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Rafael Company. Llicenciat en història de l’art i autor de ‘Cartografia, ideologia i poder’

“El poder no dubta a esborrar
del mapa el que li fa nosa”

Amb els mapes, a més de
ciència, es fa política. La
cartografia etnogràfica ens
descobreix les estretes
relacions entre el poder i la
realitat dibuixada al paper

TERE RODRÍGUEZ

● La vocació del primer director del Mu-
seu Valencià de la Il·lustració i la Moder-
nitat (MuVIM) pels mapes està directa-
ment vinculada a la transició política va-
lencià, quan l’autor de Cartografia, ideolo-
gia i poder, volgué descobrir què eren els
valencians per a la resta del món i fora de
la perspectiva filològica. Així va arribar a
compilar milers de plànols, amb especial
interès pels mapes etnolingüístics. Una in-
vestigació que li ha permès comprovar
l’estreta relació del poder amb el resultat
final dels traçats cartogràfics i que en
nombroses ocasions ha tingut com a re-
sultat que algú haja sigut esborrat del ma-
pa, de forma literal.

Al llibre vostè analitza un dels casos
més clars de la influència del poder so-
bre la cartografia. Com arriba al conei-
xement dels mapes etnogràfics del Tou-
ring Club Italiano (CTI)?
Doncs gràcies a la digitalització que ha fet
el col·leccionista David Rumsey dels seus
mapes i que ha posat a l’abast a través
d’internet i entre els quals està l’Atlante in-
terlazionale del CTI (1927), que incloïa
una Europa etnogràfica. Era el títol que
compartirien els dos mapes sobre ètnies
europees: l’un dedicat només a l’Europa
central i oriental i l’altre, elabo-
rat amb el conjunt d’Europa.
En la meua opinió i de molts
experts és un atles excepcional.

Quines característiques fan
que aquesta obra siga quali-
ficada d’excepcional?
Perquè a més de ser d’una be-
llesa absoluta, explica quins
criteris s’han seguit a l’hora
d’elaborar-lo. Els autors apun-
ten que no sols s’han conduït
per arguments lingüístics, en-
cara que va ser el criteri princi-
pal, sinó que van voler anar
més enllà de la consideració
quasi exclusiva de la llengua
com a factor determinant de
les delimitacions correspo-
nents. Una actitud que obeïa a planteja-

ments francament moderns.

Per què una entitat de la burgesia de
Milà va invertir en un projecte tan ambi-
ciós?
Podem dir que volien guanyar la batalla
cartogràfica en què alemanys, francesos i
britànics els portaven la davantera. Es van
proposar fer el millor altes del món i ho
van aconseguir. Dissortadament la seua
victòria, per damunt del gran atles de The
Times de 1921, va coincidir amb l’ascensió
al poder de Benito Mussolini.

De quina manera va influir el govern fei-
xista en el mapa etnogràfic?
Doncs va aconseguir que les delimitacions
etnicolingüístiques inicialment tretes pati-
ren les conseqüències de la feixistització
de l’entitat editora. Ja iniciada la II Guerra
Mundial el mapa fou alterat en favor de

les tesis més extremadament unitaristes
del nacionalisme italià. De manera que els
cartògrafs acaben esborrant els catalans de
l’Alguer, els alemanys del Tirol del sud, els
eslovens d’Ístria, i els albanesos i grecs que
estan repartits en illes lingüístiques pel
sud. Mussolini considerava que totes
aquestes taques de colors diferents eren un
perill per a la seua idea d’Itàlia i les va fer
desaparèixer. El poder no dubta a esborrar
del mapa el que li fa nosa i per a mi, aquest
cas era l’exemple perfecte que explica com
el poder pot mediatitzar la producció
científica.

Després de la II Guerra Mundial aquest
tipus de mapes deixen de tindre interès.
Per què?
Crec que és conseqüència del drama vis-
cut per les expulsions massives. Europa es
congela i les fronteres es consideren into-
cables. S’estableix una estabilitat frontere-
ra irreal, fruit de la guerra freda i l’amena-
ça nuclear. Els mapes etnogràfics queden
arraconats fins la caiguda del mur de Ber-
lín i la desaparició de la URSS. És evident
que la presència d’aquests mapes als atles
és significativa, però l’absència també,
perquè mostren realitats que de vegades
poden resultar incòmodes al poder esta-
blert. Els mapes no són innocents i no són
un refugi de cientificitat absoluta com po-
dria sospitar-se. I ara tornen a tindre au-
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ideològiques i
l’exercici del po-
der polític. Premi
Joan Coromines
2013.

LL IBRE

Catalans de l’Alguer esborrats del mapa. La visió unitària i totalitària del règim feixista de Benito
Mussolini va instar a la desaparició dels mapes de tot allò que no fóra italià. TIC (1939). 
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diència perquè són la manera gràfica més
precisa d’explicar el que està passant.

Pel que fa al nostre àmbit lingüístic, què
explica el mapa del TCI?
Proclama la frontera idiomàtica entre les
terres valencianoparlants i les castellano-
parlants adjacents com a divisòria etno-
gràfica dels catalans i els espanyols, una
opció oposada a la dels mapistes que feien
servir els límits administratius ponentins
de les terres valencianes. I una altra no
menys rellevant: la no-segmentació d’Ei-
vissa i Formentera respecte de Mallorca i
Menorca i la resta dels catalans.

En aquests mapes, coincideix la visió
interna de què som els valencians amb
l’externa?
No. L’exovisió coincideix amb endovi-
sions minoritàries nostres. Som un espai
vist de maneres diferents. Quan tu te tro-
bes amb un mapa que diu que els valen-
cians són espanyols en si mateixos, coinci-
deix amb els desitjos d’una part majorità-
ria de la població que se sent espanyola
sense matisos. Quan un mapa diu que
som catalans, coincideix amb els desitjos
d’una part minoritària de la població va-
lenciana, i quan diu que som occitans co-
incideix amb una part hiperminoritària
de la societat actual. Això sí, sempre units
a catalans. Quan se’ns aplica la lupa exter-
na catalans i valencians som iguals.

Passa igual a la resta del territori lin-
güístic?
Sí. Els catalans creuen en un determinat
moment que la visió exterior és unívoca i
no és així, cosa que m’ha sorprès moltís-
sim. Per a una persona de fora, pense el
que ell pense que són els catalans, són el
mateix. És a dir, o són espanyols, o cata-
lans, o occitans, o fins i tot francesos tal
com documente al llibre. Els catalans no
han aconseguit encara donar una visió
unívoca externa.

I això no ha canviat amb el procés sobi-
ranista engegat a Catalunya?
Internet ha generat un gran debat i han
tornat a aparèixer molts mapes, però car-
togràficament no interessem. El moll de
l’os en la cartografia etnolingüística està
en zones que s’han utilitzat com a excusa
per a conflictes bèl·lics, territoris d’ads-
cripció dubtosa, doble o triple, com ara
Macedònia.

Per això ja no interessem?
El fet que no hi haja consens en els obser-
vadors ja ens singularitza. Som molt difí-
cils d’accedir i això no deixa de ser una
translació del propi debat intern.

Apassionat d’Itàlia. Rafael Company és un
enamorat de la cultura i la societat italiana i
de la cartografia, però reconeix que mai no hi
ha tingut un interès professional. EL PUNT AVUI
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Europa etnogràtica. Els pobles de llengua cèltica, anglesa, neerlandesa i frisona segons el
mapa de l’‘Atlante Internazionale’. TIC (1927).

Som un espai vist
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diferents però on
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valencians i
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sempre units




