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El “Reportorio de todos los caminos” fou compost pel valencià
Pedro Juan Villuga, personatge del qual en prou feina se sap
res, com no sigui el que ell mateix explica a la introducció del
l l ibre. Fou imprès a Medina del Campo en forma de ll ibret de
butxaca de 1 4x1 0 cm, molt apropiat per portar-lo a sobre i
com a guia.

El l l ibre no va ser redescobert fins a l ’inici del segle XX. La
primera edició moderna la va fer el 1 902 la Hispanic Society of
Amèrica. Després se n’han fet d’altres i el 1 951 , Gonzalo
Menéndez Pidal va situar tots els itineraris en un mapa (que
és el que acompanya el text) i, finalment, Gonzalo Arias el va
penjar a la xarxa com a suplement de la seva revista de
camineria “El Miliario Extravagante”.

Sobre Pedro Juan Vil luga, que possiblement es deia Belluga
(nom d’alguna família valenciana important), alguns han
apuntat que era cartògraf, però la seva biografia encara està
per fer. Més interès ha suscitat el seu “Reportorio”. El títol
complet és “Reportorio de todos los caminos de España; hasta
agora nunca visto en el q[ua]l allará q[ua]lquier vieja q[ue]
quiera[n] andar muy puechoso pa todos los caminantes
co[n]puesto por Pedo Juan Villuga vale[n]ciano”. Aquí cal avisar
que conté un gran nombre d’abreviatures, algunes corregides
en el text modern i d’altres, no. Cal suposar que vieja vol dir
viaje i puechoso, provechoso, etc.

De fet, té raó quan diu “hasta agora nunca visto”, doncs és el
primer d’una sèrie de ll ibres que recullen els itineraris dels
camins principals de la Península Ibèrica, amb anotació de les
distàncies entre pobles o entre pobles i hostals. Del mateix
segle, és el “Reportorio de caminos” d’Alonso de Meneses
(1 576), i del segle XVII n’hi ha uns quants: un altre de
Meneses de 1 605 (derivació de l’anterior), un d’Ambrosio de
Salazar (1 61 2): “Almoneda general de las mas curiosas
recopilaciones de los Reynos de España. . .” i dos d’ital ians: un
d’Ottavio Codogno (1 61 8): “Nuovo itinerario delle Poste per
tutto il Mondo. . .”, l ’altre de Francesco Misel l i , Ciro Ferri i
Giovanno Francesco Venturini (1 682) “Il Burattino veridico,
o'vero instruzzione gererale per chi viaggi. . .”.

Al segle XVII I ja n’hi ha molts més, com per exemple el de
Rodríguez Campomanes (1 761 ): "Itinerario de las carreras de
posta" o el de José Matías Escribano (1 767) "Guia de caminos
para ir desde Madrid à todas las Ciudades y Villas. ." A més els
camins de la península Ibèrica ja tenen cabuda en publicacions
franceses i ital ianes. De tots el ls potser el més interessant és
el de Juan Alvarez de Colmenar (1 741 ) "Annales d'Espagne et
de Portugal… ". Es un ll ibre escrit en francés i editat a
Amsterdam, on ja es fan certs comentaris sobre els l locs per
on es passa i que, en referir-se a Montserrat, l ’autor especifica
“Il n'y a point de Pèlerin qui allant à St, Jaques, n'aille aussi à
Notre-Dame de Mont-Serrat”.

Al segle XIX tots aquests l l ibres es van omplint de detal ls
sobre el cl ima, l 'orografia, la història i els monuments a visitar,
juntament amb recomanacions sobre fondes i hostals fins a
convertir-se en les guies de viatges actuals

Com que no hi ha precedents, aquest Reportorio té un parell
d’aspectes originals que voldria remarcar. En primer lloc,
mentre els posteriors tenen els seu punt d’origen a Madrid,,
capital del Regne, aquest inicia tots els itineraris des de
Barcelona. Això s’explicaria per la data de publicació, 1 546, en
el regnat de l’Emperador Carles, i molt abans que Felip I I
instaurés una capital . En segon lloc, i com a cosa del tot
excepcional, els itineraris del l l ibre no estan fets per enllaçar
ciutats, com serà habitual en els posteriors, sinó que
descriuen els itineraris més curts per anar des de Barcelona a
grans monestirs repartits per tota la península Ibèrica::
Montserrat, Miraflores (Burgos), Cartoixa de Granada, Car-
toixa de las Cuevas (Sevil la), Monestir de Belém (Lisboa), etc.

VA PAS SAR PER AQU Í

I tineraris documentats a l 'obra

Exemple de dos itineraris des de Barcelona als monestirs de Montserrat i
d'Scala Dei, i fragment del de Barcelona a la cartoixa de Miraflores (Burgos)












