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CIÈNCIA DAVID BUENO I TORRENS

Conèixer els arbres de Catalunya
atalunya és un país de boscos sense
saber-ho. Un terç de la superfície
terrestre és ocupada per boscos, pe-

rò a Catalunya representen, malgrat potser
no en siguem conscients, un 61,4% del total
de la superfície del país. No només som
afortunats per això sinó també per la seva
gran diversitat, que és conseqüència de la
gran varietat orogràfica i climàtica. De les
aproximadament 140 espècies silvestres que
hi ha a Europa, 100 es troben representades
als boscos catalans. Per poder-los conèixer i
identificar amb facilitat, Jaume Llistosella i
Antoni Sànchez-Cuixart ens presenten la

C Guia il·lustrada per a conèixer els
arbres. En aquesta guia hi ha re-
presentats un total de 251 ar-
bres, que són tots els que creixen
espontàniament als boscos i les
muntanyes del nostre país, els
que es planten com a ornamen-
tals als carrers, als jardins i a les
places de pobles i ciutats, i els
que es troben en plantacions fo-
restals i de fruiters. El llibre ofe-
reix també una breu introduc-
ció en què s’exposa la diversitat
morfològica dels arbres i la ter-

minologia botànica, unes claus
il·lustrades amb els principals
trets diferencials de cada espècie
per a poder-la identificar, el
nom científic i els noms popu-
lars de cada arbre i una descrip-
ció detallada en què s’indica
l’època de florida, l’ambient on
viu i la regió d’origen, els usos,
les semblances i altres curiosi-
tats. Una guia útil i necessària,
que impressiona, però no úni-
cament, per les extraordinàries
imatges de branques i fulles i, en
molts casos, de flors i fruits, que
han estat digitalitzades a partir
de mostres reals i que conserven
tota la seva esplendor vital. ❋
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NOVEL·LA JORDI CAPDEVILA

l narrador de la darrera novel·la de
Rafel Nadal, La maledicció dels
Palmisano, el sobta trobar en un

poble del sud d’Itàlia un monòlit de la Pri-
mera Guerra Mundial: 21 dels 42 soldats
morts del municipi tenen el cognom Pal-
misano. En un altre monument a la matei-
xa plaça, dedicat als morts en la Segona
Guerra Mundial, el desconcerta més que
no hi ha cap Palmisano, però sí el cognom
Convertinni en 11 dels 22 caiguts.

A partir d’aquesta anècdota s’inicia un
relat que avança amb els descendents di-
rectes de les dues famílies. El protagonis-
me és de Donata i Francesca, vídues, em-
barassades, respectivament, dels dos dar-
rers morts de la Primera Guerra Mundial

A
Els estralls de les guerres

que s’havien fet amics al front. Unes dones
que es conjuren per posar fi d’una vegada
a la maledicció bèl·lica familiar.

El seus fills, Vitantonio i Giovanna, viu-
ran una infància comuna, de germanor, en
un ambient encara lacerat pel record del
conflicte armat, però amb l’esperança d’un
futur engrescador. El relat ens transporta a
l’eterna primavera d’un paisatge encisador:
cultius florits i un jardí anàrquic i ostentós
conreat per la nonna Angela, l’àvia de la
nena. Un paradís idíl·lic en què entren en
escena els parents més directes de les dues
famílies i els amics entranyables que com-
pletaran la història.

Aquell paradís de la infantesa es va fo-
nent a mesura que passen els anys. L’ado-

lescència del noi i de la noia es veu pertor-
bada per la creixent influència del feixis-
me en la societat italiana, un fet que també
genera profundes esquerdes ideològiques
en les dues famílies. Unes ferides que crei-
xen a mesura que el feixisme assoleix el
poder i obliga tothom a prendre partit.

La primavera infantil i la tardor adoles-
cent donen pas a un hivern apocalíptic
quan Itàlia entra al conflicte al costat
d’Alemanya. Els protagonistes han de de-
cidir lluitar pels ideals totalitaris o quedar-
se a la resistència. L’escenari passarà de la
violència verbal a la física. Un esclat d’odis,
enveges i traïcions que acaben amb un es-
tol de víctimes paorós, compensat per la
sublim generositat dels que es juguen la
vida per encoratjar els sobrevivents de la
barbàrie feixista.

La novel·la va agafant força gràcies a
uns personatges ben descrits, històries pa-
ral·leles prou lligades i vaivens sentimen-
tals profunds, molt condicionats per la
violència col·lectiva. Relats d’amistats eter-
nes, d’amors intensos i desamors, a més de
traïcions, generen un ritme narratiu crei-
xent. Els petits detalls de la vida quotidia-
na en una atmosfera violenta afegeixen
atractiu al relat, que té com a punt àlgid
una història amorosa inicialment impossi-
ble que mostra fins on pot arribar la male-
dicció dels Palmisano.

Cal destacar l’atmosfera que recrea el
relat de la vida de la primera meitat del se-
gle XX a les regions del sud d’Itàlia, la Pu-
lla i la Vall d’Itria, no gaire conegudes. Un
esforç documental que ja va fer l’autor a
Quan en dèiem xampany (2013), que es
desenvolupa entre Catalunya i la Xampa-
nya francesa. Un pas més d’una fructífera
carrera literària que Rafel Nadal va iniciar
amb Els mandarins, un llibre de retrats so-
bre el poder, i es va consolidar amb Quan
érem feliços, novel·la autobiogràfica, que
va ser premi Josep Pla el 2012. ❋
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