La col·lecció cartogràfica del Museu de Menorca
per Cristina Andreu Adame

Amb aquest article vull donar a conèixer la col·lecció cartogràfica del Museu
de Menorca, però, com es veurà, només serà una pinzellada del que hauria de ser
una publicació més completa. També és un homenatge a en Miquel Vidal de la
meva part, perquè amb ell vàrem passar moltes hores parlant dels fons del centre,
tant per a algunes exposicions organitzades pel Museu o l’IME, com per investigacions i publicacions. Entre les darreres, una de les principals l’Enciclopèdia de
Menorca, de la qual va ser l’impulsor i el director. Ara bé, una de les seves illusions hauria estat veure editat el tom de la cartografia de Menorca, del seu amic
Tomàs Vidal Bendito, edició que prest veurem publicada en la nova etapa de la
Fundació de l’Enciclopèdia de Menorca.
Introducció
La necessitat de l’home de plasmar el territori on vivia, on passava, on construïa, va ajudar al sorgiment dels plànols, dels mapes, en diferents suports (pedres, pell, fusta, argila, teixits vegetals i paper). També les embarcacions van necessitar unes cartes per poder navegar, al mateix temps que els comerciants per
fer les seves rutes. A més, l’estat tenia la necessitat de controlar els territoris i de
crear uns instruments útils, amb objectius polítics, militars i científics.
La cartografia és una ciència que es basa en les mesures exactes per poder fer
una representació gràfica de la superfície terrestre, a una escala diferent. La cartografia va estar supeditada a dues ciències, com són la matemàtica i l’astronomia.
Des de l’antiguitat la cartografia va seguir tres tendències: la descriptiva, que
seguia Heròdot, Estrabó i Mela; la matematicoastronòmica que seguia Ptolemeu
i la cartogràfica.
En el segle xiii va desatacar la ciutat de Mallorca, que va fer cartes marítimes,
els coneguts portolans. També les ciutats italianes de Gènova i Venècia es van
convertir en centres de producció en els segles següents.
És en el Renaixement que la cartografia basada en l’aportació de l’antiguitat
clàssica i en els treballs de Ptolemeu presenta una evolució destacada amb nous
mètodes geogràfics. Així mateix, és el moment de canvi dels mapes manuscrits als
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impresos, amb la introducció de la impremta. En el segle xv i començament del
xvi, després dels descobriments del nou món i l’ampliació de l’horitzó geogràfic,
Espanya hi té un paper molt important.
En la segona meitat del segle xvi i el segle xvii, apareixen les Tabulae Modernae i les ensenyances de Ptolemeu són abandonades. El país europeu que agafà el
protagonisme és Holanda que fundà la Companyia Holandesa de les Índies
Orientals amb grans cartògrafs i la publicació de diferents atles. També a França
es crea l’Acadèmia de les Ciències de París, i a Anglaterra es fundà l’any 1675
l’Observatori de Greenwich, que impulsà l’activitat cartogràfica.
En el segle xvii es perfecciona la nova cartografia, al final del segle es consoliden les innovacions que tindran el seu fruit en el segle xviii i progressaran en el
xix i en el xx.
La representació cartogràfica també s’estalona en altres disciplines, com són
la tècnica i l’art. En relació a la primera, la precisió dels mapes no va ser acurada
fins al segle xviii en què s’adquirí una realitat tècnica més ajustada. A més, els
mapes depenien dels topògrafs, geògrafs, dibuixants, gravadors i dels editors, i
també de les informacions orals de la gent del territori per poder transcriure els
topònims, qüestió que es complicà en el cas de Menorca quan els cartògrafs de
diferents països van haver d’esciure a la seva manera aquestes informacions. Així
hi ha topònims mal escrits en mapes primerencs que després se segueixen copiant
malament: Sustal per s’Hostal, cap del Bisbe en lloc del cap de Llebeig, Fort Capi
en lloc de Capifort (Vidal, 2002: 236).
Els estils artístics també van influir en els mapes, i són una mostra del gust
estètic de l’època. Aquests es poden apreciar en els marcs exteriors, en els motius
de les cartel·les i en les decoracions dins el mateix espai cartogràfic. La mentalitat
imaginativa del segle xvi és patent en els mapes, com els detalls de peixos o animals inexistents. Els estils barroc i rococó són freqüents en els mapes del segle
xvii i primera meitat del xviii, amb elements iconogràfics de trofeus, animals i
figures. En canvi, en la segona meitat del xviii, la regulació, la simetria i la sobrietat neoclàssica aconsegueixen un espai més uniforme i clar; per arribar al segle xix, quan la superfície cartogràfica es desprèn de molta decoració i es minimitza donant importància només a l’espai cartogràfic.
Les Illes Balears tenen una tradició cartogràfica important, i en el cas de
Menorca, crec que és necessari posar a l’abast les col·leccions dels centres públics per poder sintetitzar qualque dia aquest patrimoni que té la nostra illa, en
la qual han confluït diversos factors per tenir una producció prou remarcable.
El principal ha estat la mateixa història de Menorca, especialment com tots sabem el seu segle xviii i l’interès del port de Maó, quan el paper de l’illa a nivell
històric i estratègic va suposar la necessitat per part de les potències europees
de tenir unes representacions del territori que detallessin l’orografia, les defenses i les ciutats.
S’ha dit que és l’illa més cartografiada en el segle xviii de tot el territori espanyol.
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Ingrés dels fons al centre
La col·lecció cartogràfica del Museu de Menorca està formada per diferents
béns que han entrat per dipòsit, donació o bé s’han adquirit amb els fons propis
del centre. Es va iniciar amb els mapes del Museu Provincial de Belles Arts
—precursor del Museu de Menorca— en els anys quaranta del segle xx, sota la
direcció de Félix Merino i després de M. Lluïsa Serra. La major part d’aquest
fons eran perfils de costa espanyola i alguns mapes de Menorca.
Ara bé, l’any 1946 el Museu Provincial de Belles Arts va rebre en dipòsit la
col·lecció d’Antoni Vives Escudero (numismàtic, col·leccionista i una de les grans
figures del patrimoni d’inicis del xx) formada per objectes arqueològics, peces
d’art i de cartografia, béns que encara estan dipositats en el centre. Aquest conjunt està compost per cartes nàutiques, mapes de Menorca i del port de Maó;
totes corresponen al segle xviii i entre els autors hi ha cartògrafs importants
d’aquest període, com La Rochette, Sauvigny, Lempriere, Keulen, i entre els espanyols, Tofiño de San Miguel, Carmona, José Vázquez i F. Selma.
A partir dels anys vuitanta del segle xx fins a l’any 2014, quan la direcció del
centre va estar a càrrec de Lluís Plantalamor, i es va destinar una partida per adquirir fons propis, es van comprar alguns gravats, per completar la col·lecció.
A finals dels anys noranta del segle xx, el Museu de Menorca va rebre en donació un fons de gran importància, propietat de l’antiga directora del Museu
Provincial, M. Lluïsa Serra Belabre, a través de la generositat de la seva germana
Carmen Serra. Aquest conjunt és bastant complet, hi ha una mostra molt interessant de mapes francesos, anglesos i espanyols dels segles xvii al xix.
Un altre grup són els dos portolans del segle xviii que contenen uns 170 gravats de diferents ports de la Mediterrània, de Joseph Roux, hidrògraf del rei de
França, de 1764. Un d’ells està signat pel capità menorquí J. Netto y Cardona i li
va pertànyer. Formen part de la col·lecció Vives Campomar.
Anàlisi de la col·lecció
El conjunt del museu està format per 110 exemplars, entre els quals cartes
nàutiques de diferents llocs, mapes de les Illes Balears i Menorca, plànols del port
de Maó, i també d’algunes costes, amb el nom dels cartògrafs, editors i gravadors
més importants de l’època. La cronologia d’aquests exemplars va del segle xvi al
xix, encara que la major part són del segle xviii.
Per organitzar la informació he incorporat darrere l’article un inventari mínim de les peces i analitzaré les obres que he considerat més bàsiques, ordenades
per cronologia i centres de producció.
Els mapes dels segles xvi i xvii són representacions poc reals i més imaginàries. Els instruments científics emprats no estaven evolucionats i els coneixements tècnics tampoc, raó per la qual els mapes no s’adeqüen al territori real.
Un dels cartògrafs més destacats és el flamenc Gerardus Mercator, que l’any
1554 es va apartar de les medicions d’en Ptolemeu. També a ell es deu el mèrit de
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convertir la cartografia en una ciència, i aportar una millora de caràcter pràctic:
«S’inspira en el portolans, on els paral·lels i meridians es tallen en angles rectes ...
La projecció mercatoriana aportà una millora definitiva dins la tècnica cartogràfica, ja que angles iguals en projecció damunt els globus són també iguals sobre la
carta plana. Aquesta projecció serà l’aplicable a les cartes nàutiques fins a l’actualitat» (Picornell et al., 1986: 25). En el museu no hi ha cap obra d’aquest cartògraf.
Els centres italians van començar a publicar mapes, entre els quals l’editor
romà A. Lafreri, que introdueix l’edició de mapes amb forma de llibre, el que
coneixem com atles, i el d’illes són els isolari o illaris. D’aquests mapes hi ha dissenys de diferents cartògrafs de l’època (Bertelli, Porcacchio, Duchetto, Camoccio...), amb un contorn de les illes molt poc real i molt fantasiós.
En la col·lecció del centre, els mapes més antics són els de Giovanni Camo
cium, Maiorica i Minorica, editats a Venècia l’any 1572. El de Menorca té un contorn molt poc real, com és freqüent en aquesta sèrie de primers mapes impresos.
Es caracteritza perquè està orientat al nord, l’oest apareix situat a la dreta i l’est a
l’esquerra; a més, l’extensió territorial nord-sud és superior a l’extensió est-oest.
Destaca al centre el nom de Minorica i tres topònims: Porto Magno, Cittadella i S.
Catherina. Cap de les poblacions no es troba on li correspon: el port de Maó està situat en el sud i, a la dreta, Ciutadella, també la població de S. Catherina, ubicada al
nord i que realment no se sap bé quina població és; alguns autors han llançat la hipòtesi que sigui una mala transcripció ortogràfica de Sanissera. En la part central, sobresurt el dibuix d’una ciutat murada amb edificis i minarets que recorden l’estil
venecià-paduà de l’època. Les costes estan ombrejades i la mar és representada per
ratlles i amb dues naus de l’època. Destaca una cartel·la rectangular a l’angle superior
dret en llatí, que conté una descripció de Menorca i la signatura esborrada de l’autor.

Mapa de Menorca. G. Camocium. Final del segle xvi.
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D’aquesta representació ideal de Menorca, es passa a una Menorca més real
amb els mapes holandesos, amb unes coordenades més ajustades i més semblants
a la cartografia tècnica. En la col·lecció del centre n’hi ha alguns, un exemple n’és
el del gravador, cartògraf i editor Gerard de Jode (1509-1591), editat a Anvers,
mapa de les illes del Mediterrani, en sis requadres (Sicilia, Xipre, Còrsega i Sardenya, Creta, Balears, Malta i Lesbos). Cadascuna de les illes amb el seu cartell
explicatiu en llatí, les costes estan ombrejades cap a l’exterior, la mar representada per punts atapeïts i les poblacions per edificis. Pot venir de l’atles Speculum
Orbis Terrarum publicat l’any 1578 per Gerard de Jode. N’hi ha una edició posterior de 1593, publicada pel seu fill Corneli de Jode.
En el segle xvii es van fer moltes cartes i atles que es caracteritzen per la profusió d’ornaments i d’iconografia. Dels més representatius d’aquest estil són els
de la família Blaeu (William i els seus fills Joan i Cornelius). En la col·lecció del
centre hi ha l’Insula Balearides et Pytiusae editat a Amsterdam l’any 1662 per Joan
Blaeu (1596-1673), cartògraf oficial de la Companyia d’Índies Holandesa. En la
zona que correspon al mar s’observen dibuixos de peixos i vaixells, i en les cartelles del títol i de l’escala gràfica motius decoratius.
Un altre mapa de la costa balear és el de Josua Ottens i Reinier de finals del xviicomençament del xviii, editat a Amsterdam, que representa els territoris de València, Mùrcia i les Illes Balears, i un segon de les Illes Balears.Tots dos acolorits.
Per finalitzar el segle xvii, el plànol de Nicolas de Fer (1646-1720), gravador del
rei Lluís XIV, editat a París a finals del segle xvii, del port de Maó, amb la ciutat de
Maó, el castell de Sant Felip d’època espanyola i el primer raval des castell.
En el segle xviii, amb l’aportació de nous instruments (sextant, octant, cronòmetre, teodolit), quan les tècniques són més científiques i els aixecaments es basen en l’observació directa del terreny, la situació millora. També se soluciona el
problema de la mesura i forma de la terra pels francesos. Els francesos tenien
excel·lents cartògrafs i van promoure una cartografia oficial; un exemple n’és l’orde de Napoleó per planificar un gran aixecament cartogràfic a Europa.
En el set-cents, Menorca està present en totes les edicions cartogràfiques
d’Europa, per l’interès que té l’illa a la Mediterrània entre les potències europees.
Com he dit abans, la major part de la col·lecció pertany al segle xviii.
Un primer grup està constituït pels mapes holandesos. Un dels més antics és
el de Pieter Schenk, editor i gravador (1645-1715), publicat a Amsterdam l’any
1709, on es veu una Menorca amb un disseny molt precari i que no s’assembla
gens a la realitat; en canvi, la mar es caracteritza per una gran quantitat de fragates dibuixades a la costa, algunes envoltades de fum, que fan que el mapa sigui
més atractiu i més artístic. Aquest mapa també té el topònim equivocat de Sta.
Catharina. D’aquest gravador en la col·lecció també hi ha un mapa del castell de
Sant Felip.
Un dels principals editors holandesos és Gerard van Keulen (1678-1727), i
en el fons del centre hi ha dues cartes nàutiques de les Illes Balears i Catalunya
i del nord d’Africa, i el mapa de l’illa de Menorca. Aquest darrer és el primer
mapa de Menorca a escala mitjana, amb una orientació que permet la representació de l’illa apaïsada i amb els caràcters típics de la carta nàutica (rumbs,
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sondes, tres roses dels vents i dues escales gràfiques) i que dóna una informació
important. D’aquest mapa en Vidal ens diu: «És un mapa innovador i detallat,
però s’hi combinen grans encerts i grans disbarats... Quant a encerts, s’ha de
dir que és el primer mapa imprès on la complexa costa N, especialment del cap
de Cavalleria al de Favaritx, apareix representada amb detall i notable correcció. Però, en canvi, sovintegen les exageracions i les invencions, en especial
terra endins on els topònims són majoritàriament falsos i pintorescs. També
reprodueix aquest mapa, per còpia de mapes holandesos precedents (Blaeu,
Barentsz, etc.), alguns dels disbarats ja mencionats, com el llac del NE, que
apareix aquí com Lac Tourau, i els ja esmentats falsos topònims de Sta. Catarina
i Zenaga. Entre els errors més sorprenents destaca la presència d’una Nouvelle
Ville a la península de la Mola i una segona Citadella en l’extrem NW de l’illa...
En resum, malgrat llurs molts defectes el mapa de G. van Keulen fou un avenç»
(Vidal, 2002: 249-250).

Mapa de Menorca. Gerard van Kaulen. Començament del segle xviii.

També hi ha dues cartes nàutiques de Johannis van Keulen (1654-1715), pare
de Gerard van Keulen.
La cartografia anglesa està ben representada en la col·lecció. Un dels mapes
més coneguts és el de Lempriere (1716-1786), enginyer britànic que va estar destinat a Menorca. El primer mapa és de l’any 1743 publicat a Anglaterra, i el segon
és de l’any 1753 i és una edició francesa, i és molt semblant al d’Armstrong. És el
primer mapa fiable de Menorca, format pel perfil de Menorca i quatre requadres,
a la part superior el port de Maó i el de la Mediterrània; a la inferior dues vistes
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del port de Maó realistes, que recorden l’estil dels dibuixants anglesos i europeus
de la Il·lustració.
Es caracteritza, com diu Vidal, «per un exageradament punxegut nas occidental de l’illa, el que culmina en el cap Bajoli. Aquesta inexactitud serà el tret
distintiu de bona part dels mapes de Menorca fets estampar per les editorials divuitesques que imitaren, o plagiaren descaradament, els mapes, publicats pels
pioners J. Armstrong i C. Lempriere» (2002: 252).
Aquest mapa té l’errada d’un inexistent riu Euferius, i posteriorment s’editaren
alguns mapes amb la mateixa errada. També molts dels mapes que sortiren després
de la conquesta francesa i espanyola es basen en aquest i en el d’Armstrong.
Un altre mapa d’aquest autor de l’any 1779 és el de descripció de Menorca
amb dos requadres: un d’un mapa general d’Espanya i a la dreta el plànol del port
de Maó. El text està en francès amb tots els edificis i cales numerades. Es basa en
un altre plànol perquè sa Raval en aquest any ja estava destruïda i Georgetown no
està dibuixada.
Continuant amb els mapes anglesos, els mapes més fiables i més complets de
Menorca són els de L. S d’Arcy de la Rochette o Delarochete (1731-1802) i F. G.
Assiotti (actiu entre 1762-1782) de 1780, ja que s’hi poden consultar tots els llocs
geogràfics i també els militars, amb una gran escala (1:63.360). Aquests mapes
estaven basats en el mapa de l’enginyer John Hargrave, de 1733, i en el de Cournut, que no havien arribat al públic.
Del de la Rochette i editat per W. Faden, hi ha dos exemplars al museu. Es
considera el primer gran mapa anglès imprès de Menorca; és molt sobri i no té
decoració. En alguns aspectes és erroni, com en la incorporació d’alguns camins
i fortificacions litorals d’altres mapes que eran projectes i que mai no es van realitzar; raó per la qual alguns autors creuen que no va estar a Menorca. La topografia és molt moderna i se soluciona a través d’ombrejats i la vegetació està molt ben
representada. Entre les novetats, incorpora els plànols de l’Arsenal, George Town
i Sta. Àgueda, com també els molins de vent. En la col·lecció del centre també hi
ha una còpia de M. Nieto de 1933.
El mapa d’Assiotti, editat uns dies més tard que l’anterior, està il·luminat a mà
i fet amb dues planxes, i pren la versió de Menorca girada. És un dels mapes més
artístics de l’illa; a la part inferior hi sobresurt un dibuix de la mar amb un vaixell
i una llosa que sustenta una cartel·la molt barroca, amb motius vegetals, cintes,
trofeus i l’escut del vescomte John Spencer d’Althorp, del qual hi ha una inscripció amb el nom i que segurament en va ser el mecenes. També hi ha dos requadres
de mapes més petits, el de les Illes Balears amb la costa de Marsella a Gibraltar, i
el de la bocana del port de Maó, Sant Felip i George Town; aquest darrer també
té una cartel·la molt decorativa d’un full girat i amb molt de text especificant els
llocs. Com a novetat té una escala numèrica. És un mapa tècnicament més fiable
que el de la Rochette; ell coneixia bé el terreny i estava al corrent de la cartografia
oficial perquè havia participat en el disseny del poble de Georgetown (Es Castell), juntament amb l’enginyer Mackellar. Hi són dibuixats molts de detalls, com
les vinyes. En canvi, els topònims no hi són tan elaborats, ja que mescla diferents
idiomes (italià, anglès, francès i castellà).
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Mapa de Menorca. Francis A. Assioti. 1780.

A banda del perfil de Menorca, es generen tota una sèrie de plànols més detallats del port de Maó i Sant Felip. Entre aquests és important el de Tindal, publicat a Londres entre 1744-1747, que representa el port de Maó i les seves fortificacions amb clara referència al castell de Sant Felip, amb una cartel·la molt barroca
amb decoració militar, vegetal i marítima; també l’escala gràfica segueix aquest
estil en una cartel·la plena de motius de peixos i altres animals. Un altre element
decoratiu són els onze vaixells a l’entrada del port. Procedeix de l’obra The History of England by Mr. Rapin de Thoyras, que conté diferents làmines d’Espanya.
D’aquest mapa se’n van publicar bastants entre 1745-1760.
La cartografia francesa està ben representada en el museu, hi destaquen els
mapes del director del Dépôt de la Marine de França, J. Nicolas Bellin (17031772), sobretot els de les Illes Balears de 1740, 1756, 1760, i 1764, quasi tots illuminats a l’aquarel·la. Són mapes que tenen molt de topònims i que detallen amb
lletres els punts importants. Les illes tenen una forma estranya i especialment el
perfil de Menorca, que es mantindrà al llarg del xviii. El mapa individual de Menorca no és a la col·lecció, encara que va ser un mapa que va tenir molt d’èxit, tot
i que la majoria de llocs no estan ben situats i té poc valor cartogràfic. Les cartelles és caracteritzen per una decoració heràldica, d’animals i de motius vegetals en
la línia del rococó francès.
Del cartògraf Le Rouge (actiu entre 1740-1781), hi ha quatre mapes en el
centre, dos de Menorca (un de petit i, el més conegut, de Menorca girada) i dos
del port de Maó i Gibraltar; tres són de 1756 i el de Menorca girada és de 1781.
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També de Jean Baptiste Nolin (1686-1762) hi ha la Carte de l’isle de Minorque:
un mapa de l’illa de l’any 1756 que es caracteritza per ser una còpia de la silueta dels
mapes d’Armstrong i Lemprieri. Està acolorit en verd i groc i no és un mapa fiable
perquè hi ha dades errònies. Presenta una cartel·la en francès i sense decoració.
Altres mapes francesos de gran importància són els tres de Jean Berain (16961772), enginyer i geògraf establert a París. De Menorca n’hi ha dos, un de 1756 i
l’altre de 1757, també basats en el de Lempriere, i un del port de Maó.
El de 1757 és un dels mapes de Menorca més artístics, amb una composició
de paisatge vedutista en la part inferior. Es caracteritza per la diversitat d’idiomes en el text i en els topònims (francès, alemany, castellà), encara que la major
part del text és en alemany perquè estava dirigit al mercat germànic per donar a
conèixer Menorca després de la presa de l’illa pels francesos. Està constituït per
tres parts molt clares: la primera és el mapa acolorit en groc amb l’orografia i la
topografia on es detallen les poblacions i les costes, amb molt de topònims; la
segona part és la cartel·la amb un text descriptiu sobre Menorca en alemany, que
ocupa quasi la meitat esquerra del gravat, i una decoració d’estil rococó formada
per petxines, una cornucòpia amb flors unides per un llaç i un fris d’òvuls; la
tercera part està formada per dues vistes del port de Maó que complementen la
informació, i a més, aconsegueixen una estètica més artística; la de la dreta és
una vista del castell de Sant Felip, de la part nord-est, i la de l’esquerra està presa des de la banda nord del port i és prou interessant amb el detall dels magatzems de pals. Les dues vistes tenen en primer terme el detall de petites figures
militars i d’un topògraf.
Dins la línia de la cartografia francesa de cartes del món, en el museu hi ha la
carta del francès Jean Baptiste Bourguignon d’Auville (1697-1782), de l’any
1738, de la costa d’Àfrica on els cartaginesos van tenir el seu domini. Aquest
cartògraf es va caracteritzar per posar en els seus mapes només la informació que
coneixia i deixar en blanc les zones de les quals no tenia informació.
Per finalitzar la cartografia francesa, cal mencionar el plànol del port de Maó
de J. A. Sarrazin editat a França l’any 1782. Aquest plànol és molt conegut per la
teatralitat de la seva cartel·la i pel títol: Theatre de la guerre dans l’isle Minorque
dedié a son Excellence Monseigneur le Duc de Crillon... par son tres humble et tres
serviteur J. P. Sarrazin son ingenieur, que resumeix el fet del setge del castell de
Sant Felip per les tropes espanyoles manades pel duc de Crillon. Acompanyen
aquesta teatralitat els enfonsats a la bocana i la cadena que tancava l’accés al port.
El relleu es representa amb ondulacions ombrejades, les poblacions i forts amb la
seva planta i els campaments amb els seus noms. Una cartel·la neoclàssica guarnida amb temes militars conté el títol, l’autor i les indicacions que expliquen que el
plànol és una reducció de l’original de l’atac del duc de Crillon. Després presenta
una taula amb anotacions en castellà i francès dels llocs molt detallats, indicats
per lletres i nombres.
Un altre apartat són les cartes nàutiques, vuit editades a França, entre els coneguts cartògrafs Laurent Brémond i H. Michelot, que van publicar diversos plànols
de ports de Balears entre 1718 i 1730, i Joseph Roux, que va publicar cartes i plànols de les Balears.
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Carta nàutica de les Illes Balears i costa de llevant. Henri Michelot. 1723.

L’any 1789 es publica a Viena el mapa de F. J von Reilly (1766-1820), que realment són dos mapes separats, un de la Menorca oriental i l’altre de la Menorca
occidental. Poden ser reduccions d’un mapa anterior de Maudave-Le Rouge (Vidal, 2008: p. 347).
La cartografia alemanya d’aquest període es caracteritza per una decoració de
motius de vaixells, cartel·les molt plenes amb motius heràldics i àguiles dins l’estil
rococó, al mateix temps que topònims i notes detallades. Tenen aparença de carta
de navegar, però situen tots els topònims com un mapa. En la col·lecció hi predominen els de les Illes Balears, que insereixen altres mapes, com el port de Maó, i la
Mediterrània occidental. N’hi ha quatre, tres dels gravadors Tob. Con. Lotter,
Matthieu Seutter i Heritiers de Homman, de 1756, que emanen del mapa de Bellin
de 1740, tres d’ells acolorits, editats a Nuremberg i a Augsburg. En el mapa de Maó
es detallen tots els llocs importants amb lletres (forts, bateries, torres). Poden procedir de les obres Atlas geographique i Atlas novus sive (Martorell, 2000: 101).
També hi ha quatre plànols del port de Maó de tallers alemanys, un exemple
és el plànol del castell de Sant Felip que comprèn la zona de defensa a l’entrada
del port de Maó, amb el castell de Sant Felip i els forts exteriors que contribuïen
a la protecció conjunta: el reducte de Marlborough, el fort Carles i el fort Felipet.
Es caracteritza per un dibuix molt vistós i d’impactant color. Complementen el
plànol els dibuixos de sis naus que entren al port i la rosa dels vents. També una
cartel·la rectangular amb motius vegetals i el text en alemany, ja que es tractava
d’informar el públic germànic de les principals defenses del port de Maó l’any
1756, el primer any de la dominació francesa de l’illa.
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Plànol del castell de Sant Felip. 1756.

Els altres tres són els dos plànols del port de Maó (dos exemplars) i del castell
de Sant Felip, publicats en dos idiomes (francès i alemany) per l’editorial alemanya Homan Heirs (1730-1813), hereus de J. B. Homann de Nuremberg. Els dos
plànols provenen de dues planxes independents que es complementen i que
comprenen tota l’extensió del port de Maó, la ciutat i les defenses. En el primer
s’observa el castell de Sant Felip de 1706, tal com estava fortificat pels espanyols
i abans que hi comencessin a intervenir els anglesos (1708); també hi està detallat
el primer raval del castell del segle xvii. El segon comprèn des de l’illa del Rei al
fons del port, amb el plànol detallat de la ciutat de Maó; en la part inferior s’hi
insereixen dos requadres del castell de San Felip. S’hi pot veure l’ampliació del
castell realitzada pels anglesos des de la primera ocupació el 1708 fins al 1756 i el
nou raval de configuració rectangular.
Del castell de Sant Felip de 1756 n’hi ha alguns que tenen un dibuix de veduta a la part inferior amb detalls del castell, l’atac de bombes i personatges a primer terme. Aquesta cartografia demostra l’interès que tenia Menorca, ja que els
gravats es converteixen en obres de difusió per a un públic específic i els editors
publiquen noves versions de mapes anteriors però amb modificacions incorporant dibuixos de vistes i més artístics.
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La cartografia italiana és la menys representada en la col·lecció: dos mapes
publicats a Venècia de l’Antonio Zatta, la costa de València i Múrcia de 1775, i el
de Menorca de 1778, amb la toponímia en italià, i el de Menorca està basat en el
de Beaurain de l’any 1757. Un altre és el publicat a Roma de Gio. M Cassini de
1794. Els tres mapes presenten una cartel·la neoclàssica amb un paisatge molt
idíl·lic amb diferents animals. També un mapa acolorit de les Illes Balears d’A. B.
Borghi del segle xix i una carta nàutica.
A Espanya fins al començament del segle xviii la cartografia provenia de mapes impresos als Països Baixos; amb els Borbons comença a entrar-hi la cartografia francesa. En la primera meitat del xviii, Felip V promou alguns treballs que
finalitzaran amb la cartografia que va encarregar el Marquès de l’Ensenada a
Tomás López, el mapa d’Espanya de l’any 1771. López es documentà molt amb
la informació de cada poble i emprà diferents fonts, entre elles les orals, com
també els mapes antics, moderns i les fonts escrites (per a més informació, vegeu
Picornell et al. 1986: 52).
A la segona meitat del segle xviii a Espanya es fa la reforma dels estudis nàutics, i es creen les escoles nàutiques. També la Dirección de Hidrografía y el Depósito Hidrográfico, per tal de disposar d’una cartografia detallada i conèixer
millor els litorals. En els anys vuitanta té lloc una altra fita, l’aixecament cartogràfic del litoral espanyol, encàrrec del Ministre de Marina a Vicente Tofiño de San
Miguel i els membres de l’Observatori de Cadis. Coneguda com expedició Tofiño, es va realitzar entre 1783 i 1788 i es va publicar com les Costas de España i
l’Atlas Marítimo de España; el de les costes i illes és un gran avanç en el perfil de
les illes. Tofiño de San Miguel en les seves cartes va combinar un mètode geomètric i un altre d’astronòmic i va aconseguir una gran exactitud.
En la col·lecció del museu hi ha sis cartes nàutiques de la Direcció d’Hidrografia
publicades a Madrid del segle xix i vuit de Tofiño. Del mapa de Menorca de 1786
de Vicente Tofiño (1732-1795), que es va publicar en l’Atlas del Mediterráneo, n’hi
ha dos exemplars, un d’ells acolorit. És un plànol general on es detallen les poblacions i els accidents geogràfics en espanyol, la costa hi està ombrejada i la mar s’ha
deixat en blanc. S’hi insereixen dos requadres, un del port de Fornells i un altre de
Ciutadella; no presenta escala gràfica. La cartel·la rectangular està dins l’estètica
neoclàssica, amb un quadre amb motius de garlandes i una font a la part superior.
També trobam dos mapes de Menorca de Tomás López (1730-1802): de 1780
i un del port de Maó de 1781, basat en un plànol de 1756. La seva cartografia es
caracteritza per molta nota de text en castellà per informar dels mapes que ha
utilitzat, especificant les fonts dels mapes: Herrera, Bellin, Beaurain. Segons Vidal, el mapa de Menorca és una còpia del de Beaurain de 1756 amb afegits extrets
d’altres mapes (Vidal, 2008: 349).
Per finalitzar amb la cartografia espanyola, el plànol del gravador espanyol M.
Salvador Carmona (1734-1820) de 1786. El relleu es representa amb ondulacions
ombrejades, les poblacions (Maó i es Castell) amb la seva planta. L’escala gràfica
lineal és de 1500 vares castellanes. A més, s’hi veuen els símbols de setze direccions que emanen d’un mateix centre, amb un lis per indicar el nord. També
destaca en el mapa la gran cartel·la rectangular amb decoració neoclàssica ador-
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nada amb motius d’escuts, cortinatges, escopinyes i anelles, que conté el títol i la
numeració de 79 llocs i descripció en castellà que es detallen en el plànol. En la
col·lecció hi ha una altra obra d’en Carmona; es tracta d’un perfil de les costes de
Mallorca i Menorca.
Del segle xix hi ha menys exemplars, un mapa de 1897 editat pel Dipòsit Hidrogràfic de Madrid, un mapa de Menorca acolorit de 1806 que sembla una còpia del mapa de Le Rouge de 1781, i un mapa de Menorca de l’anglès John
Luffman (1776-1820) de 1800.
Conclusió
Com hem vist, la col·lecció presenta una bona quantitat de mapes dels diferents tallers europeus més importants, encara que pot créixer i completar algunes
llacunes importants.
Certament, aquest article és una primera aproximació al patrimoni cartogràfic que custodia el Museu de Menorca, en el qual he intentat resumir el seu contingut i un mínim inventari de les fitxes que he catalogat en el centre amb la bibliografia imprescindible dels investigadors citats en el text, i que sense la feina
dels quals aquesta tasca no hauria estat possible.
També sóc conscient que encara queda molta feina per fer i també per esbrinar l’autoria d’alguns mapes i plànols, sobretot els referents al castell de Sant
Felip. Per tant, amb aquestes línies deix una porta oberta als investigadors de la
cartografia menorquina perquè puguin consultar i també perfilar la col·lecció.
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Machuca, Tomás
(1730-1802)

Nolin, Jean Baptiste
(1686-1762)

Jode, Gerard de
(1509-1591)

Bellin, Jacques Nicolas
(1703-1772)

AUTOR/TALLER

París (França)

Madrid (Espanya)

París (França)

Amberes (Holanda)

París (França)

LLOC PRODUCCIÓ

1738

1780

1756

1578-1593

1764

DATACIÓ

la col·lecció cartogràfica del museu de menorca
165
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OBJECTE
Mapa Menorca

Mapa Costa
i Illes Balears

Mapa Illes Balears
i port de Maó

Plànol Port
de Maó

Mapa Menorca

INVENTARI
31030

31031

31032

001-123845-RANDA 76.indd 166

31033

31034

Beaurain, Jean Chevalier
(1696-1772)

Bellin, Jacques Nicolas
(1703-1772)

Salanova, Pedro
Antonio

AUTOR/TALLER

Nuremberg (Alemanya)

França

Alemanya

Amsterdam (Holanda)

Espanya

LLOC PRODUCCIÓ

1757

1756-1763 (ca)

1756 (ca)

1707-1741

1781

DATACIÓ

166
cristina andreu adame
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OBJECTE
Mapa Costa
i Illes Balears

Carta nàutica
Costa de València,
Catalunya,
Llenguadoc
i Illes Balears
Carta nàutica
Costa africana

Plànol Port
de Maó i Castell
de Sant Felip

Mapa i plànol
Menorca i
port de Maó

INVENTARI
31035

31036
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31037

31038

31039

Lempriere, Clemente
(1716-1786)

Keulen, Johannis van
(1654-1715)

Keulen, Johannis van
(1654-1715)

Ottens, Reinier i Josua

AUTOR/TALLER

Gran Bretanya

París (França)

Amsterdam (Holanda)

Amsterdam (Holanda)

Amsterdam (Holanda)

LLOC PRODUCCIÓ

1753

1781

1676-1700 (ca)

1676-1700 (ca)

1676-1725 (ca)

DATACIÓ

la col·lecció cartogràfica del museu de menorca
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OBJECTE
Mapa Illes Balears
i port de Maó

Carta nàutica
Illes Balears i
costa d’Espanya

Mapa Menorca

Mapa Menorca

Carta nàutica
Mediterrània
i Illes Balears

INVENTARI
31040

31041

31042
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31043

31044

N. Bellin

Grognard

Dipòsit Hidrogràfic

La Rochette, Louis
Stanislas d’Arcy de
(1731- 1802)

Lotter, Tobías Conrad

AUTOR/TALLER

París (França)

Madrid (Espanya)

Londres
(Gran Bretanya)

França

Augsburg (Alemanya)

LLOC PRODUCCIÓ

1745

1897

1780

1793

1756 (ca)

DATACIÓ

168
cristina andreu adame
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OBJECTE
Plànol Castell
de Sant Felip

Plànol Port
de Maó

Mapa i plànol
Illes Balears,
port de Maó
i Madrid
Carta nàutica
Illes Balears i
costa de llevant

Mapa Menorca

INVENTARI
31045

31046

31047
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31048

31049

López de Vargas
Machuca, Tomás
(1730-1802)

Michelot, Henri
Brémond, Laurent
(act. 1718-1730)

Dufour, A. H.

Smyth, Willian Henry

AUTOR/TALLER

Espanya

París (França)

París (França)

Londres
(Gran Bretanya)

París (França)

LLOC PRODUCCIÓ

Final s. xviii

1723

1836

1813

1756

DATACIÓ

la col·lecció cartogràfica del museu de menorca
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OBJECTE
Mapa i plànol
Illes Balears
i port de Maó

Mapa Illes
Balears

Mapa Illes
Balears

Plànol Castell
de Sant Felip

Carta nàutica
Costa i Illes
Balears

INVENTARI
31050
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31051

31052

31053

31054

Roux, Joseph
(editor)

Schenk, Pieter
(1645-1715)

Ottens, Reinier i Josua

Seutter, Georg.
Matthäus (1678-1757)

Bellin, Jacques Nicolas
(1703-1772)

Homann, Heirs

AUTOR/TALLER

Marsella (França)

Amsterdam (Holanda)

Amsterdam (Holanda)

Alemanya

Nuremberg (Alemanya)

LLOC PRODUCCIÓ

1764

1700-1720 (ca)

1701-1725 (ca)

1756 (ca)

1756

DATACIÓ

170
cristina andreu adame
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OBJECTE
Plànol Castell
de Sant Felip

Plànol Gibraltar
i port de Maó

Mapa Menorca

Mapa Costa
i Illes Balears

Mapa Illes
Balears

INVENTARI
31055

31056
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31057

31058

31059

Còpia de la carta de M.
de Brémond de 1715

Blaeu, Joan (1596 -1673)

Beaurain, Jean Chevalier
(1696 - 1772)

Le Rouge

López de Vargas
Machuca, Tomás
(1730-1802)

AUTOR/TALLER

França

Amsterdam (Holanda)

París (França)

París (França)

Madrid (Espanya)

LLOC PRODUCCIÓ

Segona meitat
s. xviii

1650 (ca)

1756

1756

1781

DATACIÓ

la col·lecció cartogràfica del museu de menorca
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OBJECTE
Plànol Port
de Maó

Mapa Illes
Balears

Mapa Illes
Balears

Mapa Illes
Balears

Plànol Port
de Maó

INVENTARI
31060

31061
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31062

31063

31064

Bellin, Jacques Nicolas
(1703 -1772)

Bellin, Jacques Nicolas
( 1703 - 1772)

Bellin, Jacques Nicolas
(1703 -1772)

Beaurain, Jean Chevalier
(1696 -1772)

AUTOR/TALLER

França

França

Venècia (Itàlia)

Amsterdam (Holanda)

París (França)

LLOC PRODUCCIÓ

1756- 1770 (ca)

1756 (ca)

Mitjan
segle xviii

1740

1756 (ca)

DATACIÓ

172
cristina andreu adame
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OBJECTE
Plànol Castell
de Sant Felip

Plànol Port
de Maó

Mapa Menorca

Plànol Castell
de Sant Felip

Mapa Menorca

INVENTARI
79267

79268

V359
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V362

V366

Anònim (A)

Sauvigny, de

Guiducci, Angelo

AUTOR/TALLER

Espanya

París (França)

França

LLOC PRODUCCIÓ

1781

1756

1781

1756 (ca)

1756 (ca)

DATACIÓ

la col·lecció cartogràfica del museu de menorca
173
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OBJECTE
Mapa Menorca
i port de Maó

Mapa Menorca

Plànol Port
de Maó,
Barcelona
i Malta
Mapa Menorca

Mapa Menorca

INVENTARI
V369

V370
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V371

V373

V374

Anònim (A)

La Rochette, Louis
Stanislas d’Arcy de
(1731-1802)

Gaudy, John

Keulen, Gerard van
(1678 -1727)

Lempriere, Clemente
(1716 - 1786)

AUTOR/TALLER

Espanya

Londres
(Gran Bretanya)

Gran Bretanya

Amsterdam (Holanda)

París (França)

LLOC PRODUCCIÓ

1806

1780

1740

1701-1725 (ca)

1779

DATACIÓ

174
cristina andreu adame
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OBJECTE
Carta nàutica
Eivissa

Carta nàutica
Mallorca

Carta nàutica
Menorca

Plànol Port
de Maó

Perfil de costa
Espanya

INVENTARI
V377

V378
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V379

V380

V381

Vázquez, José
(1768-1804)

Carmona, Manuel
Salvador (1734-1820)

Tofiño de San Miguel,
Vicente (1732 - 1795)

Tofiño de San Miguel,
Vicente
(1732 - 1795)

Tofiño de San Miguel,
Vicente (1732 - 1795)

AUTOR/TALLER

Madrid (Espanya)

Espanya

Madrid (Espanya)

Madrid (Espanya)

Madrid (Espanya)

LLOC PRODUCCIÓ

1786

1786

1786

1786

1786

DATACIÓ

la col·lecció cartogràfica del museu de menorca
175
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OBJECTE
Perfil de costa
Àfrica

Perfil de costa
Espanya

Carta nàutica
Illes Balears

Perfil de costa
Mallorca, Menoca
i Àfrica

INVENTARI
V382

V383
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V384

V385

Carmona, Juan Antonio
Salvador (1740- 1805 ?)

Tofiño de San Miguel,
Vicente (1732 -1795)

Selma, Fernando
(1752 -1810)

Vázquez, Bartolomé
(1749 -1802)

AUTOR/TALLER

Madrid (Espanya)

Madrid (Espanya)

Madrid (Espanya)

Madrid (Espanya)

LLOC PRODUCCIÓ

1786

1786

1786

1787

DATACIÓ

176
cristina andreu adame
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Sumari

Antoni Vives Escudero i algunes novetats de l’arqueologia bizantina a les Illes
Balears, per Joan de C. de Nicolás Mascaró. . . . . . . . . . . . . . .
Ciceró en el cànon d’autors llatins del tombant del xviii al xix: les Històries
triades d’autors profans d’Antoni Febrer i Cardona, per Maria Paredes
Baulida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Curiositats menorquines. Naturàlia i artificiàlia al gabinet de la família
Salvador, per José Pardo-Tomás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La traducció catalana de Vicenç Albertí de La Alonsíada de Joan Ramis /1818):
el trasllat de la versificació, per Marta Marfany Simó. . . . . . . . . .
El doctor Antoni Roca Flaquer i l’epidèmia des Mercadal, per Carles GarciaRoca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amor i literatura. Les relacions sentimentals de Marià Aguiló, per Margalida
Tomàs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La nacionalitat dels menorquins, per Joel Bagur i Mellinas. . . . . . . . .
Alenar per la ferida. L’alè de les cendres, de Maite Salord, per Sebastià
Perelló. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sobre la història natural de l’illa des Llatzeret (Port de Maó, Menorca), com
a pretext, per Guillem X. Pons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La col·lecció cartogràfica del Museu de Menorca, per Cristina Andreu Adame.
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