
Males herbes
Guia per conèixer la vegetació arvense i ruderal

De Ramon Pascual

Un llibre que ajuda a  situar les males herbes al lloc
que els correspon i a saber interpretar les seves virtuts

Títol: Males herbes

Autor: Ramon Pascual

Col·lecció: Physis, 4

Pàgines: 120 (totes en color)

Nombre d’il·lustracions: 155

Format: 12 x 22,5 cm

Preu: 13,90 euros

ISBN: 978-84-9034-014-1

Publicació: octubre de 2012

“El propòsit d’aquest llibre és apropar les persones a aquestes plantes corrents i
vulgars de les quals gairebé ningú no en fa cas i que, espontàniament, sense
demanar permís a ningú, creixen aquí i allà en els descampats, a les vores dels
camins, en els camps conreats o abandonats, als talussos de l’autopista, a les
escletxes de les parets, als sots dels arbres o entremig de les llambordes dels
carrers, a vegades amb una força sorprenent que esquerda les pedres perquè
triomfi la vida.

Val la pena que tothom descobreixi la seva bellesa, sovint desapercebuda o
emmascarada per la pols i la brutícia, i donar a conèixer alguns trets de la seva
biologia, de la seva història i fins i tot, per alguna d’elles, de la seva utilitat, de
les seves virtuts remeieres o dels seus aromes i sabors. El coneixement que
cadascú tingui d’aquestes plantes ha d’ajudar-lo a saber interpretar el propi
entorn, ja sigui rural o urbà. La vegetació ruderal està integrada per una munió
de plantes menystingudes estèticament i mal conegudes, però que són,
paradoxalment, aquelles que tenim  més a prop.

(de la introducció de Ramon Pascual)



Sinopsi:
La col·lecció PHYSIS es caracteritza per posar a l’abast de les persones un bon
coneixement del món natural, del medi que ens envolta. L’originalitat en el tractament
d’aquests temes és ben clar en els llibres publicats, Primera guia del boletaire,
Rapinyaires a Catalunya i Gramínies, i ara aquest llibre insòlit, Males herbes, en el
qual l’autor ens convida a la descoberta d’aquesta vegetació tan menystinguda i a la
vegada tan propera. Tal com es pot llegir en el pròleg, “aquest llibre ens ajudarà a tots
a situar les males herbes en el lloc que els correspon i a saber interpretar les seves
virtuts i la seva capacitat d’adaptació i supervivència i que, tal com diu l’autor, són un
esclat de vida entremig de les ezquerdees del paviment dels carrers”.

Ramon Pascual va cursar estudis de biologia a la Universitat de Barcelona i encaminà
la seva activitat professional cap a la divulgació de les ciències, amb una activa
presència en el món editorial i amb la participació en nombrosos cursos i conferències
a l’entorn del coneixement del món vegetal i dels bolets. Ha publicat Guia d’arbres dels
Països Catalans, Guia d’arbustos dels Països Catalans i Guia dels bolets dels Països
Catalans i, amb Cossetània Edicions, Guia de bolets per a nois i noies, Guia d’arbres
per a nois i noies (Premi Crítica Serra d’Or, 2010) i Guia de plantes per a nois i noies.
Va iniciar la col·lecció Physis amb Primera guia del boletaire.
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