
  

 1

Institut Nova Història 

w
w

w
.jo

rd
ib

ilb
en

y.
co

m
 

Document de Recerca 

JOAN DE LA COSSA I CATALUNYA 

Projecte Imperi d’Ultramar 

Nom Document: La data de naixement d’En Cristòfor Colom – Projecte Imperi d’Ultramar 

Tipus Document: Recerca Data: 5 de març de 2009 

Codi Document: ProjecteImperiUltramar-0002-Joan Cossa i Catalunya-JB  Núm. Pàg.   26 

   

Autor: Jordi Bilbeny Situació: Web – Projecte Imperi d’Ultramar 

 

 

 

Joan de la Cossa i Catalunya 

 

Malgrat i que generalment es consideri el cartògraf, navegant i descobridor Juan de la 
Cosa, de Santander1 i, en d’altres fonts, se l’anomeni “Juan Vizcaíno”2, se’l faci basc3, gallec4, 
natural de Cartagena5 o s’afirmi que és “veí del Port de Santa Maria”6, a Andalusia, ni s’han 
pogut trobar mai d’altres documents originals que corroborin cap d’aquestes conjectures, ni 
se’n sap res amb anterioritat a la descoberta d’Amèrica.  

El fet sobta moltíssim perquè, a més a més de ser el mestre i propietari de la nau 
Santa Maria, en què anava En Cristòfor Colom en el primer viatge de descoberta al Nou 
Món, el Pare Cases, o Casaus, ens diu que “fou un dels principals en aquell temps”7 i que 
“vingué amb l’Almirall quan van descobrir aquesta illa [de Santo Domingo], i després va anar 
també amb ell en el descobriment de les illes de Cuba i Jamaïca”8, en el segon viatge. 

                                                            
1 Cf. MARTÍN FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, Biblioteca Marítima Española; Imprenta de la Viuda de Calero, Madrid, 1851, tom II, p. 208. 
2 Cartas de particulares a Colón y Relaciones coetáneas; edició de Juan Gil i Consuelo Varela, Alianza Universidad-389, Alianza Editorial, S.A.; 
Madrid, 1984, p. 281; JUAN GIL, Mitos y utopías del Descubrimiento. 1. Colón y su tiempo; Alianza Universidad-577, Alianza Editorial, S.A.; 
Madrid, 1989, p. 115, 116 i 117; ANTONIO BALLESTEROS BERETTA, El cántabro Juan de la Cosa y el descubrimiento de América; Diputación 
Regional de Cantabria, Santander, 1987, p. 26, 86, 108, 109, 110, 125, 126, 217, 228 i 232. 
3 ANTONIO DE HERRERA, Historia General de los Hechos de los Castellanos en las Islas i Tierra-Firme del Mar Oceano, Imprenta Real, 
Madrid, 1726, p. 97;  BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, Historia de las Indias; edició d’Agustín Millares Carlo i estudi preliminar de Lewis Hanke, 
Fondo de Cultura Económica, segona reimpressió,  México, D.F., 1986, vol. II, p. 37 i 208. 
4 RAFAEL CALZADA, La Patria de Colón; Juan Roldán, Editor; Buenos Aires, 1920, p. 134; AGUSTÍN REMESAL, La raya de Tordesillas; Junta de 
Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo, Salamanca, 1994, p. 62 i 63. 
5 “Informe y juramento de cómo Cuba era Tierra Firme, que el Almirante hizo tomar a los marineros que le acompañaban”, Cartas de 
particulares a Colón y Relaciones coetáneas; op. cit., p. 222. 
6 Ídem, p. 219. 
7 B. DE LAS CASAS, op. cit., p. 37.  
8 Ídem. 
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Pel que fa a la incertesa del seu lloc d’origen, ens deia En Martín Fernández de Navarrete, ja 
al 1851: “Segons Reial carta, de data 25 d’agost de 1496, [En Joan de la Cossa] era, en aquest 
any, veí de Santoña, encara que abans y després, com s’anirà veient, ho fou del Puerto de 
Santa María”9. I afegeix, amb tota naturalitat: “Els seus coetanis el tenien per biscaí i, encara, 
en alguns escrits, se li donava aquest adjectiu en lloc del cognom La Cosa; però cal advertir, a 
fi de no confondre’l, que hi havia, al mateix temps i navegava amb ell, un altre Joan biscaí, 
mariner, però aquest era veí de Cartaya”10.  

Tot i amb això, i per si la confusió encara no fos prou, el document que aportava En 
Navarrete per donar rigor històric a les seva recerca –una Carta de mercè dels Reis Catòlics– 
explicita amb una nitidesa incontestable que En Joan de la Cossa és “veí de Santa María del 
Puerto”11 i no pas del Puerto de Santa María. Per aquesta raó En Segundo de Ispizua, 
apuntava que “el Puerto de Santa Maria [era] habitual residència d’En Joan de la Cossa, on 
tenia veïnatge, i no a Santa Maria del Puerto, com trastocant documents afirmà en divereses 
obres seves En Fernández Duro”12. 

I, en un altre lloc de la seva obra, hi afegia encara que el predit historiador “capgirà la 
ciutat andalusa del Puerto de Santa María en Santa María del Puerto, al·ludint amb això 
Santoña, població no coneguda a Espanya”13. Sembla que els retocs, a més a més de ser 
efectuats sobre les còpies dels documents originals, van acabar afectant l’obra mateixa d’En 
Fernández Duro, perquè l’Ispizua denuncia que “a la nota al cap. II de la Historia de la 
Conquista y población de la provincia de Venezuela, de Oviedo y Baños, Madrid, 1885, afirma 
en to dogmàtic que «En Juan de la Cosa fou natural de Santoña, segons consta en 
documents inserits a les meves Disquisiciones Náuticas». Això no és veritat. L’únic document 
adduït per En Fernández Duro a les seves Disquisiciones Náuticas fou un equívoc, car 
trastocant o alterant-ne un altre, escriví que En Juan de la Cosa era veí del Santa María del 
Puerto, en lloc del Puerto de Santa María, prop de Cadis. També en el seu treball Colón y 
Pinzón, publicat en el t. X del Boletín de la Academia de la Historia, enumerant els qui 
acompanyaren l’Almirall, altera un altre document, puix on s’hi diu «Juan de la Cosa, veí del 
Puerto de Santa María», ell hi afegeix pel seu compte «Puerto de Santa María-Santoña». A la 
mateixa obra, p. 292, repeteix que En Vizcaíno era «natural del Puerto», població 
desconeguda en el mapa d’Espanya”14.  

                                                            
9 M. FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, op. cit.,  p. 208.  
10 Ídem. 
11 Ídem. 
12 SEGUNDO DE ISPIZUA, Los Vascos en América. Venezuela; Biblioteca de Autores Vascos-1, Ediciones Vascas-Argitaletxea [segons l’edició 
de Madrid, de 1918], Donòstia, 1979, p. 117-118. 
13 Ídem, p. 93. 
14 Ídem, nota 2, p. 93-94. 
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Fet i fet, al 1961, l’Enric Bayerri ho tornava a repetir: “Encara es disputa on nasqué; 
però amb molta probabilitat se li adjudica Santoña com a poble natal (a la província de 
Santander), per més que d’altres pretenguin fer-lo fill del port de Santa Maria, a la província 
de Cadis”15. 

En aquest caient, i atesos els contrasentits suara exposats, l’Antonio Vascáno, al seu 
Ensayo Biográfico del Célebre Navegante y Consumado Cosmógrafo Juan de la Cosa, 
assegurava que “tots, absolutament tots els erudits que han volgut investigar dades 
completes i fidedignes de l’existència de l’immortal marí, s’han entrebancat amb el mateix 
obstacle i vist embolcallats en ombres idèntiques”16 a l’hora de confeccionar-ne una mínima 
biografia. Per això, sentenciava: “Han estat vans tots els esforços [...] per trobar la partida de 
baptisme d’En Juan de la Cosa”17. És cert que En Vascáno ho afirmava al 1892. I que, 
d’aleshores ençà, s’han editat nombroses biografies i estudis. Però la mateixa asseveració 
l’ha repetida modernament, al 1992, l’Hugo O’Donnell, en afirmar que “no existeix prova 
documental definitiva sobre el lloc de naixement d’En Juan de la Cosa”18.  

La multiplicitat de pàtries que se li han atorgat, com a factor determinant per a 
l’ofuscació del seu origen veritable, l’ha denunciada darrerament –sense adonar-se que ell 
mateix també cau en el localisme indocumentat que recrimina– En José Luis Casado Soto, 
director del Museo Marítimo del Cantábrico. Per ell, “poc es coneix d’aquest personatge 
enfosquit i destenyit per diverses raons. Entre elles, hi destaquen la pretensió d’apropiació 
regionalista de la seva figura per part d’erudits locals del Nord i del Sud [de l’Estat espanyol], 
obstinats a fer-lo fill de la seva terra”19.  

Però el silenci no plana tan sols sobre el seu lloc de naixement, sinó que s’estèn molt 
especialment sobre tota la seva vida. Es pot dir que, un home tant important com ell, 
propietari de naus, cartògraf, militar, cosmògraf, ambaixador reial i, en darrer terme, un dels 
descobridors i colonitzadors més notables no té passat documental castellà. I així ho 
exposava En Ballesteros Beretta, al 1954: “Ni existeixen, fins al present, escriptures que 
il·luminin la joventut i les anadures del marí càntabre. La seva vida llisca, per nosaltres, entre 
les boires del desconegut i hem d’apel·lar a contínues conjectures”20.  

Altrament, les contradiccions constatades a la seva biografia, sobretot en el seu lloc 
d’origen, entre els seus coneixements nàutics i, fins i tot, en el càrrec que posseïa en el 

                                                            
15 ENRIQUE BAYERRI Y BERTOMEU, Colón tal cual fué; Porter-Libros, Barcelona, 1961, p. 103. 
16 ANTONIO VASCÁNO, Ensayo biográfico del célebre navegante y consumado cosmógrafo Juan de la Cosa y Descripción é Historia de su 
famosa Carta Geográfica; Tipo-Litografía de V. Faure, Madrid, 1892, p. 9. 
17 Ídem, p. 11. 
18 HUGO O’DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA, El mapamundi denominado “Carta de Juan de la Cosa”; Editorial Egeria, Madrid, 1992, p. 23. 
19 JOSÉ LUIS CASADO SOTO, “La invención del Nuevo Mundo”; La Aventura de la Historia, any 2, Número 21, juliol 2000, p. 78. 
20 A. BALLESTEROS BERETTA, op. cit., p. 35. 
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primer viatge –car alguns textos, amb la voluntat de despersonalitzar-lo, ens el mostren com 
un simple mariner–, ha fet constatar a En Ballesteros Beretta que realment es dóna “el 
problema de l’existència de dos Juan de la Cosa”21; la qual cosa ha estat una “dificultat 
inquietant que extravià més d’un investigador i segueix entorpint les recerques sobre aquest 
nauta tan excels”22. 

També En Caius Parellada, ha fet veure com aquest Joan de la Cossa, fou “patró de la 
caravel·la Santa Maria en el primer viatge i cartògraf famós, autor del mapa de l’any 1500, el 
primer i més ben acabat dels obrats en aquell temps”23; i que, en conseqüència, “no podem 
creure, doncs, que anés com a simple mariner”24. I, conformement, En José María Martínez-
Hidalgo, que recull tant el parer d’En Samuel Eliot Morison, com el de diversos americanistes 
notables, ha observat que aquest marí cantàbric “és un personatge diferent del cèlebre 
cartògraf d’idèntic nom”25. 

En Ballesteros Beretta, en afrontar-se al conflicte dels dos Joan de la Cossa, reflexiona 
de la tenor següent: “El doble del nostre mariner és un company fosc d’En Juan de la Cosa, 
natural de Cartagena, i que figura a la tripulació del segon viatge colombí. No m’explico com 
ha preocupat tant l’existència del Cosa cartaginès, fins al punt de trencar en dues la biografia 
del Juan de la Cosa càntabre i fer sostenir la possibilitat que hi hagués un mestre de nau i 
pilot distint del cartògraf –raó absurda, la consistència fràgil de la qual provaré tot seguit–.  

“Aquesta dificultat dels dos La Cosa, que no esporuguí autors eminents com En 
Navarrete, En Harrisse, En Vignaud, el P. Ortega i d’altres, ha omplert de cavil·lacions 
l’experta investigadora miss Alicia B. Gould, que recerca incansablement en els arxius les 
empremptes documentals dels companys d’En Colom en el primer viatge descobridor. Ens 
adonem de la seva perplexitat quan, en arribar per ordre alfabètic a l’explicació d’un 
tripulant de la categoria d’En Juan de la Cosa, expressa: «Juan de la Cosa, mestre i amo de la 
Santa Maria (tractarem d’aquest tripulant després dels altres Joans)». Havent escrit això, 
transcorre un any sencer sense que es reprengui la publicació. ¿Amb la finalitat d’aportar 
dades? ¿El temps necessari per elaborar la continuació de la llista? No; la investigadora 
dubtà quan se li presentà el problema d’En Juan de la Cosa, i no compleix la seva promesa. 
Desfilen tots els Joans, que són disset, i no escriu ni un línia del mariner de Santoña”26. Fos o 
no per la impossibilitat de no poder conciliar les dades que la Gould va trobar a l’entorn d’En 
Joan de la Cossa, el cert és que tota la diversitat de pàtries que es desprèn de les cròniques, 

                                                            
21 ANTONIO BALLESTEROS BERETTA, La marina cántabra y Juan de la Cosa; Diputación Provincial, Santander, 1954, p. 129. 
22 Ídem. 
23 CAIUS PARELLADA, Colom venç Colombo. La vera naturalesa catalana del Descobridor del Nou Món; Aleu & Domingo, S.L.; Barcelona, 
1987, p. 265. 
24 Ídem. 
25 JOSÉ Mª MARTÍNEZ-HIDALGO, Las naves del descubrimiento y sus hombres; Editorial Mapfre, S.A.; Madrid, 1991, p. 133. 
26 A. BALLESTEROS BERETTA, La marina cántabra y Juan de la Cosa; op. cit., p. 129-130. 
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s’ajusta de cop i volta en aproximar-nos als textos dels plets que la Corona espanyola va 
incoar contra la família Colom. Per això En Ballesteros aclareix: “El famós marí del Cantàbric 
sorgeix de les declaracions dels testimonis dels plets colombins, amb una silueta 
inconfusible. Tots declaren, sense vacil·lació, i fan al·lusió a una mateixa persona, que és el 
mestre de la Santa Maria, i el cartògraf del segon viatge descobridor, i el mateix que realitza 
les expedicions amb l’Hojeda i En Rodrigo de Bastidas. A En Juan de la Cosa de Cartagena se 
l’esmenta només al segon viatge i, després, es dilueix en la foscor”27. O sigui que, si en uns 
plets oficials, només hi ha un sol i indivisible Juan de la Cosa, alhora cartògraf, marí i mestre 
de la nau Santa Maria, però càntabre, és que les altres pàtries dels altres Juan de la Cosa han 
estat interpolades a les cròniques pels censors. Només això explicaria raonablement 
l’enigma forçat de fer-lo veí de tantes ciutats i natural de tants indrets, sent com fou un 
home ben conegut, capità del rei Ferran i cosmògraf notable. Però fer-lo de Santander 
implica, a la vegada, en referència als altres llocs d’origen, una nova contradicció. En aquest 
caient, En Ballesteros és prou clar, car ens assenyala que “tant En Leguina com miss Alicia B. 
Gould han cercat en va als arxius de Santoña papers referents al nostre marí”28.  

És a dir, que ni a Santander –on, a més a més, tampoc no hi havia cap escola de 
cartografia ni de pilots– no queda rastre, abans de la descoberta, de cap cartògraf, nauta i 
militar sobressallent dit Juan de la Cosa. I si, per si mateixa, aquesta manca d’informació ja 
ens hauria de fer sospitar, encara esdevé més alarmant perquè, tal com apunta En 
Ballesteros, “En Juan de la Cosa, al 1492, no era un personatge anònim i ignorat de la gent 
de mar [...]. Aquesta, en sabia l’existència i, probablement, molt abans d’organitzar-se 
l’expedició descobridora”29. 

I, encara, l’O’Donnell, ha apuntat que “al 1492, el veterà i madur marí Juan de la Cosa 
[...] gaudia de patrimoni suficient per ser propietari d’una nau de port mitjà, amb què es 
dedicava al comerç i transport de mercaderies”30. Afirmació ampliada per En Víctor 
Andresco, que ens consigna que “diversos documents proven que [En Cossa] no fou d’origen 
plebeu, com d’altres que formaren part de l’expedició a Amèrica. Pertanyia a una família de 
marins i, des de molt petit, degué sentir vocació per la mar [...]. Era de llinatge il·lustre i 
havia realitzat infinitud de travessies”31.  

Per tant, d’aquestes afirmacions en podem inferir que En Cossa era un home 
conegudíssim i molt ben situat socialment i econòmica. Però, tanmateix, pel que es dedueix 
de la manca absoluta de documentació, no es deuria estar ni a Santander ni a Andalusia. Ara 

                                                            
27 Ídem, p. 130. 
28 A. BALLESTEROS BERETTA, La marina cántabra y Juan de la Cosa; op. cit.,  p. 133. 
29 Ídem, p. 139. 
30 H. O’DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA, op. cit., p. 24. 
31 VÍCTOR ANDRESCO, Juan de la Cosa; Milicia de España-16, Editorial Gran Capitán, Madrid, 1949,      p. 15. 
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bé: certs documents exhumats recentment per En Juan Manzano Manzano, al seu magne 
estudi sobre Los Pinzones y el descubrimiento de América, l’anomenen cinc vegades “Juan de 
la Cossa”32 –amb dues esses–. Aquesta preciosíssima dada lingüística no és esporàdica i, més 
que una anomalia, constitueix una constant tot al llarg de la documentació. En Cases 
l’esmenta amb aquesta grafia en un parell d’ocasions més33; com així s’esdevé en una carta 
de la reina Isabel, del 3 d’abril del 1503, on li diu “Xoan de la Cossa”34; tal com consta a les 
Capitulacions que va pactar amb els Reis, al 14 de febrer de 1504 –en què, a més d’exposar a 
la capçalera “Capitulación con Juan d·la Cossa”35, apareix al text cinc cops escrit exactament 
així36–. A més a més, el nom consta en català, pel cap baix, en tres altres moments: el 
primer, en un pagament de la Casa de la Contractació, on s’especifica que s’han donat els 
diners al “capitan Iohan de la Cossa”37; el segon, a la seva signatura, on es pot llegir 
perfectament Johan dla Cossa38; i el tercer en l’esment que li dedica En Gerónimo Çurita, als 
seus Annals, puix el cita com a “Mossen Ioan Cossa”, al 1507, com a ambaixador d’En Ferran 
II tramès al rei de Romans39. 

Finalment, al Theatrum Orbis Terrarum, de l’Abraham Ortelius, en un dels mapes que 
recull del continent americà, datat al 1587, hi ha un territori anomenat COSSA al golf de 
Mèxic, a l’Oest de la Florida, entre els rius del Sant Esperit i el de les Flors40. Per bé que, ara 
per ara, no pugui establir cap relació directa entre aquest territori i el marí Joan Cossa, no 
deixa, però, de ser simptomàtic que l’únic topònim que podria contenir el nom d’aquest 
navegant, preservi la forma catalana i no pas la castellana. 

A vista de tots aquests antecedents, i més enllà del nom i del tractament català de 
“mossèn” que En Çurita li atorga, ara és un servidor del Consell del rei, que, en aquesta data 
exacta, tan sols era monarca exclusiu dels seus estats catalans. I, per tant com és pintat amb 
barretina al retrat que es conserva al Museu Naval de Madrid41 –la qual cofadura era 

                                                            
32 Vg. JUAN MANZANO MANZANO, “Apèndix Documental”, Los Pinzones y el descubrimiento de América; Ediciones de Cultura Hispánica, 
Madrid, 1988, vol. III, p. 131, 132, 139 i 175.  
33 B. DE LAS CASAS, op. cit., p. 37 i 38. 
34 Cf. A. BALLESTEROS BERETTA, El cántabro Juan de la Cosa y el descubrimiento de América; op. cit., p. 205. 
35 Vg. RAFAEL DIEGO FERNÁNDEZ, Capitulaciones Colombinas (1492-1506); El Colegio de Michoacán, Zamora (Mèxic), 1987, p. 374 i 375. 
36 Vg. A. BALLESTEROS BERETTA, El cántabro Juan de la Cosa y el descubrimiento de América; op. cit., p. 237, 240, 241 i 242. 
37 Cf. MIGUEL ÁNGEL LAREDO QUESADA+, El primer oro de América. Los comienzos de la Casa de la Contratación de las Yndias (1503-1511); 
Real Academia de la Historia, Madrid, 2002, p. 116. 
38 Vg. J. L. CASADO SOTO, «La carta-mapamundi de Juan de la Cosa» [mapa desplegable], “La invención del Nuevo Mundo”, op. cit., p. s/n. 
39 GERÓNIMO ÇURITA, Los Cinco Libros Postreros de la Historia del Rey Don Hernando el Catholico. De las empresas, y ligas de Italia [tom VI 
dels Anales de Aragón]; Diego Dormer, Saragossa, 1670, foli 152r. 
40 Cf. ABRAHAMUS ORTELIUS, “Americae sive Novi Orbis, Nova Descriptio”, Theatrum Orbis Terrarum; Ioannem Bapt. Vrintium, Anvers, 
1603, entre els folis 5 i 6. 
41Vg. MICHEL LEQUENNE, Cristóbal Colón. Almirante de la mar Océana; Aguilar Universal-29, Aguilar, S.A. de Ediciones, Madrid, 1992, p. 
106. 
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inexistent a les seves preteses pàtries d’Euskadi, Galícia, Castella la Vella o Andalusia42–, la 
seva identificació amb el Joan Cossa que tenim documentat a Catalunya durant la Guerra 
Civil és quasi definitiva.  

La primera a indicar la seva presència a les terres catalanes va ser la gran 
investigadora Teresa Baqué. Així, en una conferència sobre “L’herald del rei Pere IV, «Paine 
pour Joie», i En Cristòfor Colom”, pronunciada al Bar Glaciar, de Barcelona, al 14 de 
novembre de 1991, i publicada recentment al setmanari Àncora, en parlar de la Guerra Civil 
catalana del segle XV i dels seus protagonistes principals, va afirmar: “Un altre personatge 
clau d’aquell moment és En Joan de la Cossa, que també es troba documentat a Catalunya, a 
l’Empordà i a Provença. No deixa de ser curiós que també hi hagi un Juan de la Cossa al 
costat d’En Colom en els seus viatges al Nou Món”43.  

L’observació l’ha recollida En Caius Parellada, que, en parlant dels militars que van 
intervenir a la sobredita guerra, afirmava que En Joan Cossa “fou un element actiu 
participant en la contesa bèl·lica que acabem d’esmentar, així com documentalment ho ha 
provat la notable investigadora Teresa Baqué”44. 

Efectivament, es tracta d’un militar napolità45 documentadíssim a Catalunya durant la 
Guerra Civil, entre 1464 i 1472, on apareix intitulat com a Governador de Provença46 i capità 
del Rei Renat, quan aquest fou Senyor dels catalans.  

Per la Francesca Solsona, “amb la proclamació d’En Renat d’Anjou com a rei dels 
catalans (juliol 1466) i l’arribada del seu fill, el duc de Lorena, Joan, nou primogènit i 
lloctinent general, té lloc una tercera aportació de gent estranya” al conflicte bèl·lic. Els nous 
militars són “aquesta vegada procedents del sud d’Itàlia i dels dominis francesos de la casa 
d’Anjou”47. Primer havien estat tramesos homes al Principat per Enric IV de Castella, i, 
després, amb la proclamació del Conestable Pere de Portugal, com a nou monarca, havien 
vingut amb ell un gran contingent de portuguesos. Entre els italians, la Solsona consigna que 
“en destaquen la majoria dels condottieros que es posaren al costat d’En Joan d’Anjou, quan 

                                                            
42 Vg. JOAN AMADES, “Carta de l’àrea geogràfica de la barretina als pobles romànics”, La barretina; Diàfora, S.A.; Barcelona, 1982, p. 49. Pel 
que fa a la cofadura d’aquesta gorra entre els primers descobridors, vegeu també JORDI BILBENY, Brevíssima Relació de la Destrucció de la 
Història. La falsificació de la descoberta catalana d’Amèrica, Els llibres del Set-ciències, Arenys de Mar, 1998, cap. 9, p. 65-74. 
43 TERESA BAQUÉ, “L’herald del rei Pere IV, «Paine pour Joie», i Cristòfor Colom” (Conferència pronunciada al Bar Glaciar de Barcelona, el 
14 de novembre de 1991); Àncora, any LV, Núm. 2.765, Sant Feliu de Guíxols, 13 de juny del 2002, p. 12. 
44 CAIUS PARELLADA I CARDELLACH, Cristòfor Colom i Catalunya: una relació indefugible; Punt de Vista-25, La Llar del Llibre, S.A.; Barcelona, 
1992, p. 181-182. 
45 Cf. FRANCISCA SOLSONA CLIMENT, “Aspectos de la dominación angevina en Cataluña (1466-1472). La participación italiana y francesa en 
la revolución contra Juan II de Aragón”; Jerónimo Zurita. Cuadernos de Historia, 14-15 (1963), p. 32 i 37. Vg. també Dispacci sforzeschi da 
Napoli; a cura de Francesco Storti, Fonti per la storia di Napoli aragonese, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Carlone Editore, Salerno, 
1998, vol. IV (1r gener-26 desembre 1461), p. 39, 69, 94, 230, 231, 236, 250, 251, 257 i 307. 
46 J. ERNEST MARTÍNEZ-FERRANDO, Pere de Portugal, «Rei dels catalans»; Institut d’Estudis Catalans, Memòries de la Secció Històrico-
Arqueològica, VIII, Barcelona, 1936, p. 77. 
47 F. SOLSONA CLIMENT, op. cit., p. 32. 
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aquest, procedent de Gènova, desembarcà a Nàpols cridat pels barons napolitans que 
s’havien sublevat contra el seu rei Ferrante, fill d’Alfons el Magnànim. Com la del seu pare 
Renat, l’aventura napolitana del pretendent angeví, que intentava reivindicar els seus drets a 
aquell tron, resultà un fracàs. D’allà retornà a Provença acompanyat de molts cavallers: 
Boffillo de Judice; Nicolau de Montfort, comte de Campobasso i Tremoli; Jacobo Galeoto; 
Joan i Gaspar Cossa; Joan de Torrelles, comte d’Ischia, etc.; els quals, després d’uns anys de 
relativa inactivitat a França, si exceptuem la guerra «du bien Public», en què també hi 
degueren prendre part, veieren obert el cel quan Renat d’Anjou acceptà la senyoria que li 
presentaven els catalans sublevats contra el seu rei, atès que novament se’ls oferia un camp 
on continuar les seves gestes bèl·liques”48.  

El pas d’En Joan Cossa des del comtat d’Anjou a la Provença, també l’ha constatat En 
Cordellier-Delanone, que, a la seva biografia novel·lada de Renat d’Anjou, ens diu, que 
després de ser En Renat desposseït de les seves pertinences angevines pel seu nebot Lluís XI 
de França, aquest va intentar també apoderar-se del ducat del Barroy49. Segons En 
Cordellier, “debades En Joan de Cossa, governador d’aquest ducat, en nom del rei de Sicília, 
defensà amb valor la causa del seu senyor, que es trobava absent”50; raó per la qual, i 
després de ser amenaçat pel rei francès, “En Joan de Cossa tornà ple d’indignació al costat 
d’En Renat, el qual se’l va endur amb ell a Provença”51.  

Per tant –i d’això no hi ha cap mena de dubte històric–, en un itinerari polític i militar 
ben coherent, En Joan i En Gaspar Cossa van passar de Nàpols a Provença i de Provença a 
Catalunya, seguint la causa de la casa d’Anjou. 

Segons ens informa encara la Solsona, “En Gaspar Cossa era fill del governador de 
Provença, Joan, comte de Troia, el defensor del castell de Capuana, a Nàpols, en nom d’En 
Renat d’Anjou, i un dels seus acompanyants després del fracàs de la seva temptativa 
d’apoderar-se del regne napolità al 1442. El ràpid condol enviat per En Joan Cossa als 
consellers de Barcelona a rel de la mort del conestable de Portugal (juny 1466), 
conjuntament amb els seus oferiments per proveir-los de blat de l’opulenta Provença, i 
encara d’intercedir prop del seu rei Renat –«ex extirpe regnum Aragonum ac sanguine 
Gallie»– perquè els afavorís, foren circumstàncies diverses que coadjuvaren eficaçment al 
triomf de la candidatura angevina”52. 

                                                            
48 Ídem. 
49 MR. CORDELLIER-DELANONE, Renato de Anjou, traducció de J. R., Librería de la Viuda é Hijos de J. Subirana, Editores; Barcelona, 1864, p. 
219-226. 
50 Ídem, p. 226. 
51 Ídem, p. 226-227. 
52 F. SOLSONA CLIMENT, op. cit., p. 37. 
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Un cop al Principat, En Gaspar Cossa “fou nomenat per En Renat d’Anjou «capità 
general del senyor Rei en lo bisbat de Gerona e parts de Ampurda», tot i que sembla que no 
va participar molt activament a la campanya de Catalunya. Tingué algunes diferències amb el 
capità de Castellò d’Empúries, el català Arnau de Foixà”53. A la mort d’En Joan d’Anjou, “En 
Renat escriví als diputats de Catalunya a favor d’En Gaspar Cossa, «un dels pus affectats e 
fiats servidors que nos tengam», a fi que pogués recuperar uns cent cavalls que posseïa a 
l’Empordà”54.  I, al 1472, a les acaballes de la guerra, “intentà reclutar tropes perquè 
servissin els revolucionaris, però la caiguda de Barcelona a mans del rei d’Aragó, a l’octubre 
de 1472, engegà en orris les seves preocupacions”55. 

A Catalunya, En Gaspar Cossa, va detenir també els títols de comte de Troia i Gran 
Senescal de Provença56. L’Ernest Martínez Ferrando, a la Tragedia del Insigne Condestable 
Don Pedro de Portugal, ens innova que “es va fer tan famós per la seva conducta tan 
arrogant a l’Empordà”57, i que va ser acompanyat en l’aventura angevina pel seu germà 
Joan. Insisteix En Martínez Ferrando que “els germans Joan i Gaspar, igual que el jurisconsult 
Palamides Forbino, eren personatges de l’absoluta confiança d’En Renat i del Primogènit”58 
Joan de Lorena. En Lecoy de la Marche ens confirma que a En Joan Cossa, el rei “Renat li deia 
el seu molt car camarlenc, conseller i compare”59. I el Marquès de Villeneuve-Trans assegura 
que “En Joan de Cossa” era “el vell amic del rei de Sicília”60 i que havia governat aquell regne 
en el seu nom61. 

A l’estiu del 1471, el conflicte bèl·lic anava arribant a la fi. Amb tot, encara es podien 
sentir les darreres cuetades. Aprofitant l’avinentesa, En Joan II va organitzar una ofensiva 
contra Barcelona. Segons En Vicens i Vives, “davant seu només tenia un país desmoralitzat, 
malmès per la llarga contesa, sense més esperances que les que poguessin arribar-li de 
Provença”62. Reconeix que la triga amb què el rei va enviar socors a la capital catalana 
“indica l’escassedat de mitjans i la indecisió de la cort angevina”63. Alhora, i en tant que 
agreujant, En Vicens assegura que, “el grup dels catalans dissidents s’esquerdava al compàs 

                                                            
53 Ídem. 
54 Ídem. 
55 Ídem. 
56 Cf. J. ERNESTO MARTÍNEZ FERRANDO, Tragedia del Insigne Condestable Don Pedro de Portugal; Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas-Instituto Jerónimo Zurita, Madrid, 1942, p. 201. 
57 Ídem. 
58 Ídem, nota 29. 
59 A. LECOY DE LA MARCHE, Extraits des Comptes et Mémoriaux du Roi René pour servir a l’Histoire des Arts au XVe Siècle; Alphonse Picard, 
París, 1873, p. 219, nota 3.  
60 MARQUIS DE T. VILLENEUVE-TRANS, “René d’Anjou, né le 10 Janvier 1408; mort le 10 juillet 1480”; Plutarque Française, 2 (1835), p. 9. 
61 Ídem. 
62 J. VICENS VIVES, Juan II de Aragón (1398-1479). Monarquía y Revolución en la España del siglo XV; Editorial Teide, Barcelona, 1953, p. 
332. 
63 Ídem. 
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de les adversitats creixents”64. I rebla: “Sense tenir en compte els capitans estrangers que 
havien trobat al Principat ocasió de satisfer el seu esperit d’aventura –Bertran d’Armendaris, 
Dionís de Portugal, Bofill de Giudice, el comte de Campobasso, el provençal Joan Cossa i 
tants altres–, la majoria dels caps de la resistència es preguntaven fins quan podria durant la 
seva lluita tenaç”65.  

L’estudi d’En Vicens i Vives és, en aquest punt, cabdal per ajudar-nos a copsar que En 
Joan Cossa –el provençal Joan Cossa– és a Catalunya, encara al 1471, a les acaballes de la 
guerra, resistint les últimes envestides dels joanistes com a cabdill del rei Renat i de la 
Generalitat. 

Un any després, En Jaume Çafont, al Dietari o Llibre de Jornades dels fets que va 
escriure d’aquella guerra, de la qual fou testimoni presencial, ens assabenta que En Gaspar 
Cossa, capità també del rei Renat, s’estava a la vila de Castelló d’Empúries, des d’on va sortir 
per dirigir-se cap a Peralada, a lluitar. Diu el text: “Dissabte, a IIII de abril del any Mil 
CCCCLXXII, passada mijanit, lo egregi comte de Campobasso, Gaspar Cossa, mossè de 
Labarge, Bofillo de Judice e Capdet Ramonet, capitans de nostre senyor lo rei Renat, 
isqueren de Castelló d’Empúries ab CCCC de cavall, entre·ls quals havia CXXXX hòmens 
d’armes, e los restants CCLX eren genets, e ab DC hòmens de peu, dels quals de peu fonch 
capità lo dit Capdet Remonet, ço és, CC que ell n’aportava en sa companyia e CCCC que el 
comte ne trasch de Castelló d’Empúries, emprant aquells graciosament que·l seguissen un 
poch, per fer un gran servey al senyor rey, dient-los que de continent tornarien”66. Després 
de fer-nos les consideracions bèl·liques oportunes, En Çafont explica l’atac: “E és veritat que 
primer començaren a ferir e córrer lo camp los hòmens de peu, e los del camp refrontaren-
los valentment e·n mataren dos o tres, però tantost començaren d’entrar per l’altra part del 
camp la gent d’armes de mossè de Labarge, al qual fonch dada l’avantguarda, e aprés lo 
capità Bofillo e Gaspar Cossa, e tantost detràs fonch lo comte de Campobasso ab tots los 
seus, qui tenia la ressaga, qui era capità general e cap de aquesta empresa, los quals tots ab 
grans crits e ab moltes trompetes feriren tan asprament sobra ells que als enemichs 
convench metre’s fuyta, e de fet los demés fugiren, exints de les tendes nuus e descalsos, 
altres ab lo gipó desbotonat, altres ab calses sens sabates, e altres ab un peu calsat, altre 
descals”67. El fet el van recollir també els Dietaris de la Generalitat de Catalunya, si bé molt 

                                                            
64 Ídem. 
65 Ídem. 
66 JAUME SAFONT, Dietari o Llibre de Jornades (1411-1484); a cura de Josep M. Sans i Travé, Fundació Noguera, Textos i Documents-28, 
Barcelona, 1992, p. 233. 
67 Ídem, p. 233-234. 
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resumidament, tot esmentant, com era de suposar, la participació d’En Gaspar Cossa, entre 
els capitans sobredits68. 

La batalla de Peralada és avui prou coneguda per la hisoriografia moderna. En 
Santiago i En Jaume Sobrequés la comenten, a la seva obra sobre La Guerra Civil catalana del 
segle XV, de la tenor següent: “El 4 d’abril les restes de l’exèrcit angeví que tenia la base a 
Castelló, amb tota la plana major franco-italiana que el comandava (Campobasso, Bofillo de 
Giudice, monseyor «de la Barga», Gaspar Cossa i el Cabdet Raymonet), amb quatre-cents 
cavalls i sis-cents infants, caigué per sorpresa sobre el campament adormit de Joan II i del 
seu canceller, el bisbe Margarit, i li produí una derrota més aparatosa que no pas real”69. I En 
Joseph Calmette, a Louis XI, Jean II et la Révolution Catalane (1461-1473), hi afegeix que “el 
rei amb prou feines tingué temps de vestir-se i de fugir a brida batuda fins a Figueres. Els 
catalans feren un gran nombre de presoners i un botí considerable”70; i precisa: “La sorpresa 
de Perelada permeté a En Joan II demanar als seus vassalls nous sacrificis; [i] a Mallorca 
obtingué un nou subsidi de 2.000 florins”71. 

Així mateix, el 30 de març de 1465, des de Castelló d’Empúries, la Cancelleria reial 
catalana tramet una carta a En Joan Cossa per la qual se li assegurava que hom substanciarà 
amb estricta justícia la causa que, sobre decomís de blat, s’esqueia a Barcelona contra En 
Glandus Galliani i els seus germans, d’Avinyó72. El 22 d’abril següent, ara des de Torroella de 
Montgrí, se li envia una lletra de presentació a favor d’En Joan Cristòfor de Gualbes73. Aquell 
25 de novembre, des de Vic, el rei  Pere li adreça una missiva relativa al cas del trirrem 
capitanejat per En Pere Ramon Torrelles, on hi extrema les seves protestes d’amistat al rei 
Renat i al seu fill Joan de Lorena i li prega que lliuri la nau a En Pere Bosch74. El propsegüent 
9 de desembre, el monarca li torna a escriure perquè lliuri la nau d’En Torrelles a En Pere 
Solsona i a En Montserrat Juneda75. Finalment, el 3 d’abril de 1466, des de Manresa, hom li 
va pregar la restitució a En Bertran d’Armendaris de cert birrem que va fer prendre76. 

La relació d’En Joan Cossa amb la causa de la Generalitat catalana i la seva 
participació a la guerra, ultra ser el Governador de Provença, el van fer un mitjancer 

                                                            
68 Dietaris de la Generalitat de Catalunya; obra dirigida per Josep M. Sans i Travé, Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència, 
Barcelona, 1994, volum I (anys 1411-1539), p. 207. 
69 SANTIAGO SOBREQUÉS i VIDAL – JAUME SOBREQUÉS i CALLICÓ, La Guerra Civil catalana del segle XV; Edcions 62 s/a, Estudis i 
Documunts-20/21, vol. II, p. 173. 
70 JOSEPH CALMETTE, Louis XI, Jean II et la Révolution Catalane (1461-1473); Imprierie et Librairie Édouard Privat, Tolosa, 1902, p. 328. 
71 Ídem, nota 3. 
72 J. ERNESTO MARTÍNEZ FERRANDO, Catálogo de la documentación de la Cancillería Regia de Pedro de Portugal (1464-1466); Dirección 
General de Archivos y Bibliotecas – Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación Nacional, Madrid, 1953, vol. II, p. 29. 
73 Ídem, p. 36. 
74 Ídem, p. 130. 
75 Ídem, p. 133. 
76 Ídem, p. 181. 
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immillorable quan el Govern de Catalunya va voler oferir aquest reialme a En Renat d’Anjou, 
que aleshores s’estava a Marsella. Tal com ho exposa En Joseph Calmette, “el 27 d’agost [de 
1466], l’Abat de Ripoll, el cavaller Arnau de Vilademany i En Miquel de Cardona, burgesos, 
tots tres designats per la Generalitat, d’acord amb el Consell [del Principat], deixaren 
Barcelona per anar a oferir oficialment la senyoria de Catalunya al cap del casal d’Anjou. 
Llurs instruccions porten la data de 20 d’agost: s’havien de dirigir a la Provença, a fi de saber 
del Governador d’aquest país, Joan Cossa, on i com podrien trobar el rei Reiner i el seu fill”77. 
Així mateix, i de conformitat amb En Calmette, aquell propsegüent 17 d’octubre, el Consell 
del Principat, en un intent de continuar captant l’interès d’aquells que podien donar-los 
suport militar, “escriu a En Joan Cossa i al Comte de Candale. Les crides per la llibertat de 
comerç són fetes el mateix dia. La lletra que anuncia l’acceptació oficial d’En Renat, datada 
el 14 d’octubre, excita dins la capital tant d’entusiasme que, quasi al mateix temps, el Comte 
d’Iscla i En Bofill de Judice anuncien la propera arribada d’una esquadra i En Renat mateix, 
en una nova lletra, notifica la formació d’una armada franco-angevina”78. 

A hores d’ara, i en l’estat actual de la investigació, i per bé que és evident que els 
contactes que la Generalitat du a terme per proclamar En Renat com a nou rei dels catalans 
es fan mitjançant el seu governador de Provença, Joan Cossa, és molt possible que algunes 
de les gestions bèl·liques dutes a terme al Principat fossin executades pel seu fill homònim 
Joan. Ja hem vist com, en alguns casos, els documents ens parlen d’En Joan Cossa i del seu 
germà Gaspar; i, com, en d’altres, se’ns exposa que es tracta del seu fill Gaspar. Som davant, 
doncs, de dos personatges homònims, pare i fill, que actuen a la guerra al bàndol de la 
Generalitat i que, fins ara, per la identitat de nom, ambdós havien passat refosos i tinguts 
per un de sol. A més a més, atès que En Joan de Cossa pare, per l’edat i pels càrrecs, sembla 
reservar-se una actitud judicial i diplomàtica; i per tal com les tasques del fill són merament 
militars, és ben lícit pronosticar que és aquest darrer el qui romandrà a Catalunya; 
majorment perquè En Martínez Ferrando ja indica que els Cossa que lluiten al bàndol de la 
Generalitat són “germans”. 

En addició, som sabedors que En Cristòfor Colom, juntament amb els Colom de 
Barcelona –autèntics defensors i activadors de la causa de la Generalitat contra En Joan II79– 
va participar a la Guerra Civil, també com a capità del rei Renat. El Descobridor mateix ho 
explica en una carta als reis, datada al gener de 1495, que la totalitat de la crítica colombina 
moderna accepta sense cap restrenyiment conceptual: “M’escaigué que el rei Reiner, que 
Déu té,  m’envià [...] a prendre la galiassa Ferrandina”80, que llavors assetjava el port de 

                                                            
77 J. CALMETTE, op. cit., p. 269. 
78 Ídem, p. 273-274. 
79 Vg. PERE CATALÀ i ROCA, Quatre germans Colom, el 1462; Episodis de la Història-228, Rafael Dalmau, Editor; Barcelona, 1978. 
80 CRISTÓBAL COLÓN, Textos y documentos completos; edició de Consuelo Varela, Alianza Universidad-320, Alianza Editorial, S.A.; segona 
edició, Madrid, 1992, p. 285. 
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Barcelona amb tres altres naus i li impedien de rebre vitualles per mar. O sigui, que tant En 
Colom com En Cossa van ser capitans del rei Renat en aquella guerra. No és d’estranyar, 
consegüentment, que, pel fet de servir el mateix rei i la mateixa causa política, i per raó de 
trobar-se ambdós lluitant a Catalunya, es coneguessin i hi hagués entre ells una amistat ben 
travada. 

Així, quan En Ballesteros Beretta, apunta que “no és temerari suposar que En Juan de 
la Cosa fos presentat a En Colom per En Martín Alonso Pinzón”81 i que “hi ha grans 
probabilitats per conjecturar que [En Colom i En Cossa] havien sigut companys en els viatges 
a Guinea i que es coneixien”82, aquesta coneixença i amistat tan sols els podia provenir 
d’haver lluitat al mateix bàndol militar a la guerra de Catalunya, sobretot perquè va ser 
també en aquest conflicte bèl·lic on l’Alfons Ianyes Pinçon –que aniria, més endavant, també 
amb En Colom i En Cossa a Amèrica– va exercir, durant algun temps, el càrrec d’ambaixador 
de la Generalitat a la Cort Pontifícia, juntament amb el seu germà Àlvar Ianyes, bisbe de 
Silves, i a Itàlia va realitzar compres per a l’exèrcit del rei Pere83. 

Per aquesta raó –per la seva evidentíssima vinculació amb la direcció de la causa 
revolucionària catalana–, per ser un home tan conegut, marí i militar notable i de llinatge 
preclar, no ens ha de sobtar ni un punt que s’hagi esborrat el nom d’En Joan Cossa del Diari 
de Bord d’En Colom i de la quasi totalitat de cròniques del primer viatge colombí. Com ens 
diu En Ballesteros, “cap dels cronistes no esmenta, entre els tripulants del primer viatge, En 
Juan de la Cosa. Falta el seu nom en Las Casas, Oviedo, Pere Màrtir d’Anguera, Ferran Colom 
i en Gómara. L’Herrera tampoc no se’n recorda. En Colom, al seu Diari, l’al·ludeix, però sense 
anomenar-lo”84.  

I per raó de trobar-se a Catalunya entenem ara que se l’esmenti al Testament de 
l’anomenat Américo Vespuche, o Despuche, de 9 d’abril de 1511, amb els càrrecs de “capità 
i agutzil major”85 –anàlegs als que tenia durant la Guerra Civil catalana–, i al costat d’un tal 
Pere Mill, un Alfaro, un Gonçal Martell, un Joan d’Urrea (tots ells, pels seus cognoms, 
d’indubtable nissaga catalana) i d’En “Silvestre Pérez, català”86.  

Així, si En Cossa s’estava a l’Empordà i va participar, en els preparatius del primer 
viatge de descoberta, amb En Colom, els Ianyes i la gent de Pals i Begur, es podria aventurar 

                                                            
81 A. BALLESTEROS BERETTA, La marina cántabra y Juan de la Cosa; op. cit., p. 145. 
82 Ídem. 
83 J. ERNEST MARTÍNEZ-FERRANDO, Pere de Portugal, «Rei dels catalans»; op. cit., p. 56, nota 21; i “Caballeros portugueses en el 
alzamiento de la Generalidad catalana contra Juan II”, Hispania, XII (1952),   p. 118. 
84 A. BALLESTEROS BEREETTA, La marina cántabra y Juan de la Cosa; op. cit., p. 141. 
85 CONSUELO VARELA, “El testamento de Amerigo Vespucci”; Historiografía y Bibliografía Americanistas, vol. XXX, núm. II (1986), p. 18. 
86 Ídem. 
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la identificació d’aquest Pere Mill –que deu vuit ducats d’or a En Despuche– amb En Pere 
Amill, habitant de Begur, segons el Fogatge de 149787. 

A més, la identitat de càrrercs político-militars entre el Cossa que s’està a Catalunya i 
el que apareix a la documentació oficial referida a la descoberta d’Amèrica és una prova més 
que som davant d’una mateixa i única persona. Segons En Ballesteros Beretta, “al 1492, pot 
calcular-se que [En Juan de la Cosa] tingués uns trenta anys; indubtablement, era més jove 
que En Colom. Per consegüent, pogué néixer cap al 1462”88. Nogesmenys, atès que al 1465 
ja el trobem realitzant tasques diplomàtiques entre la Generalitat i el rei Renat; i, atès que és 
impossible que es tracti del Cosa castellà, perquè llavors, d’acord amb els càlculs d’En 
Ballesteros, hauria de tenir 3 anys, és evident que estem parlant tota l’estona del Cossa 
angeví afincat al Principat. 

Adonats com ens hem adonat que els dos Cossa són capitans, que els dos són 
militars, que els dos són marins experts, que els dos tenen naus de propietat, que els dos 
s’estan a la Cort del rei Ferran, que els dos són intíms amics d’En Cristòfor Colom, que els 
dos tenen connexions diverses amb Catalunya i amb la Cancelleria Reial, ara, per acabar-ho 
de reblar, voldria aportar una darrera coincidència: els dos, també, eren ambaixadors. 

En Fernández Galar, en comentar que, al 1503, els portuguesos havien desembarcat a 
la terra descoberta per En Bastidas i n’havien extret esclaus i d’altres riqueses, ens diu que 
“En Ferran, abans d’intervenir-hi oficialment, va voler tenir absoluta certesa de com havia 
estat vulnerat el tractat de Tordesillas, i dedicí enviar-hi reservadament En Juan de la Cosa –
qui millor podria encertar en les dades d’una terra vista per ell mateix per primera vegada?– 
perquè anés a Lisboa i, després d’investigar-ho minuciosament, l’informés de tot el que 
arribés a saber”89. Per l’Olagüe, “al 1503, Juan de la Cosa és enviat en missió especial prop 
del rei de Portugal”90. Fet que comenten quasi tots els seus biògrafs, com En Fernández de 
Navarrete91, l’Amando Melón92, l’Antonio Vascáno93 o En Lucilo Asensio94. Aquest darrer, 
encara, el tracta, en l’encapçalament del capítol en què explica la seva missió a Portugal, 
amb un significatiu “Ambaixador extraordinari”95.  

Doncs bé: En Çurita, en parlar de la Lliga que el rei Ferran intentava dur a terme amb 
el Rei de Romans, al 1507, especifica que aquest darrer “procurà de persuadir el Rei Catòlic 
                                                            
87 JOSEP IGLÉSIES, El fogatge de 1497; Fundació Salvador Vives i Casajuana, Rafael Dalmau, Editor; Barcelona, 1991, vol. I, p. 334. 
88 A. BALLESTEROS BERETTA, El cántabro Juan de la Cosa y el descubrimiento de América; op. cit., p. 33. 
89 ALBERTO FERNÁNDEZ GALAR, Juan de la Cosa; Editora Nacional, Breviarios de la Vida Española-42, Madrid, 1951, p. 92. 
90 IGNACIO OLAGÜE, El diario de a bordo de Juan de la Cosa; Ediciones Garriga, S.A.; Barcelona, 1958, p. 185. 
91 M. FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, Biblioteca Marítima Española; op. cit., tom II, p. 211. 
92 AMANDO MELÓN Y R. DE GORDEJUELA, Personalidad de Juan de la Cosa; Artes Gráficas de los Hermanos Bedia, Santander, 1951, p. 19. 
93 A. VASCÁNO, op. cit., p. 20-21. 
94 LUCILO ASENSIO MENÉNDEZ, Juan de la Cosa, caballero de la mar; Globotech, Santander, 1991,      p. 79-83. 
95 Ídem, p. 79. 
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d’aquesta opinió, perquè li fes entre ells lliga i unió més ferma; i demanava que, 
mentrestant, no s’innovés res contra el Duc de Nájera, ni contra el Comte de Lemos, ni 
contra les altres persones que seguiren a Castella al servei del Rei Felip i seu. Arribà, en 
aquesta saó, a Insbruck, com a Legat de la Santa Seu Bernaldino de Carvajal, Cardenal de 
Santacruz; i, llavors, el Rei envià a Alemanya un Cavaller Napolità, dit Mossèn Joan Cossa, 
que era molt ben rebut pel Rei de Romans, a fi que sol·licités el que tocava a la concòrdia del 
Rei Lluís i seva amb ell”96. 

I ara se’ns faria ben aclaridor aquell document que aportava En Navarrete i que 
situava En Cossa a “Santa Maria del Port”, i la dada de tots els qui el relacionaven amb el 
Port de Santa Maria, puix Santa Maria s’havia de dir l’antic port de Barcelona, del qual nom 
n’ha quedat record per l’església que hi va haver a la seva bocana “sota l’antiga advocació de 
Santa Maria del Port”97. 

Finalment, això també explicaria un altre fragment obscur de la història, que fa sorgir 
la nau d’En Colom i d’En Cossa, en tornant del Nou Món, en el primer viatge de descoberta, 
no pas a Palos de la Frontera, ni a Sevilla, sinó justament al Port de Santa Maria. Trec la 
informació de la declaració que va fer als Plets que la Corona Espanyola incoà contra la 
família Colom, un tal Juan Terrón i que En Rumeu d’Armas, per la seva novetat i discordança 
absoluta amb tota la resta d’informació que es coneix, trobava “sorprenent”98.  

Diu el deposant que “sap que En Joan de la Cossa anà amb el dit almirall en el primer 
viatge, quan descobrí les Índies, perquè aquest testimoni el veié amb el dit almirall al Port de 
Santa Maria a la tornada de les dites Índies”99. Consegüentment, com que és del tot 
innegable i universalment sabut que En Colom va tornar a Barcelona després d’aquell famós 
viatge, cal deduir que només podia ser a la capital del Principat de Catalunya, al Port de 
Santa Maria, on el predit testimoni podia localitzar En Joan Cossa. Però, sobretot, també 
farien sentit certs documents expedits pel Rei Ferran, encapçalats amb el títol solitari d’El 
Rei, quan tan sols i únicament era rei dels Estats de la Corona d’Aragó, mitjançant els quals 
En Joan de la Cossa efectua un pagament per mà del Tresorer aragonès de la Monarquia 
Catalana, Lope Conchillos100 o és aquest mateix tresorer i secretari qui li fa arribar diners101; 

                                                            
96 G. ÇURITA, op. cit., foli 152r. 
97 AGUSTÍ DURAN I SANPERE, Barcelona i la seva història; Documents de Cultura-2, Curial, 3a edició, Barcelona, 1975, vol. I, p. 148. 
98 ANTONIO RUMEU DE ARMAS, La Rábida i el descubrimiento de América; Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1968,         p. 127. 
99 Colección de Documentos Inéditos Relativos al Descubrimiento, Conquista y Organización de las Antiguas Posesiones de Ultramar, Real 
Academia de la Historia, Madrid, 1894, tom I, p. 375. 
100 J. MANZANO MANZANO, op. cit., doc. 57, p. 132. 
101 Ídem, doc. 62, p. 139. 
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i, en un cas concret el qui efectua el pagament a En Joan de la Cossa és el cambrer personal 
del rei, el també aragonès Joan Cabrero102.  

La importància d’aquests documents –per la presència del Rei de la Corona d’Aragó, 
del Tresorer General d’Aragó i del cambrer aragonès del rei– és capital, puix ens indiquen 
que En Cossa era també, de forma efectiva, un membre més de la Cort catalana. Raó per la 
qual, anys després, es va distingir en la seva tasca d’ambaixador de confiança del rei Ferran. 

Des d’un altre caient, En Julio Rey Pastor i l’Ernesto García Camarero, al seu llibre 
sobre La cartografía mallorquina, en parlar-nos del trasllat d’aquesta ciència nàutica a 
Sevilla, objectiven que “el pas de l’escola de Mallorca que acaba, a la de Sevilla que 
comença, el marca clarament i nítida la carta d’En Joan de la Cossa, que, conservant encara 
moltes característiques d’aquella escola, li està reservat el privilegi de començar la 
representació cartogràfica d’Amèrica”103. I hi tornen a insistir, assegurant que “aquesta 
escola geogràfica iniciada per En Joan de la Cossa” és la “successora remota de la gloriosa 
cartografia mallorquina”104.  

Conformement, la Belén Rivera Novo i la Luisa Martín-Merás, al seu llibre Cuatro 
siglos de cartografía en América, detallen encara més aquesta influència catalana en el mapa 
d’En Cossa. En parlar-nos del mapamundi afirmen que “a la part més estreta, o coll del 
pergamí, hi ha dibuixat un Sant Cristòfol amb el Nen, en la línia dels portulans 
mallorquins”105, de la qual imatge En Fernández Duro ens assegura que és “una al·lusió 
evident a En Cristòfor Colom”106. I, encara, la Rivera i la Martín-Merás ens assenyalen que hi 
ha “una bella estampa de la Mare de Déu amb el Nen dins d’una rosa dels vents enmig de 
l’oceà”107. Però, tal com elles mateixes reconeixen, que “les decoracions religioses apareixen 
per primer cop a la carta portulana d’En Jaume Bertran de 1489, que es troba a la Biblioteca 
Marucelliana de Florència”108, la qual “està decorada amb la Verge i el Nen”109, i que una de 
les característiques estilístiques de l’escola catalana són les “decoracions religioses a la part 
esquerra del pergamí, al costat de la signatura”110, és congruent detactar també aquí un 
altre rastre de la ciència cartogràfica catalana. 

                                                            
102 Ídem, doc. 78, p. 172. 
103 JULIO REY PASTOR i ERNESTO GARCÍA CAMARERO, La cartografía mallorquina; Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia 
«Instituto Luis Vives» - Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1960, p. 44-45. 
104 Ídem, p. 49. 
105 BELÉN RIVERA NOVO i LUISA MARTÍN-MERÁS, Cuatro siglos de cartografía en América; Editorial Mapfre, S.A.; Madrid, 1992, p. 72. 
106 CESÁREO FERNÁNDEZ DURO, “Mapamundi de Juan de la Cosa”; El Centenario, I (1892),  p. 247. 
107 B. RIVERA NOVO i L. MARTÍN-MERÁS, op. cit., p. 32. 
108 Ídem. 
109 Ídem. 
110 Ídem, p. 31. 
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A més a més, que En Cossa decori el seu mapamundi, ultra la rosa dels vents 
principal, a l’occident, amb vuit roses més, si bé menors, escampades arreu del mapa, és un 
altre senyal català inconfusible. Així ho podem inferir del llibre d’En Josep Sureda, Ramon 
Llull i l’origen de la cartografia mallorquina, puix ens afirma que “un altre dels milloraments 
experimentats per la brúixola en aquesta època [segle XIV], fou l’acoblament de la rosa dels 
vents a l’instrument; millora que ha arribat fins a les brúixoles del nostre temps, si bé en una 
forma modificada. La rosa dels vents fou introduïda així mateix en les cartes de navegar; 
sembla que el primer cartògraf que posà aquesta novetat a les cartes de navegar fou 
Cresques, en son Atlas; dibuixà una rosa de vuit vents, o sigui els vents que Llull en diu 
naturals, i li donà un sentit estrictament funcional; tenia per objecte de marcar les direccions 
dels vents, el que permetia traslladar-les a cada punt de la carta de navegar i assenyalar el 
rumb”111. Per això mateix, talment el mapamundi d’En Cossa, tenen roses dels vents les 
cartes nàutiques dels catalans Pere Rossell, de 1462112; Jaume Bertran, de 1482113; Arnau 
Domènec, de 1486114, l’atribuïda a En Cristòfor Colom, de 1492115 (els Colom i els Bertran 
barcelonins són cosins116); les d’En Joan Salvat, de 1533117; Bartomeu Olives, de 1538118 o 
l’anònima, que es conserva a l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona, feta a la primera 
meitat del XVI119.  

En aquest sentit, l’Arcadi Garcia i Sanz i la Núria Coll, en parlar de la rosa dels vents, 
ens diuen que “és molt corrent en les cartes de navegar catalanes dels segles XIV i XV que 
s’han conservat”120. I, justament també per això, En Vascáno ens consigna que “a tot el llarg 
de la costa En Joan de la Cossa va indicar amb zèfirs la direcció dels vents principals”121. La 
influència catalana de la rosa dels vents l’ha vist també l’Ignacio Olagüe, que, al seu Diario de 
a Bordo de Juan de la Cosa, ens diu: “El mapamundi està construït segons la tècnica 
mallorquina de la rosa dels trenta-dos vents, que serveixen d’arrel als rumbs que orienten 
els pilots en llur navegació”122. A més, l’Olagüe encara consigna que “al centre del pergamí hi 
ha la Mediterrània. Està escrupolosament dibuixat, amb la fidelitat dels portulans 

                                                            
111 JOSEP SUREDA BLANES, Ramon Llull i l’origen de la cartografia mallorquina; Episodis de la Història-122/123, Rafael Dalmau, Editor; 
Barcelona, 1969, p. 45. 
112 Cf. ARCADI GARCIA i SANZ i NÚRIA COLL i JULIÀ, Galeres mercants catalanes dels segles XIV i XV; Fundació Noguera, Col·lecció Estudis-6, 
Barcelona, 1994, p. 30. 
113 Ídem. 
114 Ídem. 
115  A. REMESAL, op. cit., làmina 13. 
116  Vg. P. CATALÀ i ROCA, op. cit., p. 10. 
117 Vg. Portolans procedents de col·leccions espanyoles. Segles XV-XVII; Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, 1995,   p. 75. 
118 Ídem, p. 76. 
119 Ídem, p. 72. 
120 A. GARCIA i SANZ i N. COLL i JULIÀ, op. cit., p. 29. 
121 A. VASCÁNO, op. cit., p. 33. 
122 I. OLAGÜE, op. cit., p. 192. 
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mallorquins”123; i acaba reblant: “Els mestres mallorquins coneixen amb força exactitud el 
valor del grau, com ho testimonia, entre d’altres, el portolà d’En Vallseca; és a dir: disset 
llegües i mitja a l’equador. En Joan de la Cossa, al Nord i al Sud, divideix el seu mapa en blocs 
de dotze llegües i mitja cada un, els quals, segons En Julio Guillén, concorden quasi 
exactament a l’escala amb el valor de disset llegües i mitja a l’equador”124. L’observació de 
l’Olagüe del fet que les roses dels vents del mapamundi d’En Cossa tenen trenta-dos vents o 
rumbs i que aquesta tècnica prové de l’escola mallorquina és capital. La Luisa Martín Merás 
també ho palesa, puix en parlar-nos d’aquesta carta nàutica assegura que “l’organització de 
les línies de rumbs gira entorn de dues roses dels vents de 32 direccions”125. Ara bé: En 
Francesc de Bofarull, a l’Antigua Marina Catalana, ens fa adonar com la carta nàutica de 
l’Angelí Dulcert, de 1339, que “podria ser el prototip dels atles catalans”126 posteriors, tot i 
mancar de la rosa dels vents, “és notabilíssima perquè traça en 32 els rumbs dels vents, dada 
que confirma que fou el primer que establí aquest sistema”127, al qual seguiria l’Atlas Català 
d’En Jafuda Cresques.  

En José Antonio Hurtado García ho ha objectivat d’aquesta mateixa tenor, en dir-nos 
que “l’Atlas d’En Cresques té en cada «nus dels vents» 32 línies; és a dir, que divideix la 
circumferència en 32 parts. Per tant, 360/32 ens dóna els 11,25º”128 que ell creu que En 
Colom emprava en els seus càlculs. Per això, afegeix: “En Colom –ho veurem sobre l’Atlas–, 
per situar els seus eixos coordenats de referència pren el primer paral·lel i el seu 
perpendicular, que formen llavors un angle d’11,25º; amb la qual cosa, el que En Colom 
suposa és la «torsió mediterrània»”129; és a dir, catalana.  

Ara, com que per l’Hurtado García “figuren en l’actual versió del Diari [de Bord, del 
Descobridor] indrets que es corresponen amb En Cresques”130; “que l’únic lloc conegut per 
ara, d’on En Colom podia haver pres el nom de lucayos, és l’Atlas Català”131 i que “la ruta 
[del primer viatge, En Colom] l’està traient de l’Atlas Català”132 –o, segons el meu parer, 
d’informació cartogràfica anàloga que s’hi refereix–, és evident que tant el Descobridor com 
En Joan Cossa tornen a coincidir novament, si bé aquest cop en un passat científic català.  

                                                            
123 Ídem, p. 190. 
124 Ídem, p. 192-193. 
125 LUISA MARTÍN MERÁS, Cartografía Marítima Hispana. La imagen de América; Lunwerg Editores, S.A.; Barcelona, 1993,      p. 80. 
126 FRANCISCO DE BOFARULL Y SANS, Antigua Marina Catalana; Establecimiento Tipográfico de Hijos de Jaime Jepús, Barcelona, 1898, p. 
47. 
127 Ídem. 
128 JOSÉ ANTONIO HURTADO GARCÍA, La ruta T y D; Gobierno de Canarias. Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, Santa 
Cruz de Tenerife, 1999, p.82, nota 3. 
129 Ídem. 
130 Ídem, p. 103. 
131 Ídem, p. 91. 
132 Ídem, p. 77. 
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La influència d’En Cresques i del seu Atlas Català sobre la Carta d’En Joan de la Cossa 
l’ha posada també de relleu En Fernando Silió, que ens diu: “L’anàlisi d’estil dels signes 
cartogràfics pictòrics permet establir una relació estreta entre la carta [d’En Cossa] i l’art de 
la miniatura, més concretament amb la subescola miniaturista catalana del regne de 
Mallorca, associada a la literatura religiosa i amb una intensa influència italiana. La influència 
de l’escola mallorquina es confirma per l’aparició de nombrosos elements comuns a les 
cartes mallorquines conegudes: la profusa ornamentació, els perfils de ciutats relacionades 
amb el comerç (Sevilla, Gènova, etc.), la forma en pota d’ocell del [mont] Atlas i d’alguna 
serralada europea, la Mar Roja en aquest color per influència jueva, la decoració religiosa a 
la part esquerra del portolà (en el nostre cas, la Verge amb el Nen de la rosa mare i la vinyeta 
de Sant Cristòfor), les pautes de la representació de les mars interiors, etc.”133. I acaba 
concloent: “L’Atlas Català d’En Cresques (1375) és el prototipus de carta nautico-geogràfica 
medieval [...]. En aquesta obra hi apareix per primera vegada la rosa dels vents, una de 
central en el full sisè i d’altres de secundàries de 16 nusos i 32 línies de rumb a cada mapa. 
Des del punt de vista cartogràfic, la concepció de l’Atlas Català té un gran interès, puix 
constitueix l’antecessor més directe de la carta d’En Joan de la Cossa”134. Justament per això, 
En Silió assegura que una de les fonts d’informació cartogràfica emprades per En Cossa és 
“l’Atlas Català d’En Cresques, d’on pren gran part dels elements continentals”135. 

Amb tot, En Silió encara ha observat d’altres concomitàncies entre l’escola 
cartogràfica catalana i el mapamundi d’En Cossa; a saber: “una Mar Roja d’aparença 
estranya, que ja trobem a la carta d’En Rossell (1462)”136; la seva signatura, lloc de 
realització i data del treball de la carta, “seguint l’esquema d’altres cartes portulanes 
mallorquines [...] o la carta d’En Jaume Bertran (1489)”137 o “el dibuix d’un lliri de les cartes 
catalanes (tal i com apareix a l’Atlas Català d’En Cresques, 1375)”138.  Per ell, és evident que 
“el trasllat dels tallers mallorquins a Sevilla explica l’aparició dels trets d’estil de l’escola 
mallorquina a la carta d’En Joan de la Cossa”139.  

La influència de l’ornamentació de l’escola catalana en el mapamundi en qüestió, l’ha 
detactada també l’O’Donnell, ja que per aquest autor, el treball d’En Cossa “reflecteix un 
primitivisme notable en la factura de les figures, que, a pesar d’estar inspirades, com tota la 

                                                            
133 FERNANDO SILIÓ CERVERA, La Carta de Juan de la Cosa. Análisis cartográfico; Fundación Marcelino Botín, Santander, 1995, p. 133-134. 
134 Ídem, p. 135. 
135 Ídem, p. 136. 
136 Ídem, p. 87. 
137 Ídem, p. 66. 
138 Ídem, p. 159. 
139 Ídem, p. 137. 
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resta de motius ornamentals de la Carta, en la decoració cartogràfica catalana i mallorquina, 
són notablement inferiors”140. 

És també una altra influència indiscutible de la cartografia catalana, el fet que el 
mapamundi d’En Cossa descrigui totes les terres i els mars d’Orient. Segons En Rey Pastor i 
En García Camarero, el conjunt de les tres cartes nàutiques confegides per l’Angelí Dulcert, 
“enclou en llur confecció tot el coneixement geogràfic i cartogràfic de l’època, i només l’atlas 
català anònim de París, comprendrà, a més a més, l’Extrem Orient”141. Fan referència –
evidentment– a l’Atlas Català d’En Cresques, del 1375. Per això mateix, l’O’Donnell ha 
apuntat que, “com a l’Atlas Català de l’Abraham Cresques, l’autor del nostre mapamundi 
situa els reis i regnes de Gog i de Magog als confins de la Xina”142. 

Serà també en aquests paratges asiàtics que el mapamundi –com ha assenyalat 
l’O’Donnell– “mostra dues reproduccions d’una estranya barca d’un sol màstil, de proa i 
popa indiferenciades o de dues rodes, del tipus de les anomenades «naus de pou», situades 
una enfront del Golf Pèrsic i l’altra enfront de Ceilan”143. Ara bé: és aquest mateix autor qui 
ens innova, alhora, que la decoració d’aquestes barques “no suposa cap innovació, ja que a 
l’atlas de l’Abraham Cresques hi figura una barca molt semblant al costat d’uns bucejadors 
que, despullats, cerquen perles al fons de la mar”144. 

Un altre tret característic de la catalanitat del mapamundi, i que ha passat quasi 
inadvertit, és la personificació dels vents en quatre rostres bufadors. Aquesta, és una 
peculiaritat iconogràfica inusual en la cartografia peninsular, i només n’he sabut trobar dos 
antecedents dins de l’escola catalana: el de la Carta Nàutica d’En Vallseca, de 1439145, i la 
d’En Pere Rossell, de 1468146. En ambdós casos, hom pot observar perfectament, en els 
quatre angles del pergamí, sengles cares encerclades, amb els noms dels vents al costat –el 
primer, en llengua catalana, i el segon, en italià–. Ara bé: mentre que En Vallseca i En Rossell 
il·lustren els vents marcant el tallat dels cabells i sense guarnir llurs caps amb cap mena de 
gorra, En Cossa pinta els quatre vents cofats amb barretina147. Amb una barretina molt 
semblant a la que ell du, al quadre on ens és representat. Així ho havien indicat En Michele 
Mollat i la Monique de la Roncière, en dir-nos que “al Nord de les Antilles i a sota el 
document, dos caps coberts amb la cofadura d’un mariner de l’època representen els 

                                                            
140 H. O’DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA, op. cit., p. 86. 
141 J. REY PASTOR i E. GARCÍA CAMARERO, op. cit., p. 38. 
142 H. O’DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA, op. cit., p. 104. 
143 Ídem, p. 96. 
144 Ídem, p. 97. 
145 Cartografia Mallorquina, Diputació de Barcelona, Barcelona, 1995, p. 101-102. 
146 Ídem, p. 179-180. 
147 Vg. INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA, “Mapamundi de Juan de la Cosa”, RM-73659. 
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vents”148. Si bé no parlen explícitament de la catalanitat d’aquesta gorra, se sobreentén que, 
pel fet de ser la típica dels mariners, es tracta d’una barretina. I així ho ha vist l’Hugo 
O’Donnell, que ha consignat: “Quatre caps d’eols o «bufadors», insuflant els vents i formant, 
amb el seu buf, núvols cotoners en els rumbs quadrants de la rosa principal del quarteró 
corresponent al primer pergamí, decoren l’Atlàntic amb un nou detall d’originalitat; no es 
tracta dels angelots clàssics de galtes inflades, que es venien repetint des de la carta 
mallorquina de l’Angelí Dulcert, de 1339, sinó de mariners adults, cofats amb barretina 
vermella amb gira i folre blau que caracteritzava el seu ofici, juntament amb el bonet 
granatós, com els que regalà En Colom als naturals de Ganahaní, i que es mantindria en ús 
fins ben entrat el segle XIX149”, entre els mariners catalans. 

Però hi ha més relacions amb la ciència nàutica catalana. Així, en un intent per escatir 
quina mena de graus i llegües emprava En Cossa en les seves mesures cartogràfiques, En 
Silió, basant-se en els estudis d’En García Franco sobre vint-i-sis cartes distintes del món 
mediterrani, compreses entre els segles XVI i XVII, majoritàriament catalanes –sense tenir en 
compte les anònimes, però que també ho podrien ser–, ens consigna que l’avaluació de la 
llegua amb un tronc de 12,5 “s’aproxima a l’obtinguda per a la llegua mallorquina i els càlculs 
d’En Jaume Ferrer, que féu la conversió de 700 estadis = 87,5 milles = 21 7/8 llegües, amb 
què un grau conté 22 llegües”150. Tanmateix, si el tronc per mesurar els graus varia a 10 
llegües, “el valor mitjà del mòdul és de 17,5, també pròxim al que obté En García Franco, de 
17,9 llegües i que arrodoneix en 18”151. Aleshores, tenint aquests càlculs en consideració, En 
Silió remarca que “l’avaluació de 18 llegües al grau pot ser conseqüència de l’efecte del 
monopoli mallorquí en la cartografia nàutica de la península, derivada de l’avaluació del grau 
en 22,5 llegües de Mallorca”152.  

D’altra banda, sabem per En Rolando A. Laguarda Trías que, a Castella, “d’ençà 
d’Alfons X, la llegua té una equivalència de tres milles”153. Per ell, “segons la llei 3, títol XVI, 
de la segona Partida, tres mitgeres eren una llegua. La llei 25, títol 26 de la segona Partida ho 
confirma: Quanto fasta una legua que son tres mil pasos”154. Amb la finalitat de corroborar 
aquesta mesura nàutica, treu a col·lació diversos exemples de navegants castellans 
medievals que ho palesen sense embuts. Arribat al segle XV, escriu: “El cordovès Pero Tafur 
és també categòric: la cibdact [de Roma] es  en circuyto muy grande de muro en torno 

                                                            
148 MICHEL MOLLAT DU JOURDIN–MONIQUE DE LA RONCIÈRE, Les Portulans. Cartes marines du XIIIe au XVII siècle; Office du Livre, S.A.; 
Friburg, 1984, làmina 212. 
149 H. O’DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA, op. cit., p. 88. 
150 F. SILIÓ CERVERA, op. cit., p. 185. 
151 Ídem. 
152 Ídem, p. 187. 
153 ROLANDO A. LAGUARDA TRÍAS, La aportación científica de mallorquines y portugueses a la cartografía náutica en los siglos XIV al XVI; 
C.S.I.C. – Instituto Histórico de Marina, Madrid, 1964, p. 23. 
154 Ídem. 
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veynte e quatro millas que son al terçio ocho leguas de las nuestras”155. També dóna aquesta 
equivalència En Diego García de Palacio a la seva Instruccion Nauthica, de 1587. Per aquest 
autor, “vuit mil estadis fan una milla, que són mil passos; tres milles fan una llegua de tres 
mil passos”156. I, conformement, ho constata En Sebastián de Covarrubias al seu Tesoro de la 
Lengua Castellana o Española, de 1611, car ens assegura que una milla “és un espai de camí 
que conté en si mil passos, i tres milles fan una llegua”157. O sigui, que a començament del 
segle XVII la llegua castellana continuava, encara, contenint 3 milles. I, àdhuc, modernament, 
En Martín Alonso, al Diccionario Medieval Español, ho ha refermat, puix per ell, la milla del 
segle XV és una “mesura itinerària emprada principalment pels marins i equivalent a la 
tercera part de la llegua”158.  

Pel que fa a l’equivalència de la milla italiana, En Laguarda és prou concís, puix 
respecte a això “ens informa fra Antonio de Lisboa, en el relat del seu Viaje a Oriente, el 
1507, que “de Torín en adelante, hasta llegar a la cibdad de Venecia, se quenta por millas 
que tres hazen una legua, saluo ya que llegamos acerca de Venecia que entonces dos millas 
e no tres es una legua”159. Ara bé: en centrar-se sobre els estudis cosmogràfics del català 
Jacme Ribes, que va crear l’Escola Cosmogràfica de Portugal160, sota els auspicis de l’Infant 
Pere, En Laguarda observa que els seus coneixements el van dur “a establir que el mòdul del 
grau a la Mediterrània, expressat en llegües era de 50:3 = 16,66; [raó per la qual] es proposà 
conservar el mateix mòdul a l’Atlàntic, i per fer-ho en tingué prou a dividir 66,66: 16,66 = 4; 
el quocient representava el nombre de milles que havia de contenir la llegua per complir la 
condició que havia establert. Fou així com adoptà la llegua de quatre milles”161. O sigui, que 
la llegua de quatre milles és una solució nàutica catalana que es comença a aplicar, pel cap 
baix, des del primer terç del segle XV. Per això no és gens d’estranyar que En Colom l’empri 
sempre com a mesura. En el seu Diari de Bord, escriu el 3 d’agost que van navegar “fins a 
pondre’s el sol cap al Sud seixanta milles, que són 15 llegües”162; i que la nit del 9 de 
setembre féu “cent vint milles, a deu milles per hora, que són 30 llegües”163. En tot el seu 
primer viatge, i com a única mesura de distància a la mar, En Colom usa, al Diari, 
l’equivalència de la llegua de 4 milles en 46 ocasions. I així mateix ho fa en la resta de les 
seves singladures al Nou Món. En el tercer viatge, per exemple, anota: “fins al golf que jo 

                                                            
155 Ídem, p. 23-24. 
156 DIEGO GARCIA DE PALACIO, Instrucion Nauthica, para el Buen Uso, y regimiento de las Naos, su traça, y gobierno conforme à la altura de 
Mexico; Pedro Ocharte, Mèxic, 1587, p. 63v.  
157 SEBASTIÁN DE COBARRUVIAS OROZCO, Tesoro de la Lengua Castellana o Española; Luis Sánchez, Madrid, 1601, p. 805. 
158 MARTÍN ALONSO, Diccionario Medieval Español; Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1986, tom II, p. 1396. 
159 R. A. LAGUARDA TRÍAS, op. cit., p. 26. 
160 Vg. GONÇAL DE REPARAÇ (FILL), “La cartografia catalana medieval. Els Cresques”; Revista de Catalunya, any V, abril 1928, núm. 46, p. 
410-411. 
161  R. A. LAGUARDA TRÍAS, op. cit., p. 66. 
162 C. COLÓN, op. cit., p. 97. 
163 Ídem, p. 100. 
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vaig dir, el qual vaig anomenar de les Perles, són 68 llegües de 4 milles cadascuna, com 
acostumem a la mar”164. És a dir, que, per En Colom, comptar amb llegües de 4 milles era un 
vell costum mariner, que només podia haver adquirit de la ciència nàutica catalana, perquè 
era l’única que l’emprava. Per això mateix, En Laguarda afirmava que “En Colom no va 
atribuir l’equivalència de 4 milles al fet d’emprar milles italianes”165, perquè les milles 
italianes tenien –com hem vist– una altra equivalència.  

L’Hurtado García també ha observat la novetat científica d’En Colom de mesurar les 
distàncies nàutiques en llegües de 4 milles. Així, després de constatar diligentment que “la 
ruta que segueix En Colom és de tal manera que fa que la llegua tingui quatre milles en la 
direcció i el rumb”166, ens diu: “Queda molt clar que al llarg de tota la travessia d’anada [del 
primer viatge] cal considerar que una llegua té 4 milles, a despit que la llegua marina 
castellana «de vint» en té 3”167. I, ben sorprès, torna a insistir-hi: “No existeix absolutament 
cap mesura de l’època, o anterior, que estableixi una correspondència semblant. La mesura 
marina de Castella era la llegua «de vint». És a dir, que per cada grau de circumferència es 
recorren vint llegües; per tant, 60 milles, i cada llegua tenia 3 milles”168. I ho torna a 
remarcar tot seguit: “En Colom utilitza al Diari un valor de la llegua equivalent a 4 milles; a la 
seva època, el valor normalment utilitzat era de 3 milles”169. Per acabar consignant que, pel 
que fa a la utilització de les llegües de 4 milles, “En Colom s’aparta del que a la seva època és 
lògic”170. Del que és lògic, evidentment, a Castella. Observació que ve corroborada pel parer 
del capità de nau Julio F. Guillén Tato, pel qual, ultra consignar, en parlar-nos de la llegua, 
que “poques són les singladures en què l’Almirall no cita aquesta unitat de distància”171, ens 
innova que En Colom, “encara que quasi sempre compta per llegües a l’estil oceànic, la 
llegua que empra no és la castellana o de 17 1/2 al grau, sinó una altra de major, de 14 i 2/3” 
que era “equivalent a quatre milles, segons la seva pròpia confessió”172. I, justmament, per 
això, en parlar-los del Diari de Bord d’En Colom i de les anotacions que hi fa per calcular les 
distàncies, En Salvador García Franco ens assegura que “a totes [les citacions] En Colom 
dóna quatre milles a la llegua”173. 

                                                            
164 Cf. MARTÍN FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, Colección de los Viajes y Descubrimientos que hicieron por Mar los Españoles desde fines del 
siglo XV; Imprenta Real, Madrid, 1825, vol. I, p. 406. 
165 R. A. LAGUARDA TRÍAS, op. cit., p. 24. 
166 J. A. HURTADO GARCÍA, op. cit., p. 55. 
167 Ídem, p. 45. 
168 Ídem, p. 31. 
169 Ídem, p. 32. 
170 Ídem, p. 39. 
171 JULIO F. GUILLÉN TATO, La parla marinera en el Diario del primer viaje de Cristóbal Colón; Instituto Histórico de Marina, Madrid, 1951, p. 
78. 
172 Ídem, p. 139. 
173 SALVADOR GARCÍA FRANCO, La legua náutica en la Edad Media; Instituto Histórico de Marina, Madrid, 1957, p. 45. 
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Ara, des d’aquesta nova òptica cosmogràfica, no és gens estrany que En Cossa 
emprés en els seves mesures nàutiques, talment com En Colom i els cartògrafs catalans, les 
mateixes llegües de 4 milles. En Silió ho ha observat molt assenyadament: “Es comproven 
empíricament dues característiques significatives de la carta d’En Juan de la Cosa. En primer 
lloc, que els valors de les divisions dels troncs de llegües varien en funció de la latitud. Si el 
tronc de 12 llegües (50 milles romanes) és vàlid a l’equador, per a les nostres mesures a la 
Mediterrània aquest tronc s’ha de transformar en un altre de 10 llegües (40 milles)”174.  

I En Ricardo Cerezo, en els seus anotaments sobre el Mapamundi d’En Cossa, ens 
consigna que, “com a totes les cartes arrumbades –és a dir, traçades per rumbs i distàncies–, 
els llocs geogràfics se situen a la carta prenent, sobre l’orientació que indiquen les ratlles de 
les roses de maniobra traçades a la carta, les distàncies en els troncs de llegües dibuixats a 
dalt i a baix d’aquesta, i tenint en compte que cada divisió mesura 50 milles romanes; o sigui, 
12,5 llegües”175. Amb la qual cosa tornem a saber que les llegües que empra En Cossa als 
troncs de llegües contenen 4 milles. I, conseqüentment, i atès que les llegües romanes mai 
no han tingut aquesta equivalència, som novament davant de milles catalanes. 

L’evidència que la llegua de 4 milles, com a mesura nàutica catalana, serà la que 
s’imposarà, a partir del segle XVI, a tota la marina espanyola, és tan diàfana que En Nils 
Adols Nordenskiöld, tal com ens recorda En Silió Cervera, va escriure ja al 1897 que “hom 
pot suposar que la llegua espanyola, o més ben dit la catalana, fou la mesura de longitud per 
al portolà normal”176. 

Els coneixements que tenia En Cossa de la ciència nàutica i de la cartografia catalanes 
són, doncs, innegables i no hi ha cap estudiós del tema que no ho remarqui ostensiblement. 
I fa uns anys ho va tornar a recordar En Lucilo Asensio, en assegurar que En Cossa era 
“membre d’una família d’afamats navegants i amb una formació cultural i nàutica apresa 
dels seus experts avantpassats i a la famosa escola mallorquina”177.  

Això concordaria amb un “Informe i Jurament de com Cuba era Terra Ferma”, de 
1494, que, tot i ser en gran part fraudulent, ens diu que En Joan de la Cossa, era “mestre de 
fer cartes”178. Ara bé: atès que en aquest mateix “Informe” se’ns assegura que entre la gent 
que En Colom s’endugué al segon viatge “hi ha mestres de fer cartes marines i molt bons 
pilots, els més famosos que ell va saber escollir a l’armada grossa que va fer”179; atès que 

                                                            
174 F. SILIÓ CERVERA, op. cit., p. 198-199. 
175 RICARDO CEREZO MARTÍNEZ, La proyección marítima de España en la época de los Reyes Católicos; Instituto de Historia y Cultura Naval, 
Madrid, 1991, p. 282-283. 
176 Cf. F. SILIÓ CERVERA, op. cit., p. 164. 
177 L. ASENSIO MENÉNDEZ, op. cit., p. 21. 
178 “Informe y Juramento de cómo Cuba era Tierra Firme, que el Almirante hizo tomar a los marineros que le acompañaron”, op. cit., p. 219. 
179 Ídem, p. 218. 
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sabem que a Castella no hi havia cap escola de cartografia nàutica, com molt bé ha apuntat 
l’O’Donnell en dir-nos que “a l’Andalusia Atlàntica de final de l’Edat Mitjana [...] no 
existeixen escoles ni tradició cartogràfica”180; i, encara, que, si no teníem en consideració 
l’escola cartogràfica catalana, “a l’Espanya del Descobriment no hi havia autèntica ciència de 
navegar”181; atès, doncs, que “els més famosos” cartògrafs hispans del segle XV –tal com ens 
mostra la història– eren a Catalunya; i per tal com ara ja tenim coneixement que En Colom 
salpà de les costes catalanes en els seus primers viatges182, és d’una còngrua i lluminosa 
lògica deduir que En Cossa s’havia d’haver instruït entre catalans i que salpà cap a Amèrica, 
amb el Descobridor, des de Catalunya. 

Amb totes aquestes evidències plegades, doncs, queda palès que la “influència 
mallorquina” que arrossega En Joan de la Cossa –d’acord amb En Rey Pastor, En García 
Camarero, En Silió, l’Olagüe i amb l’Asensio, d’una banda, i la Belén Rivera, la Luisa Martín-
Merás i les meves deduccions suara exposades, de l’altra–, només la podia haver filtrat per 
mitjà dels seus més de trenta anys d’estada a Catalunya. 

Això no obstant, la Luisa Martín Merás, en fer una descripció detallada de la carta 
d’En Cossa, a la Cartografía Marítima Hispana, ens reafirma que “és, nogensmenys, el primer 
exponent de la cartografia produïda per la Casa de la Contractació i la primera que 
representa Amèrica”183. Ara bé: la Casa de la Contractació de Sevilla no fou fundada pels Reis 
Catòlics fins al 14 de febrer de 1503184. I, per tal com el mapamundi d’En Joan de la Cossa diu 
textualment que està fet “a l’any de 1500”185, però que expressa el coneixement de les 
terres americanes contingut en mapes anteriors, tal com exposava la guia del Museu Naval 
de Madrid de l’any 1871, que deia: “553. Carta de la part corresponent a Amèrica, que 
aixecà el pilot Juan de la Cosa en el segon viatge del descobridor genovès, al 1493”186; i, atès 
que, a parer de la Martín Merás, participa de l’escola catalana “en l’ornamentació i 
representació del món conegut fins llavors, especialment del Mediterrani”187; que “està 
decorada a la manera de les cartes portulanes de l’escola mallorquina, amb reis amb els 
símbols del seu poder, banderes i ciutats. El preste Joan de les Índies a l’Àfrica, els reis mags 
a l’Àsia, en són un exemple”188; i que conté també toponímia catalana, o influïda per aquesta 
llengua, car hi escriu, entre d’altres mots, “R[ei] Got”, “R. Magot”, “Tripol de Súria”, a l’Àsia; 
                                                            
180 H. O’DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA, op. cit., p. 15. 
181 Ídem, p. 37. 
182 Vg. J. BILBENY, Brevíssima Relació de la Destrucció de la Història. La falsificació de la descoberta catalana d’Amèrica; op. cit.; La 
descoberta catalana d’Amèrica. Una reflexió sobre la manipulació de la història; Edicions Gargot, Granollers, 1999; Totes les preguntes 
sobre Cristòfor Colom. David Bassa entrevista Jordi Bilbeny; Llibres de l'Índex, Barcelona, 2003. 
183 L. MARTÍN MERÁS, op. cit., p.80. 
184 Ídem, p. 69. 
185 Vg. INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA, “Mapamundi de Juan de la Cosa”, op. cit. 
186 Cf. H. O’DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA, op. cit., p. 122. 
187 L. MARTÍN-MERÁS, op. cit., p. 80. 
188 Ídem. 
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“Tripol de Barberia”, a l’Àfrica; “Lisbona”, a Portugal; “Gibaltar”, a Espanya; “Aguas mortas”, 
a Occitània; “Florensia” i “Napols”, a Itàlia; dos “S. Iordi”, a la costa dàlmata; “Famagosta”, a 
Xipre; “Rodes”, a l’arxipèlag grec; o bé, ja al Nou Món, “Costa anegada”, Illa “Margalida” –de 
forma i nom idèntics a la eivissenca Illa Margalida189–, “Boca del Dragó”, “Las Planosas”, 
“P[unta] de Martí” –com el Cap de Martí, de la costa de Xàbia, a la Marina Alta– i 
“Abangelista” (a l’illa de Cuba); i en una llegenda de la costa sud-americana apareix el nom 
català del gran marí “Vicent Ianes”190; he de concloure necessàriament que l’obra d’En Cossa 
no és l’exponent de cap escola sevillana o castellana, que mai no va existir fins llavors; sinó 
que per això com és un treball que –tal com ha apuntat encertadament l’O’Donnell– “exigia, 
a més, un equip o taller que el cartògraf tampoc no va tenir temps ni possibilitats de 
muntar”191 a Andalusia, però que ja existien a Catalunya, no es tracta de cap translació de re. 
Tal com ha apuntat l’Eduardo Trueba, “quan es crea l’organisme sevillà [de la Casa de la 
Contractació], En Juan de la Cosa ja havia traçat el seu Mapa”192. No és, evidentment, cap 
translació. Ans és de ple, en tots els seus detalls, en la tècnica de tota l’ampla factura i en la 
subtilitat del seu estil, un mapamundi català. Una carta catalana que incorpora, per primera 
vegada, entre les que ens han pervingut, les terres americanes aleshores conegudes. Però 
una carta catalana, al capdavall, fruit de la cultura i de la ciència nàutica catalanes del 
moment. 

 

Jordi Bilbeny 

 

                                                            
189 Vg. NITO VERDERA, De Ibiza y Formentera al Caribe: Cristóbal Colón y la Toponimia; Instant Copy, Granollers, 2000,         p. 119-125. 
190 Cf. INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA, “Mapamundi de Juan de la Cosa”, op. cit. 
191 H. O’DONNEL Y DUQUE DE ESTRADA, op. cit., p. 133.  
192 EDUARDO TRUEBA, Sevilla marítima. Siglo XVI; 2a edició revisada, Padilla Libros, Sevilla, 1990, p. 40. 


