
DE 2003 L . U  p i i i r

Cinc mirades sobre la natura del
Jardi Botànic de la Universität de València
Abans que no tanqui 

l’exposició “Dibuixar la 
natura”, ja es pot aconse
guir el magnifie catàleg 
que la Universität de 
València (UV) ha éditât i 
que inclou les obres que 
cinc illustradors cientifics 
han fet, expressament per 
aquesta mostra, sobre es- 
pècies i racons del Jardi 
Botànic de la UV.

Caries Puche (la Pobla 
de Segur, 1949) hi col-la
bora amb les seves il-lus- 
tracions, pero també amb 
una introducció que repas
sa l’evolució de la il-lus- 
tració científica, sobretot 
des de la invenció de la impremía, ja que, abans de poder fer 
servir aquesta eina, la successió de copies manuals va anar 
acumulant errors deis diferents copistes fins deformar les 
il-lustracions origináis. Puche també explica que l’encàrrec 
del Botànic va animar els il lustradors que hi participen a re- 
alitzar véritables “retrats”, ja no de l’espècie en qüestió, sino 
de l’individu existent al Jardi. Els altres quatre il-lustradors 
són Amadeu Blasco, Joaquim Conca, Jordi Corbera i Eduar
do Saiz.

Totes les ilTustracions 
van acompanyades d’una 
fitxa bàsica amb el nom 
científic i el popular del 
retratat i la tècnica utilit- 
zada, a més d’una descrip- 
ció botànica elaborada pel 
Conservador del Jardí, 
Jaime Güemes, que inclou 
dades de l’ecologia, distri- 
bució i usos de l’espècie.

Com l’exposició, el catà
leg s’arrodoneix amb un 
assaig en qué el biòleg 
Martí Domínguez -direc
tor de la revista de divul
gado de la UV Métode 
i col laborador habitual 
d’EL TEMPS- analitza les 

visions que l’art, al llarg de la historia, ha donat de la natu
ra, des deis corders idealitzats pels pintors del románic fins 
el rinoceront dibuixat per Albrecht Dürer, qui, tot i ser un 
retratista rigoros, no tenia model i pintà l’animal com se 
l’imaginava, protegit per una mena de cuirassa que sembla 
forjada per un ferrer alemany.

Dibuixar la natura. Diversos autors. Universität de València. 
València, 2002. 180 pp.

Marta Vigo fa una guia divulgativa 
deis mamífers terrestres del Principat
La zoóloga Marta Vigo ha bastit una 

Guia deis mamífers terrestres de Cata
lunya per a un publie no cspecialitzat 
que és agradable i práctica, sobretot peí 
que fa ais breus capítols introductoris 
a cada familia. Vigo explica molt es- 
quemáticament les claus per determinar 
quina espècie s’està observant, molt 
útils sobretot per diferenciar les 23 espé- 
cies de quirópters o les vuit de talpons o 
espècies semblants que es poden trobar 
a Catalunya.

La guia aposta per limitar-se molt es- 
trictament a la comunitat autónoma de 
Catalunya i, com a conseqüéncia, acu
sa alguns déficits: sembla estrany veure

que l’àrea de distribució de la cabra sal
vai ge, per exemple, es redueix als Ports 
de Tortosa i no “salta” ais de Bcseit o 
ais de Morella. Aquesta mateixa limita- 
ció provoca paradoxes en l’ús de la llcn- 
gua. Vigo complementa les fitxes de ca
da espècie amb els noms en castellá, 
francés i anglès, però en catalá aposta 
només per les variants utilitzades al 
Principat: així ens assabentem que la 
“guineu” o “guilla” es diu zorro en cas
tellá i renard en francés, però ignorem 
que també “rabosa” és catalá.

Guia deis mamífers terrestres de Catalunya. 
Marta Vigo. Pórtic. Barcelona, 2002. 242 pp.
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