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En aquest treball de Martin F. Price cal 
valorar I'avaluació aue realitza de tots els 
projectes, en ei capítol 13, en quatre sec- 
cions. A la primera, presenta I'evolució 
dels models en el programa MAB-6. A la 
segona, estudia els temes institucionals i 
organitzatius relacionats amb el desenvo- 
lupament dels diferents projectes i activi- 
tats. A la tercera, presenta algunes con- 
clusions que poden utilitzar-se en el 
dissenv i en la im~lementació de futurs 
programes de recerca interdiscipliniria. A 
la quarta, finalment, analitza el llegat que 
pot representar el MAB-6 per al futur de 
les muntanves d 'Euro~a i de l'ex-URSS. 

Aquesta publicació esdevé imprescin- 
dible Der a totes les administracions i les 
institucions científiques interessades en 
I'estudi dels ecosistemes de muntanva. , '  
tant en la vessant del medi natural com 
de I'imoacte humi en aauest. La recerca 
en imbits de muntanya, poc habitats i 
cada cop més al marge dels grans eixos de 
desenvolupament econbmic, fa necessari 
un gran esfor5 científic com també dels 
responsables iconbmics i polítics. 

Per acabar el comentari d'aquest llibre, 
sembla oportú referir-se als comentaris 
que en Martin F. Price fa sobre el Projecte 
Mab-6 Alt Pirineu en el qual va col.labo- 
rar el Departament de Geografia de la 
UAB. Considera que hi ha diverses carac- 
terístiques d'aquest projecte que són úni- 
ques: la coordinació conjunta d'un cien- 
tífic universitari i d'un membre d'un grup 
actiu de revitalització del Pirineu; el 
financament de diverses institucions 
públiques sota la coordinació institucio- 
nal d'una administració local municipal; 
la consideració de la problemitica socio- 
econbmica de l'irea d'estudi com a ele- 
ment prioritari supeditant I'anilisi dels 
ecosistemes de muntanya a l'objectiu de 
supervivkncia econbmica i cultural de les 
poblacions, i la presentació de recoma- 
nacions concretes i generals per a fer pos- 
sible un desenvolupament de les vails piri- 
nenques estudiades. 

Antoni F. Tulla 
Universitat Autbnoma de Barcelona 

Departament de Geografia 

WATELET, Marcel (dir.) 
Gérard Mercator cosmographe: le temps et I'espace 
Antwerpen: Fonds Mercator de la Banque Paribas, 1994. 445 p., il-lustrat, 
25 x 33 cm, ISBN 90 6153 3147 

Arran del quatre-cents aniversari de la seva 
mort, diverses ~ublicacions han recordat 
la figura h u m k a  i científica de Gérard 
Mercator (1 5 12-1 594). D'entre elles, 
l'obra de referkncia no és pas una contri- 
bució de circumstincies. 

Com succeeix amb la rememoració de 
aualsevol humanista, resulta difícil con- 
fegir una imatge d'aquelles personalitats 
tan diverses. En el cas de Mercator, a qui 
ens referirem? Al gebgraf, al cartbgraf, al 
cal.lígraf, al gravador, a l'editor? El mkrit 
primordial de Marcel Watelet ha estat el 
d'aconseguir un equilibri innegable entre 

les contribucions de vint-i-tres col.labo- 
radors i col.laboradores en relació amb 
I'orientació i el nivell de detall amb quk 
cadascun tracta les facetes mercatorianes. 
En resum i en paraules de Marcel 
Watelet, l'obra ((est une tentative de péné- 
trer dans le monde du XvIe sikcle par le 
canal de la cartographie, de saisir ce 
monde désenchanté. Désenchanté parce 
qu'un regard critique a été posé sur le 
merveilleux chrétien, et que les hommes 
de science et les humanistes tentent d'élu- 
cider les mystkres de la nature et du cos- 
mos i I'aide de techniques et de savoirs 
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appropiks. L'invention scientifique est tor, sí que va establir excel.lents relacions 
comptable du désenchantement du amb el duc Guillem Ve de Jiilich-Kleve- 
monden. Marcel Watelet mateix, junta- Berg, fins esdevenir el seu mecenes prin- 
ment amb Anne Cherton, ha realitzat la cipal. En aquesta part de l'obra es desta- 
recerca de la cuidadíssima selecció de ca la gknesi crítica de I'edició (1578) 
reproduccions iconogrifiques, una apor- mercatoriana dels vint-i-set mapes de la 
tació que per si sola ja justifica la revisió de Geograjia de Ptolemeu. Per primera vega- 
l'obra. da des de la seva introducció a la cultura 

Les contribucions s'estructuren en cinc 
parts. La primera part recull tres contri- 
bucions sobre els antecedents científics en 
els quals s'hauria pogut formar Gerhard 
Kremer esdevingut Gerardus Mercator 
Rupelmundanus: la tradició cosmogrhfi- 
ca grecollatina tal com havia estat trans- 
mesa fins a la baixa edat mitiana. el valor 

I '  

dels mapamundis medievals com a imat- 
ge de I'encantament del món i el renaixe- 
ment de la ciencia ptolemaica. 

La segona part, amb contribucions sig- 
nades pel mateix Watelet i Joseph Milz, 
traqa la trajectbria vivencial de Mercator. 
S'hi destaquen justament dos aspectes 
essencials en el desenvolupament cienti- 
fic del jove Mercator. Podríem dir-ne dos 
desencantaments? D'una banda, l'impac- 
te intel.lectual del seu pas per la Universitat 
de Lovaina, on resideix des 1530. D'una 
altra, el conflicte religiós desencadenat als 
Pa'isos Baixos per la difusió de la Reforma 
i I'enfortiment de Sintegrisme catblic. Les 
relacions crucials -d'amor/odi?- amb 
el seu mestre Gemma Frisius hi són evo- 
cades, no pas pormenoritzades, pel seu 
caricter decisiu en l'orientació cartogrifl- 
ca del Mercator adult. També hi és evo- 
cada la xarxa de relacions científiques i 
socials que a poc a poc es formi, relacions 
que I'ajudaren a sortir-se'n del procés que 
el porta vuit mesos a presó per acusació 
&heretgia el 1544. 

El trasllat a Duisburg (1552), on tenia 
arrels familiars, va ser motivat tant per 
l'enrariment intel.lectua1 ~rogressiu de 

L " 
Lovaina i atret, possiblement, pel que 
semblava la imminent obertura d'una 
nova Universitat i l'ocupació per part seva 
&una plaqa de professor. Malgrat que aixb 
no va portar-se a terme en vida de Merca- 

occidental, es remarcava el valor histbric 
d'aquells materials del segle 11 d c .  

La tercera part, la més extensa de 
Sobra. és dedicada a analitzar cadascuna 
de les facetes professionals de Mercator. 
L'enfocament general de les nou contri- 
bucions que l'integren no rau en el pane- 
gíric de l'obra mercatoriana. Així, l'acti- 
vitat de Mercator en surt reforqada en 
situar-la en el context tecnolbgic i cientí- 
fic coetani, en relació amb les motivacions 
dels poders polítics en protegir-les i finan- 
qar-les, i amb el desenvolupament d'un 
sentit crític que no I'abandonaria la resta 
de la seva vida. Al costat d'aspectes prou 
coneguts pels gebgrafs com la genesi de 
la projecció del seu nom, la seva propos- 
ta de mesura de les diferencies de longi- 
tud a través de I'observació de la declina- 
ció magnetica, errbnia per considerar fix 
l'emplaqament del pol magnetic, o de la 
seva concepció de l'univers a mig camí de 
Copernic i Ptolemeu, figuren aportacions 
ben rellevants sobre el model cal.ligrific 
introdu'it per Mercator en la cartografia, 
els astrolabis del seu taller, el món de Sedi- 
ció i la distribució del llibre al segle XVI, 
l'astrologia que completen el coneixement 
de I'entorn tecnolbgic i epistemolbgic en 
el qual va treballar Mercator. Tot plegat 
amb una anilisi reveladora de la bibliote- 
ca que Mercator va reunir al llarg de la 
seva vida i que, a parer dels seus bibgrafs, 
va constituir una dhia ~ersonal incurable. 

Per a un gebgraf la vida del qual va 
discórrer en un imbit  territorial més 
petit que Catalunya, uns dos-cents quil& 
metres entre Lovaina i Duisburg, una 
distancia igual entre aquella ciutat i 
Frankfurt i els mateixos quilbmetres fins 
a Metz, la disponibilitat en quantitat i 
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diversitat de documentació antecedent 
era condició sine qua non per a la seva 
supervivkncia. 

La quarta part és la que podríem con- 
siderar com a estudis d'histbria de la car- 
tografia. A més dels globus terraqüis i 
celestials, hi són tractats els mapes de 
Palestina, el mapa de Flandes, el mapa de 
la Lorena i el volum de 1'Atles preparat 
per Mercator. Aquest s'analitza pel trac- 
tament que hi fa dels territoris francesos, 
alemanys, su'issos, polonesos i lituans. No 
4s sorprenent que hi manquin estudis 
detallats d'altres mapes, com per exem- 
ple, els mapes murals del món i el mapa 
d'Europa. Les referencies a la cartografia 
senyera del taller de Mercator són innom- 

brables en altres parts de l'obra, en espe- 
cial a la tercera. 

La cinquena part és dedicada a les acti- 
vitats epigonals del taller de Mercator. 
Fonamentalment es repassen les activitats 
dels seus fills i néts en la conclusió de 
1'Atles i en la de reedicions fins a la venda 
de les planxes de 1'Atles a J. Hondius 
d'Amsterdam (1602). La venda i disper- 
sió de la biblioteca familiar l'any 1604 va 
finalitzar completament les activitats de 
la nissaga. Sortosament, perb, el llegat 
intel.lectua1 de Mercator ens ha arribat 
fins a nosaltres. Aquest llibre n'és un tes- 
timoni apassionant. 

Pau Alegre 




