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Al món hi ha unes 230.000 espècies de plantes i de flors.
On n’hi ha més és a les selves tropicals. A Europa hi ha
unes 12.000 espècies, de les quals a la Península Ibèrica
se n’observen unes 5.000...
Les pàgines de l“Inventari il·lustrat de les flors” són un festival
de colors -i d’aromes suggeridores- que, a través de 62 tipus
de flors, ens porten de viatge per tot el món: des de les regions
de l’Àfrica del Sud a on viu l’ocell del paradís, fins a l’illa
de Sumatra d’on és originari l’efímer arum tità, tot passant
per les praderes pròximes, a on creixen les margarides.
Silvestres i cultivades, i amb una original classificació per colors
per facilitar la seva localització, cada làmina presenta una o dues
espècies de flors identificades pel seu nom comú i científic,
alçada i època de floració, juntament amb una breu descripció
amb aspectes com la seva procedència, aplicacions medicinals
i fins i tot culinàries, curiositats o alertes sobre el seu nivell
de conservació. Abans d’entrar en matèria, Virginie Aladjidi
presenta en una introducció les parts de la flor, el seu procés
reproductiu a través de la pol·linització i els modes de creixement.
Com a tots els títols de la col·lecció, les il·lustracions
d’Emmanuelle Tchoukriel destaquen per la seva precisió
i realisme, amb perfils traçats amb retolador i tinta xinesa,
i fons d’aquarel·la, que ens recorden els antics quaderns de camp.
Al costat de les flors apareixen també detalls ampliats d’arrels,
pètals o llavors, a més a més de petites figures d’altres veïns,
com ara insectes, amfibis, aus o herbívors.
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■ Temàtica: catàleg amb 62 tipus de flors de

tot el món.
■ Edat recomanada: a partir de 6 anys.
■ Aspectes destacables: il·lustracions naturalistes

acolorides amb aquarel·la; cada làmina
presenta il·lustracions, nom comú, nom
científic i descripció; classificació per colors;
altres títols de la col·lecció: “Inventari il·lustrat
d’animals”, “Inventari il·lustrat dels animals
amb cua”, “Inventari il”lustrat dels mars”,
“Inventari Il·lustrat dels insectes”, “Inventari
il·lustrat dels ocells” i “Inventario ilustrado de
los árboles”.
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