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L
a idea d’editar una guia global 
però pràctica –manejable i fàcil 
d’entendre– de tot el Principat 
va sortir el 2011, després que el 

grup ecologista IPCENA (Institució de 
Ponent per la Conservació i Estudi de 
la Natura) constatés l’èxit de la Guia 
pràctica per a conèixer la natura de 
les terres de Lleida i Osca, publicada 
un any abans. Joan Vàzquez, coordi-
nador general d’IPCENA va contactar 
amb Joan Maluquer Margalef, i tots 
dos van tirar endavant la redacció de 
la nova guia, amb la col·laboració de 
Josep Germain. La intenció era omplir 
un buit en la producció catalana de 
guies naturalistes. “No hi havia cap 
producte per a tot Catalunya que ho 
sintetitzés tot. N’hi ha de mamífers, 
d’ocells, de bolets i de moltes coses 
però cap que parli de tot, cap de pen-
sada per al públic normal que no es 
vol endur quinze guies a la motxilla.”

En un únic volum, la guia publicada 
ara per IPCENA podria ser el com-
pendi de 15 guies diferents: guies de 
roques i fòssils; de plantes i arbusts; 
de flors; d’orquídies, de falgueres, 
de fongs, d’insectes, d’aràcnids, de 
mol·luscs, de miriàpodes, de macro-
invertebrats, de peixos continentals, 
d’amfibis i rèptils, d’aus, de mamífers 
i de flora i fauna marines. A més, des-
taca Maluquer, “s’han complementat 
tots aquests continguts amb una intro-
ducció de geografia, clima i ecologia, 
que realment s’hauria de recórrer a 
llibres especialitzats per trobar-la”. 
La importància de la Guia va més en-
llà perquè “moltes d’aquestes quinze 
guies d’especialitats no existeixen ni 
en català ni per a l’àmbit de Catalunya 
(n’hi ha alguna d’Espanya i Europa) i, 
a sobre, moltes de les que hi ha estan 
exhaurides i no es poden trobar”. 

La voluntat dels coordinadors, Vàz-
quez i Maluquer, ha estat fer “una 
compressió”, no “una síntesi, perquè 
és un treball nou: tots els textos són 
nous i originals per a la guia i també 
els dibuixos, tret d’uns quants (un 20 
per cent del total) que s’han aprofitat 
de la Guia de Lleida i Osca”. 

En total hi han col·laborat –molts de 
manera altruista– més de trenta perso-
nes entre redactors, dissenyadors i di-
buixants. Com hi ha un total de 1.570 
il·lustracions –cada fitxa d’espècie 
està il·lustrada– s’ha hagut de recórrer 

a deu dibuixants diferents. Els coordi-
nadors han tingut cura de mantenir la 
coherència per blocs, de manera que 
tota la fauna marina és d’un autor, els 
ocells d’un altre, etc.  “Les plantes 
–puntualitza Maluquer– potser és la 
secció que té més autors diferents, 
però ha quedat molt bé. Per blocs hem 
minimitzat les incoherències tant com 

ha estat possible pel ritme de produc-
ció que els demanàvem.” 

Com era impossible una guia ex-
haustiva, els editors han optat per no 
marginar cap grup de fauna i flora, 
però també esperen acontentar els 
aficionats més nombrosos. Maluquer 
explica com s’ho han fet: “La guia no 
és objectiva sinó que hi ha uns grups 
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L’entitat ecologista IPCENA edita la ‘Guia pràctica 
per conèixer la natura de Catalunya’, un compendi 
únic de geologia, zoologia i botànica per a no 
iniciats. Divulgativa, ben il·lustrada i amanosa. 

La primera guia total de la 
natura del Principat

La guia inclou també 53 rutes naturals, una de les quals al delta de l’Ebre. 
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més contemplats, perquè tenen més 
seguidors i associacions que s’hi de-
diquen. Els hem cuidat perquè aquests 
grups fan d’imant de lectors. Seran 
grups que es miraran molt què hi ha i 
què no, però, si no hi hagués ocells o 
bolets, ni se la mirarien. 

”Per aquest motiu tenim un terç del  
total d’orquídies que hi ha a Catalunya. 
I de mamífers, ocells i  rèptils tenim 
tres quarts de les espècies que n’hi 
ha. En canvi, d’escarabats, no. N’hi 
hem posat quaranta o cinquanta i en 
tenim un miler. Però has de tallar per 
algun lloc i és un grup amb molt poca 
gent que s’hi dediqui. Teníem por que 
alguns especialistes no ens enviessin a 
dida quan els demanéssim, per posar 
un cas, deu o dotze espècies d’abelles 
i vespes d’un miler d’espècies d’hime-
nòpters. Però no. Més aviat al contrari. 
Aquests grups menystinguts també han 
agraït que penséssim en ells”.

Mar i muntanya. La Guia també ha 
volgut incloure fauna i flora marina 
en una aposta per publicar el manual 

definitiu de la natura catalana. “Jo 
tenia els meus dubtes –explica Malu-
quer–, perquè sembla que el mar és un 
altre món. Però ara que ho veig estic 
satisfet perquè, a la costa, el llibre et 
serveix tant per a una cosa com per a 
l’altra. Hi ha peixos, estrelles, algues, 
etc. Això la fa realment completa. No 
hi ha cetacis, però realment és difícil 
observar-ne. En una embarcació pots 
veure una aleta però és molt impro-
bable que distingeixin quin animal és 
veritablement. Potser sí que ho hau-
rem d’introduir a la següent edició.”

De guies globals com aquesta, se’n 
publiquen en altres països. Els anys 
80 es va editar una Guía de flora y 
fauna de España y Europa, però és 
difícil de trobar i poc manejable. “Era 
més prima que aquesta i tenia 25 
dibuixos per pàgina, de manera que 
si no entenies alguna cosa, era impos-
sible distingir segons quines espècies. 
Era una obra molt meritòria però no 
massa operativa. En altres països hi 
ha coses una mica més semblants al 
que hem fet. Nosaltres hem volgut 

incardinar-la al territori català i, a més 
d’agafar les espècies més comunes i 
representatives, donar-li un plus d’es-
cola de naturalistes amb introduccions 
per entendre per què el nostre país és 
com és, tant des del punt de vista de 
la geologia com del clima i els grans 
ambients, introducció que no trobes 
en cap més guia.” 

Les fitxes d’espècies tenen un estil 
planer però alhora rigorós –“el màxim 
que permet l’espai i el vocabulari”, 
segons Maluquer. Cada capítol té, a 
més, una introducció sobre la morfo-
logia comuna per introduir també el 
vocabulari bàsic: les parts d’un insec-
te, les parts d’un amfibi o un rèptil. In-
tencionadament, inclou breus consells 
“per formar naturalistes, gent jove que 
es vol iniciar: consells per observar; 
quin material els farà falta –prismàtics 
per veure ocells, per exemple– o com 
treure índex de qualitat dels ecosis-
temes. I com treure partit de les ob-
servacions perquè es puguin aprofitar 
les dades que se’n puguin obtenir”, 
afegeix Maluquer. 

D’aquesta manera, la Guia pot ser 
interessant per a dos perfils diferents 
d’amants de la natura: els no iniciats 
i els especialistes en un camp con-
cret. “Vol ser interessant per a dos 
tipus de lectors. Un és la gent que té 
interès però no està iniciada i no tro-
ba una guia adient. El públic ja ini-
ciat pot tenir menys interès per una 
part de la guia però l’altra li pot fer 
servei: per exemple, el que  sap molt 
d’ocells sap de mamífers o d’insectes 
però potser sap poc de plantes o de 
fauna marina i aquesta guia l’ajuda 
a completar els seus coneixements. 
Hi ha tanta profusió de coses que a 
l’especialista en ocells li semblarà 
que necessita una altra guia però, 
per a la resta de coses, tindrà prou 
informació.”

Maluquer opina que la Guia pot 
ser també una “estructura d’estat”, 

La guia inclou també 53 rutes naturals, una de les quals al delta de l’Ebre. 

La ‘Guia’ inclou 
els espais salvats 
per l’acció popular 
i consells per a 
l’observació
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