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WALETET, M. (1 987); Cartographie et po- 
litique dans la Belgique du XZXe sikcle, 
Brussel.les, Crédit Communal de Belgi- 
que, (Collection Histoire, Serie 111-4, 
14). 

L'Estat belga reconegut a la Confe- 
rbncia de Londres de 1830 va experi- 
mentar un fort creixement economic 
durant el primer decenni de la seva 
existbncia. Fruit d'aquest impuls s'es- 
tengueren considerablement les xarxes 
de comunicacions del país, i en especial 
la xarxa ferroviaria aleshores de recent 
difusió. El llibre que comentarem inci- 
deix gairebé exclusivament en aquest 
període i tematica a través de la repro- 
ducció i del comentari de cartografia 
coetania de l'estat de les xarxes i dels 
]projectes en curs. L'interks de l'obra de 
Waletet és evident, doncs, per reconbi- 
xer les estratbgies primerenques per a 
X'articulació territorial del nou Estat. 

Contrariament al que succeí en d'al- 
tres paYsos, la construcció i explotació 
de la xarxa ferroviaria belga va ésser en- 
comanada a l'administració estatal per 
llei de 1834. La tasca sobrepassava amb 
escreix les possibilitats operatives del 
ministeri de l'lnterior, el qual tenia as- 
signades les competbncies sobre treballs 
públics. fis per aixb que es crea un nou 
ministeri específic (1937), el primer ti- 
tular del qual va ser l'advocat Jean Bap- 
tiste Nothomb (1 805-1 88 1). Tot i 
aquest carrec, que ocuparia fins el 1840, 
així com el de ministre de l'lnterior, des 
de la darrera data fins el 1845, Not- 
homb es distingí per la seva carrera di- 
plomatica al servei del seu país. 

L'ús practic de la c a r t og r~a  desenvo- 
lupat per Nothomb al llarg de la seva vida 

va ser ja de gran importancia en les nego- 
ciacions de la Conferkncia de Londres ja 
esmentada, en la qual va intervenir acti- 
vament. La documentació de cartografia 
historica aplegada per Nothomb va ser 
crucial per a la determinació dels límits 
de l'Estat belga, sobretot pel que fa refe- 
rbncia a la partició definitiva del Luxem- 
burg i el Limburg resolta anys després 
(1839). Durant l'etapa que va ser minis- 
tre de Treballs Públics va supervisar per- 
sonalment els projectes que a diverses es- 
cales i nivells de resolució se succe'iren 
vertiginosament. Ho sabem gracies al tes- 
timoni de les anotacions manuscrites als 
marges dels mapes i planols de la seva 
col~ecció d'exemplars d'ús personal, una 
selecció dels quals es presenten en aquest 
llibre. Més endavant, establert com a em- 
baixador belga a Berlín des de 1845 fins a 
la mort el 1881, Nothomb va incremen- 
tar amb nous documents cartografics la 
seva coklecció particular fins atknyer una 
cartoteca amb aproximadament 15.000 
fulls. 

Marcel Waletet va caure sobre la pista 
de la cartoteca de Nothomb de manera 
casual. En realitat, s'havia interessat per 
la participació de Nothomb en la Confe- 
rencia de Londres a proposit dels límits 
luxemburguesos i limburguesos. A partir 
de les referkncies dels biografs va intuir- 
ne l'existbncia. Amb l'esperan~a que la 
col~lecció no s'hagués perdut, indaga so- 
bre la seva possible conservació en les bi- 
blioteques berlineses, amb resultats posi- 
tius. En efecte, els hereus de Nothomb 
havien llegat la co~lecció cartografica a la 
Biblioteca Reial de Berlín el mateix any 
de la seva mort. Durant la Segona Guerra 
Mundial, els fons de la biblioteca es van 
repartir entre diversos amagatalls. Aixo 



va ocasionar la divisió actual de la col.lec- 
ció en dues biblioteques estatals, a Berlín 
Est una i a Berlín Oest l'altra. Waletet tra- 
balla durant dos anys (1984-85) a una i 
altra banda del mur per a reconstituir 
i'inventari complet de la cartoteca Not- 
homb. 

Gracies a aquest treball de cartoteca- 
ri, Waletet proposa la lectura d'una selec- 
ció representativa dels mape i planols de 
Nothomb corresponents, sobretot, a l'e- 
tapa 1837-1840. Els documents referits a 
la planificació de la xarxa de ferrocarrils 
són els més representats. Així, inclou ma- 
pes que presenten tot el país amb la xarxa 
estructurada en la dorsal est-oest (Osten- 
de-Maline-Lieja), amb la pretensió de 
connexió prioritaria amb la Renania 
abans que amb Holanda o amb Franqa; 
pero també, els planols d'alternatives de 
localització de les estacions en les irees 
urbanes envoltades encara per muralles. 
Altres apartats es dediquen als docu- 
ments grafics sobre canalitzacions i carre- 
teres, així com a grans intervencions ur- 
banes com, per exemple, la modificació 
del curs del Mosa al seu pas per Lieja. En 
cap cas, pero, no s'hi troba encara un pla 
d'eixample. 

Pau Alegre i Nadal 
Universitat Autonoma de Barcelona 

JOHNSTON, R. J., KNIGHT, D. i KOFMAN, 
E., eds. (1 988); Nationalism, Self-deter- 
mination and Political Geography, Lon- 
dres, Croom Helm, 229 pp. 

Sembla que, després d'uns anys d'a- 
bandonament i oblit, la Geografia Polí- 

tics esta vivint una certa puixan~a, fins 
al punt de ser considerada com una de 
les especialitats més dinamiques de la 
geografia contemporania, impressió 
que ve corroborada per una publicació 
bastant flu'ida d'articles, llibres i ma- 
nuals sobre el tema. 

Fins fa poc, la Geografia Política 
s'havia centrat gairebé exclusivament 
en la figura de 1'Estat. Aquesta és una 
llunyana tradició, iniciada el segle pas- 
sat per Friedrich Ratzel, un geograf 
considerat habitualment com el pare de 
la Geografia Política. En la seva Geo- 
grafia Política ( 1  897), Ratzel identifica 
clarament la Geografia Política amb 
l'estudi de l'estructura territorial de 
1'Estat. Des de llavors i fins practica- 
ment avui dia i'Estat ha constitu'it el 
principal objecte d'estudi dels gebgrafs 
polítics. De fet, el tema no s'ha esgotat i 
continuen apareixent encara molts trac- 
tats de Geografia Política -alguns 
d'ells prou innovadors- centrats, di- 
rectament o indirecta, en i'Estat. Es 
tracta, certament, d'un dels espais polí- 
ticament organitzat més interessants i 
més influents al llarg dels dos Últims se- 
gles, pero no és l'únic ni, tampoc, l'úni- 
ca expressió territorial del fenomen po- 
lític. 

Conscient d'aquest fet, la Geografia 
Política dels últims anys ha ampliat 
considerablement el seu camp d'acció, 
interessant-se no solament per i'Estat, 
sinó per tota organització dotada de po- 
der i10 acció política capaq d'inscriure's 
en l'espai. És en aquest marc de renova- 
ció tematica i, fins a cert punt, teorica i 
metodolbgica, on cal emmarcar l'inte- 
res actual pel nacionalisme, un tema 
poc considerat fins ara pels geografs po- 




