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CIÈNCIA DAVID BUENO

Una guia naturalista per a tots els públics
ui diu que una guia de natura està
pensada només per anar al camp i
per ser utilitzada únicament per

naturalistes, professionals o afeccionats, en
les seves observacions? Si penseu això, la
Flora i fauna de l’espai natural de l’Albera us
decebrà, però en positiu, perquè descobri-
reu que no només és extremadament útil i
manejable al camp, sinó que també és una
bona companyia a casa, per gaudir de
l’enorme diversitat que ens ofereix aquest
espai natural.

Escrita per Joan Budó, herpetòleg i tècnic
del Centre de Reproducció de Tortugues de
l’Albera, i Genar Fèlix, tècnic de fauna i fun-
dador de l’esmentat centre, recull la fauna i
la flora més aparent i abastable d’aquest es-

Q pai natural, la que us cridarà
més l’atenció i, en conseqüèn-
cia, la que podreu identificar
amb més facilitat si hi feu cap.
Té dos grans mèrits: les més de
600 il·lustracions de gran quali-
tat dibuixades per Toni Llobet, i
haver fet una tria bona, acurada
i ambiciosa de les espècies entre
els milers que n’hi ha.

A les seves pàgines trobareu,
per començar, una descripció
dels ambients naturals del parc,
i després, acompanyant i com-
pletant les magnífiques il·lustra-
cions, textos descriptius breus
sobre les espècies esmentades

–amb el nom comú i el cientí-
fic–, dades sobre l’hàbitat, l’èpo-
ca de floració, l’abundància...
Aquesta guia, que us permetrà
identificar fàcilment totes les es-
pècies que veieu, forma part
d’una col·lecció molt reeixida
adreçada a un públic ampli, que
inclou la flora i la fauna de
molts parcs i espais naturals del
país, com el cap de Creus, el
Delta de l’Ebre, el Montseny, el
Montnegre, els Aiguamolls de
l’Empordà, Aigüestortes i l’es-
tany de Sant Maurici, els Ports, el
Parc del Foix, l’Alt Pirineu i Sant
Llorenç del Munt i l’Obac. ❋
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torgar al llibre de Jaume Mensa i
Valls el XXI Premi Joan Maragall va
ser tot un encert. En primer lloc, per-

què es reivindica l’anàlisi global de l’obra
d’un dels nostres autors medievals més insig-
nes. Seguint les pautes marcades pels darrers
estudis, Arnau de Vilanova (c. 1240-1311) hi
és presentat com un metge que escriu també
teologia, de la mateixa manera que la investi-
gació lul·liana ens presenta des de fa anys un
Ramon Llull unitari, sense separar el filòsof
del missioner o del literat. Llull i Vilanova,
contemporanis, són dues figures polièdri-
ques, no pas dues personalitats escindides en
dues meitats que es fan la guitza. En segon
lloc, el premi és un encert perquè el llibre, es-
crit amb una prosa àgil i amb intenció divul-
gativa, fa venir ganes de saber-ne més. Jaume
Mensa ha distribuït informació precisa i ge-
nèrica que situa el lector en diferents àmbits
de coneixement, de manera que es van acla-
rint conceptes imprescindibles per entendre
el context cultural en què va viure Arnau.
Mensa sap posar la mel a la boca del públic
àvid de coneixement i sap combinar l’estil di-
vulgatiu amb el rigor acadèmic: les notes i la
bibliografia aportaran prou teca a tots
aquells que no n’hagin tingut prou.

Així, Mensa dedica unes pàgines a la bio-
grafia d’Arnau, que va viure a València, es va
casar amb Agnès Blasi, filla d’uns mercaders
de Marsella, i va ser pare d’una nena. A més,
va ser metge de reis i papes, professor a la
Universitat de Medicina de Montpeller (una
de les més famoses del seu temps), diplomà-
tic d’activitat intensa i autor d’obres espiri-
tuals, teològiques. Després, Mensa analitza
tres visions de l’amor que van fer furor a
l’edat mitjana i les relaciona amb la produc-
ció mèdica i espiritual d’Arnau: la fina amor
dels trobadors, la malaltia d’amor dels met-
ges i la caritas cristiana dels teòlegs. Els apar-
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tats dedicats a la poesia trobado-
resca són un bon resum del con-
cepte de l’amor cortès, de les eta-
pes per les quals passa l’enamorat
que se sotmet a la voluntat de la
dama. Els apartats dedicats a la
medicina resumeixen els concep-
tes bàsics de la medicina medieval
(complexions, esperits, etcètera),
en especial els accidents de l’àni-
ma (la tristesa, l’odi, l’amor...),
que predisposen tant a la salut
com a la malaltia. Mensa destina
unes pàgines a l’obra d’Arnau que
descriu la malaltia d’amor (Trac-
tat sobre l’amor heroic, traduït al
català per Sebastià Giralt i publi-
cat per l’Editorial Barcino el
2011), encara que li dóna excessi-
va importància, perquè pot fer
l’efecte que Arnau és el primer

metge a parlar-ne i el que ho fa
més extensament i no és pas així.
Els apartats dedicats a l’amor es-
piritual analitzen el concepte de
caritas en les obres d’Arnau, que
Mensa insereix oportunament en
la tradició filosòfica i teològica
medieval (de dominicans, cister-
cencs, victorins i franciscans). La
diferència entre la caritas i l’amor
fraternal queda ben clara després
de la definició dels quinze signes
que separen l’amor de Jesucrist de
l’amor que es té al pròxim per
deure de parentiu o de veïnatge.
Per a Arnau, la màxima manifes-
tació de l’amor és la caritas,
“l’amor fina i complida”, una me-
na d’amor que supera la visió
sublimada dels trobadors i la pa-
tològica dels metges. ❋
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Poliglot
Metge i reformista
espiritual, Arnau de
Vilanova va estudiar
a Montpeller, però
fou incardinat a la
diòcesi de València.
Escriptor en català i
en llatí, el fet de
radicar-se a
València a les
darreries del segle
XIII li va permetre
aprendre àrab i
hebreu i esdevenir
una de les grans
figures del seu
temps.
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