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El món a la mà: a propòsit dels mapes 
 

Jorge Cruz Orozco 
 
 

A la primavera de 2009 es van presentar a Valencià els mapes de El Tossal 
Cartografies. Óscar Arnau, Pau Fuster i Natxo Segura –els tres membres de 
esta jove editorial– em van convidar a dir a l’acte unes paraules al voltant de 
la cartografia. La revista Camp de l’Espadar ha pensat que poden ser 
d’interés pels seus lectors. Ací van, doncs, una versió d’aquelles reflexions 
sobre el mapes. 

 
 
 
Presentar unes mapes... com si d’un llibre es tractara? No serà un punt temerari, 
aventurat? Algú pot ser pensarà que un mapa és un simple conjunt de 
coordenades i de cotes, de ratlletes ací i allà; i que hui en dia amb tant de satèl·lit 
i de GPS és fàcil de fer. Anem a pams. Un mapa ni és fàcil de fer, ni simple pel 
que fa a la informació que conté. Hi ha molt a dins d’un mapa: des d’aspectes 
tècnics a altres culturals i, fins i tot, ideològics. Moltes qüestions que els autors 
d’un mapa poden plantejar-se o eludir; i per cada qüestió les possibles respostes 
son moltes i no totes encertades, cal triar-ne una de bona i dur-la a la pràctica. Al 
cap i la fi, un mapa és un llibre sobre el territori en un altre format.  
 
El mapa és un poderós artefacte cultural, una eina que resumeix informació sobre 
el territori i les relacions espacials que en ell s’establixen. És un artefacte humà 
molt humà, per aixó hi ha mapes des de fa tant de temps. No és gens difícil 
imaginar-se els caçadors-recolectors del paleolític traçant sobre la terra mapes 
per preparar la caçera o consignar les àrees on poder recolectar tal o qual 
queviure. A la cova d’Abauntz (vall d’Ultzama, Navarra) s’ha trobat un croquis 
cartogràfic tallat a buri sobre pedra, datat a la darreria del Paleolític, 
aproximadament fa uns 14.000 anys. Qui sap si algunes pintures rupestres 
paleolítiques tenen també una significació cartogràfica?  
 
Amb la neolitització va arribar l’agricultura i amb ella la irrigació, la propietat de la 
terra o els impostos. La gestió de estos fenòmens socials, econòmics i polítics 
passa també per la cartografia: cal fixar en un document sistemes de reg, 
cadastres, límits. Mapes molt semblants als actuals provenen del nucli civilitzatori 
de l’àrea mesopotámica, un dels llocs on va començar la neolitització; daten de fa 
més de 5.000 anys. 
 



 2

Els mapes en tant que artefacte cultural exhibixen alguns trets característics dels 
humans. Primer, la seua dimensió territorial. Els humans som uns primats –les 
recents celebracions al voltant de Darwin ens ho han recordat– i com la majòria 
d’ells, som animals territorials. Les nostres formes evolucionades d’organització 
social i cultural no han perdut mai la dimensió territorial. Si en termes biològics la 
humanitat no és mes que una, en termes socials i culturals no és així: som d’un 
lloc, vivim a un país, tracem fronteres. Representar el territori –el nostre i el del 
veí; el que posseïm i el que voldriem conquerir– és un acte humà. El mapa té 
com a funció, precisament, la representació del territori –siga este real o 
simbòlic– i, més enllà, prefigurar, conformar l’enteniment social del territori.  
 
Segon tret, el mapa expressa la dimensió social de les societats humanes… 
quina obvietat. El cas és que els mapes traduïxen molt bé les ambivalències 
socials. En tant que artefacte cultural permet compartir i transmetre –socialitzar, 
en definitiva– informació sobre el territori. Però en tota societat hi ha relacions de 
poder, dominacions, jerarquies més o menys legítimes, més o menys explícites. 
El poder ha tractat de controlar sempre la cartografia pel seu alt valor estratègic: 
ha amagat els mapes; ha confiat la seua producció als exèrcits i cossos oficials; 
ha restringit la seua difusió com va passar a la posguerra a Espanya per evitar 
que acabaren en mans dels maquis. Ara i ací, quan es vol fer aprovar un PAI, un 
gran projecte d’infraestructura o un event d’eixos pels quals sembla que este país 
és la referència del món, es fan simulacions paisatgístiques per ordinador, 
maquetes i una bonica cartografia. Els mapes, que haurien de ser un instrument 
democràtic i social, de vegades són fingidors i mentiders. No és esta la ùnica de 
les paradoxes dels mapes. 
 
Tercer tret característic: en tant que artefacte creat pels humans reflectix la nostra 
cultura, entesa esta en sentit ample; és a dir abarcant també la ciència i la 
tècnica. La cartografia és filla de la raó, del pensament científic i –al mateix 
temps– filla de les concepcions mítiques, de les pors, de les irracionalitats. Per 
aixó als prodigiosos portulans i cartes de navegació de la Baixa Edat Mijana i el 
Renaixement hi ha línies loxodròmiques, roses dels vents, perfils prou exactes 
dels litorals –ciència de l’època, per tant– al costat de monstres marins o 
extranyes races d’essers seudohumans.  
 
La Il·lustració va instaurar al món occidental un ideal de ciència i raó que encara 
estem construint. Els il·lustrats es llancaren a mesurar el món. Es mesura l’arc del 
meridià a Laponia, a Perú. Delambre, Méchain, Aragó mesuren el meridià de 
Paris en una aventura que encara hui asombra. Méchain va tancar triangles 
geodèsics des del Tossal d’en Canadé i des de la Mola d’Ares… està soterrat a 
Castelló. Mesurar per conèixer el territori i molt especialment les muntanyes, 
enteses com el laboratori de la natura: Ho fan Saussure als Alps, Carbonnières i 
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Schrader als Pirineus, Cavanilles al País Valencià. Tots ells per donar raó del 
territori van escriure acurats textos que encara hui es lligen amb profit i van alçar 
mapes. El que va fer Cavanilles del nostre país és elegant i més que digne pels 
mitjans tècnics del moment. La Il·lustració precisament culmina el procés 
d’expulsió d’elements mítics dels mapes i els posa sota la guia exclusiva de la 
ciència i la tècnica fins arribar a l’actual estadi fitat per les imagens de satèlit, els 
sistemes de GPS o els poderosos programes informàtics.  
 
Però l’essència del mapa no ha variat. Tal com diu l’autor croat Predag 
Matvejevic al seu fascinant assaig de geopoètica titolat Breviari Mediterrani: “El 
mapa resumeix els coneixements i les experiències: l’espai i la concepció de 
l’espai, el món i la visió del món”. 
 
El mapa és com la vida, contradictori i ambivalent. El mapa serveix per trobar-
se... o per perdre’s. Per imaginar un viatge que mai es fara o per saber quin ha 
estat un itinerari imprevist. Paradoxal artefacte cultural fet d’abstracció, de càlcul, 
d’enginy que és una forma intel·ligent i legitimada d’engany. Enginy i engany –
diguen vostés com vulguen– fan falta per resoldre els tres grans problemes 
cartogràfics. Primer, representar l’enormitat del territori en un paper de 
dimensions útils. Segon, representar un cos si fa no fa esfèric –la terra– en una 
superfície plana. Tercer, representar les tres dimensions de la realitat en un paper 
que només en té dues. Als tres problemas han donat solucions dones i homens 
entossudits en eixa feina improbable. Tal vegada per aixó escriu Matvejevic a 
propòsit dels cartògrafs: “Dibuixar el mar i la terra ferma, observar el món no és 
un treball qualsevol: els que ho fan no són individus comuns i corrents”. 
 
Els mapes són doncs una forma culta d’engany davant d’un objectiu impossible 
d’assolir: representar exactament i en la seua totalitat la realitat del món… i 
alhora en un document inteligible. Irresoluble paradoxa que ha fascinat alguns 
literats. Escolten vostes el que escriu un autor amant de les paradoxes i els 
enigmes com era Jorge Luis Borges; ell mateix ocultant-se, fingint ser un tal 
Suárez Miranda, del segle XVII, autor del llibre Viajes de varones prudentes. 
Escriu Borges: 
 

“...En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el 
mapa de una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad y el mapa del 
imperio toda una Provincia. Con el tiempo, esos Mapas Desmesurados no 
satisficieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, 
que tenía el tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él. Menos 
Adictas al Estudio de la Cartografía, las Generaciones Siguientes 
entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y no sin Impiedad lo 
entregaron a las Inclemencias del Sol y de los Inviernos. En los desiertos 
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del Oeste perduran despedazadas ruinas del Mapa, habitadas por 
Animales y por Mendigos; en todo el País no hay otra reliquia de las 
Disciplinas Geográficas.” 

 
Similar mapa a escala 1:1 va imaginar Lewis Carrol a la seua darrera novel·la 
Sylvie and Bruno concluded. Però el matemàtic i escriptor britànic savia dels 
problemes d’un mapa d’eixes dimensions. Per tant, va imaginar també el mapa 
més senzill i fácil d’entendre, aquell que qualsevol podría llegir sense cap 
dificultat. Al poema “La cacera del Snark” presenta el mapa perfecte, sense 
referències accesòries, tote ell ordre i simplicitat… un mapa totalment en blanc. 
 

Havia comprat un gran mapa que representava el mar 
I al que no hi havia cap vestigi de terra;  
i la tripulació es va posar molt contenta al vore 
que era un mapa que tots podien comprendre. 
 
De qué servixen els pols, els equadors,  
els tròpics, les zones i els meridians de Mercator? 
Així cridava el capità. I la tripulació responia: 
No són més que signes convencionals? 
 
Altres mapes tenen formes, amb les seues illes i els seus caps! 
Però hem d’agrair al nostre valent capità 
Haver-nos portat el millor –afegien– 
un perfecte i absolutament en blanc. 

 
Entre la senzillesa absoluta d’un mapa en blanc i la fidelitat mimética de l’escala 
1:1 està la cartografia probable que reclamem els excursionistas. Així és la 
cartografia del Tossal que ja ha estat comentada a estes fulles. Amb els seus 
mapes Natxo Segura, Óscar Arnau i Pau Fuster demostren saber tècnic, vocació 
excursionista i actitud cívica. En efecte, cal estimar molt cívicament el territori, la 
seua natura i les seues muntanyes –el país de veres, no el fingit ni l’inventat– per 
embarcar-se en esta aventura. Ells s’ho estimen i ho coneixen de veres. Ens han 
regalat als excursionistes valencians uns magnífics mapes de la Mariola, la 
Serrella, la Tinença de Benifassà, una part dels Ports, així com fulles municipals 
de l’Alcora, Xodos i Vallibona… i altres projectes están en curs de realització. 
Llarga vida a esta jove editorial! 
 
 
 
Article publicat a la revista Camp de l'Espadar, núm 13 (2010), que edita la 
Fundació Serra Espadà i la Societat d'Amics de la Serra Espadà (la SASE). 


