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Espero que us agafi ben asseguts quan llegiu aquesta
ressenya, ja que us parlaré d’un llibre per a infants de 0
a 3 anys, de tapa dura, sobre flors del Pirineu. No és el
clàssic llibre sobre vehicles o animals de granja, no; és
un material molt interessant que ens obsequia amb flors
d’alta muntanya.

De fet, quan m’ho van explicar, em pensava que
seria fotogràfic, però tot i que Salòria és una editorial
petita, és molt gran en la seva professió, i la proposta
que us porto de la mà de la Teresa Campos es conver-
tirà, penso, en un llibre d’obligada presència en escoles i
llars d’infants. Teresa Campos, nascuda a Barcelona, ha
treballat en nombrosos projectes del món editorial in-
fantil. El que us presento és el seu segon llibre d’una
nova col·lecció anomenada Petits exploradors, iniciada
amb el dedicat als insectes (Les bestioles del camp).

Les flors de la muntanya conté 23 plantes dibuixades
en pàgines fortes perquè els petits de casa puguin jugar-
hi i nosaltres els puguem explicar els diferents noms de
plantes com la milfulles, el muguet, la carlina o el card
blau.

A més, els dibuixos no són pensats per al reconeixe-
ment de camp, sinó que juguen amb els colors i la geo-
metria de la planta per entrar dins l’univers de
descoberta de la primera infància, i competir d’igual a
igual amb tots els altres contes que els padrins i amics
ens han regalat.

En aquesta ocasió, però, aquest preciós i útil conte
ens ajudarà a compartir la nostra dèria per les plantes
amb els petits de casa i gaudir-ne tot descobrint els co-
lors i els noms de plantes com la rosella, la genciana o la
flor de neu.

Les flors
de la muntanya

Flors i violes.
Un jardinet a casa

Autora:
Kirsten Bradley.

I· lustradora:
Heliana Adalgiza (Aitch).

Editorial:
Libros del Zorro Rojo.

“La jardineria també és cosa dels petits”, diu la contra-
portada d’aquest preciós llibre anomenat Flors i violes.

Un jardinet a casa, però crec que és quedar-se curt, ja
que és un d’aquells llibres que per a mi tenen el qualifi-
catiu d’obra artística per a tota la família.

Procedent del món de l’art, l’autora d’aquesta obra,
Kirsten Bradley, és la impulsora, juntament amb el seu
marit, Nick Ritar, del projecte educatiu Milkwood Per-

maculture. Establerts a Mudgee (Nova Gal·les del Sud,
Austràlia), formen educadors, dissenyadors i altres tre-
balladors en temes relacionats amb la jardineria, la cons-
trucció natural i, sobretot, la permacultura. D’aquest
projecte vital va sorgir un primer llibre: Milkwood: Real

Skills for Down-To-Earth Living.
Aquest nou llibre de l’escriptora australiana, traduc-

ció de Francesc Massana de l’original Easy Peasy Garde-

ning for Kids, el trobareu a les grans llibreries a la secció
de conte il·lustrat, però jo el tinc posat a la secció d’et-
nobotànica, ja que ens convida a fer diverses accions.
Ens apropa a diferents coneixements de l’hort, com ara
recursos per guardar les llavors, elaboració de sementers
amb paper de diari, informació sobre tipus de sòl o
plantes amigues i també a algun recurs per guardar les
llavors.

Per tant, es tracta d’una proposta senzilla en contin-
gut (per això rep el qualificatiu erroni d’infantil), però
amb un disseny i uns dibuixos que m’han enamorat i
que, a parer meu, acostaran tota la família a l’hort o a
descobrir com portar les plantes al pis.

En tot cas, cada plana és un goig, fins i tot per mirar-
la i gaudir-la durant tota una setmana i, amb el temps,
menjar-ne els fruits que ens hagi donat.

Lluís Marmi i Fuentes. (Cardona, 1 973). La defin ició amb la qual em sento més còmode és “activista cul tura l”. No obstant a ixò,
de moltes professions i formacions m’agradaria destacar la meva tra jectòria d ins de les activi tats de cul tura tradicional (formant,
organ i tzant esdeven iments, col · laborant amb associacions, fent de músic, etc. ). Aquest activisme cul tura l , justament, em va por-
tar l ' any 2007 a crear Tradi l l ibreria , una l l ibreria especia l i tzada en cul tura tradicional on, evidentment, l ' etnobotàn ica h i té un es-
pai privi leg iat. Més . . .

Autora:
Teresa Campos.

Editorial:
Edicions Salòria.

http://www.floracatalana.cat/drupal843
http://www.floracatalana.cat/drupal843/milfulles
http://www.floracatalana.cat/drupal843/milfulles/precaucions
http://floracatalana.cat/drupal843/colaboradors/lluismarmi
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EL JARDIN DEL PRADO

Autor:
Eduardo Barba Gómez.

Editorial:
Planeta (2020).

El jardín del Prado és una obra de molt difícil classifica-
ció dintre de la literatura de divulgació botànica.

Eduardo Barba és, entre d’altres coses i sobretot, un
jardiner, i és principalment aquesta condició la que
aprofita per a sorprendre’ns amb una saviesa desbor-
dant, apropant-nos a les plantes i al seu univers refe-
rencial a través de l’art pictòric. Paisatgista, professor i
investigador botànic en obres d’art, l’autor s’ha guanyat
a pols un enorme prestigi gràcies a la seva trajectòria
professional assessorant jardins arreu del món i col·la-
borant amb diversos museus de belles arts.

La principal nota d’aquesta obra a tenir en compte
és que aborda una part de la botànica mai tractada de
manera monogràfica –almenys que jo sàpiga– en un lli-
bre, ja sigui en llengua castellana o catalana: les plantes
dins de l’art pictòric. I ho fa amb un balanç entre divul-
gació i entreteniment molt ben modulat, deixant lluir
una vocació nascuda des de la seva infantesa, condició
que genera un plus d’empatia a cada paràgraf que
desenvolupa.

Amb una edició senzilla però acurada, ens trobem
davant d’un assaig poc tradicional, però ben estructu-
rat, allunyat de la prosa densa i rigorista, però amb el
caire científic que merita el contingut que aborda. Dig-
na d’esment resulta la riquesa descriptiva de les dife-
rents espècies de les quals ens parla. Gairebé es podria
dir que resulta embriagador, molt més proper a la per-
cepció artística del que alguns autors científics ens te-
nen acostumats. Eduardo Barba ens mostra la seva
familiaritat i sensibilitat amb els colors, les textures i les
formes, a més de la conjugació de plantes, llum, aigua i
tot un univers de percepcions descrites amb un llen-
guatge ben equilibrat i gens presumptuós. És sorpre-
nent com la seva condició de jardiner pren forma a
mesura que la lectura avança.

Si bé en principi el llibre està plantejat com una pas-
sejada per una selecció d’obres i artistes del Museu del
Prado de Madrid, queda clar des del primer capítol,
“Malva real”, que el seu esperit és molt més ampli.
Sembla com si els quadres fossin l’excusa perfecta per a
establir un fil conductor gràcies al qual l’autor proposa

a la vegada contingut merament divulgatiu, com també
un ànim clar de compartir anècdotes i vivències pròpies
per tal d’intentar així seduir el lector.

El llibre consta de 45 capítols titulats amb el nom
comú de la planta de la qual ens vol parlar, així com
l’autor i el quadre que la inclou. Cada capítol ve acom-
panyat d’una reproducció total de l’obra i d’un detall
ampliat que ens permet localitzar-la perfectament din-
tre del conjunt. A més, s’afegeix un senzill dibuix botà-
nic de cada espècie obra de l’il·lustrador Juan Luis
Castillo. No obstant, ens trobem que la planta que do-
na títol als diferents capítols de vegades no és ni de
bon tros el tema principal. Com deia abans, sembla que
l’estructura del llibre fos una excusa innocent perquè
l’autor ens mostri una part de tot allò que té ganes de
transmetre. Per exemple al capítol “Borraja”, que fa re-
ferència a la presència de la seva flor al tríptic del pintor
El Bosco El jardí de les delícies, ens comença parlant
dels records i de les emocions lligats a la seva estada en
un vetust hotel al Líban, per a fer després una descrip-
ció acurada de l’obra i el seu context històric. Només a
l’últim paràgraf trobem la referència a aquesta delicada
flor de color blau cel.

En altres capítols, com “Azulejo”, gosa deixar-nos
bocabadats amb un torrent de dades i reflexions en re-
lació amb els arqueòfits, lligant-ho tot a la jardineria
amb una complexitat argumental que ens ruboritza com
a lectors habituals d’obres botàniques. Sembla com si
haguéssim oblidat, des del meu punt de vista, que els
jardins botànics d’arreu del món són precisament obra
dels jardiners, i no tant de científics, arquitectes i artistes
de diverses disciplines.

A “Limonero”, gràcies a la seva força descriptiva,
l’autor ens fa asseure davant l’obra Bodegó de caça,

hortalisses i fruites de Juan Sánchez Cotán d’una ma-
nera magistral, i que ens predisposa completament els
sentits, sense grandiloqüències ni abusos gramaticals.
Tot seguit es permet la llicència d’explicar les seves pre-
ferències de com i on plantar un llimoner nou en test,
per a fer després un repàs de diferents emplaçaments
històrics de tan insigne arbre i les seves derivacions cul-
turals, a més d’enumerar molts personatges actuals que
senten predilecció pel seu cultiu. En definitiva, salta d’un
context a un altre dintre del mateix fil conductor, fent la
lectura amena, rica i summament entretinguda.

També aborda temes tan concrets com la represen-
tació de diferents floracions no coincidents dintre de la
mateixa obra. A “Girasol”, on parla del quadre
L’abundància de Brueghel, reflexiona sobre la idoneïtat
de plasmar a la vegada tulipes, ginestes i el·lèbors ne-
gres, traient la conclusió que més que una dissociació
natural, el quadre ens permet imaginar com pot ser de
complexa i dilatada la gènesi del llenç sobre la base de
diferents esbossos no coincidents estacionalment.

http://www.floracatalana.cat/drupal843
http://www.floracatalana.cat/drupal843/milfulles
http://www.floracatalana.cat/drupal843/milfulles/precaucions
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Un capítol amb el qual m’he sentit especialment
identificat, sobretot per la predilecció que tinc per la
planta en qüestió, és “Granado”, on parla de l’obra de
Fra Angelico La Verge del Magraner. L’autor explica
com, després de veure’s seduït per la vida del pintor, va
emprendre un viatge de dos mesos visitant els llocs on
es va inspirar el frare, convertint una senzilla referència a
la mà del Nen Jesús acariciant una magrana en tot un
periple per diferents pobles d’Itàlia i França.

Per a acabar l’obra, l’autor redacta un epíleg que
destil·la humanitat. Es reconeix com perdut de vegades
entre tants quadres, racons, llocs i records, però troba
sempre la manera d’aferrar-se a alguna cosa en concret
per a reubicar-se, sense amagar que ell també gaudeix
d’aquest totum revolutum. Com a reflexió final i a títol
personal, només puc donar les gràcies a Eduardo Barba
per aquesta meravellosa obra. Si bé estic acostumat a
consumir tot tipus de llibres sobre etnobotànica, he de
confessar que aquesta lectura ha estat la més sorprenent
de totes les que he gaudit els últims anys; molt a l’estil
de Gerald Durrell, l’autor ha guarnit el passeig pel Mu-
seu del Prado de vivències personals amb humilitat i
senzillesa. Les exposicions són rigoroses, però amenes,
amb estètica i delicadesa, i dignifiquen i donen significa-
ció de manera natural a una professió tan transversal,
complexa i polièdrica com la jardineria, que ha estat tra-
dicionalment infravalorada per raons classistes, incloent-
hi, per què no dir-ho, les professades per una part de la
comunitat de científics botànics. És el primer llibre que
he tingut la sort de llegir sobre la botànica a l’art de
manera específica, i espero que sigui font de motivació
per a altres autors. El patrimoni cultural que suposa la
presència vegetal dins de les arts de representació gràfi-
ca necessita investigació i divulgació, i ja és l’hora que a
casa nostra es comencin a publicar treballs sobre aques-
ta matèria.

David Moreno Madrid. Àvid lector i apassionat per l ’et-
nobotàn ica des de fa més de 20 anys. Especia l i tzat en
plantes si lvestres comestibles de tot el món i la seva transi -
ció cap a la gastronomia i la restauració modernes. Duc a
terme passejades etnobotàn iques, show cooking, xerrades,
programes de ràdio i publ icacions, tractant amb interès es-
pecífic el vincle entre les plantes, les creences i l ’art de les
representacions gràfiques. Més . . .
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