoire et ser mélhodes Ed. Gallimacd, París 
1961, pSg 83. 
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