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La terra
Quan oblidem com es treballa i com es cuida la terra, 
ens estem oblidant de tots nosaltres.
Mahatma Gandhi



Vols ser soci/a de Sterna? És gratis!
Si voleu ser socis del Grup de Natura Sterna només ens heu d’enviar un correu electrònic a l’adreça: 

grupnaturasterna@gmail.com
amb aquestes dades:

Nom i cognoms
DNI

Adreça de correu electrònic
Telèfon mòbil

Telèfon fix

Una vegada rebudes, us enviarem un carnet de soci que podreu imprimir i retallar o portar al mòbil. 
Pel fet de ser soci, tindreu prioritat en les activitats del Grup, podreu col·laborar i presentar iniciatives 

i rebreu a la vostra adreça de correu electrònic les revistes de Sterna.

Per fer coses hem de ser més socis padrins!
Si, a més, voleu ser soci padrí i contribuir a les despeses del Grup, 

podeu fer un donatiu anual de l’import que ens digueu, amb un mínim  de 25 euros, 
que se us carregarà al número de compte corrent que ens indiqueu.

Si volguéssiu fer una aportació puntual, poseu-vos en contacte amb nosaltres a:
grupnaturasterna@gmail.com

Si vols col·laborar en la revista, tens alguna idea interessant o algun suggeriment o proposta, 
fes-nos-ho saber. Envia un correu a: 

grupnaturasterna@gmail.com
Estigues informat del que fem i del que passa a la vall. Segueix-nos!!!

https://es-es.facebook.com/Grup-de-
Natura-Sterna-164351910300211/ 

@grupnaturasterna



Presentació
Arribar a l’ànima de forma directa, colpidora, al marge de coneixements previs, és una singularitat 
només permesa a la natura i l’art. Aquests, amb el seu infinit conjunt d’expressions i facetes, 
són recursos que de forma inconscient penetren en el nostre cervell trobant aquells indrets 
insondables on fer-nos sentir, vibrar i interpel·lar-nos. Quina tecla cal prémer per quedar hores 
davant d’un quadre, un paisatge o un cap vespre? On ens pot portar una poesia, una melodia o el 
cant d’un ocell? Només l’art ens pot oferir respostes. 
Aquestes reflexions són les que sempre m’han apropat a l’art, perquè són viscerals. Mirem, 
escoltem, palpem, sentim amb tots i cada un dels nostres sentits i tenim una resposta interna, 
única i intransferible.  
En aquest sentit i des d’el Grup de Natura Sterna ha sorgit l’oportunitat d’obrir un nou camí, 
un camí que no està en cap mapa, un sender en forma de revista que ens acompanyi per 
corriols i averanys artístics i naturals; on a cada revolt o cada pàgina descobrim que la terra és 
una obra d’art, cada un de nosaltres un pinzell, un llapis o una eina amb la que podem gaudir i 
crear un món més sostenible i respectuós. Artsterna vol ser, i ens esforçarem perquè així sigui, 
una publicació de caire cultural alhora que rigorosa, on a partir de qualsevol de les disciplines 
artístiques puguem difondre l’amor i la protecció per la natura.  
Com a president de l’entitat, només puc dir que és un plaer que del nostre equip heterogeni hagi 
sorgit un projecte com aquest. Dono les gràcies per endavant a l’equip redactor i als col·laboradors 
que de ben segur ens portaran cap a una experiència sensorial d’íntima relació amb la natura. 

Jaume Ramot
President del Grup de Natura Sterna
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Editorial
Les primeres civilitzacions consideraren la terra com una propietat dels déus 
que els homes havien de venerar. Les cultures primitives d’arreu del món varen 
estar lligades a ella i, concretament, a la seva fertilitat. La mitologia grega ens 
ofereix, en aquest sentit, una història que m’agradaria recordar.
Diu la llegenda que Demèter, deessa de la terra, va tenir una filla amb Zeus, 
màxima autoritat de l’Olimp. L’anomenaren Persèfone. La nena es va criar feliç 
amb les nimfes fins que el seu oncle, el déu Hades, se’n va enamorar i la va 
raptar. Mentre la terra s’obria sota els seus peus per engolir-la cap a la foscor 
del regne dels morts, Persèfone xisclà amb totes les seves forces. La seva mare, 
que l’havia sentit, la buscà desesperadament per tot el món durant tant de 
temps que descuidà les seves obligacions i que la terra s’assecà i, finalment, es 
tornà estèril.
Davant l’alarma provocada, Zeus va haver d’intervenir: Demèter tornaria a 
ocupar el seu lloc a l’Olimp i Persèfone passaria mig any amb la mare i l’altre 
mig amb el marit. Així, cada vegada que mare i filla s’ajunten, escampen la 
seva felicitat arreu; la natura brota, la terra verdeja i el camp es tenyeix dels 
tons multicolors de les flors. Ha entrat la primavera!

Carme Lafay
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Col.laboradors: socis de Sterna
Correcció i revisió: Carme Lafay, Esther Pardo.
Les opinions dels autors, col·laboradors i convidats 
corresponen exclusivament al seu criteri personal.
© Les imatges són propietat dels seus autors.

Consell editorial: Carlos Alvarez-Cros, Miguel 
Ángel Fuentes, Carme Lafay, Rosa Matesanz, 
Esther Pardo, Jaume Ramot.



La consagració 
de la primavera
Quadres de la 
Rússia pagana
Esther Pardo

ARTSTERNA4

L’autor d’aquesta obra, Igor 
Stravinsky, va néixer a 
Lomónossov, Rússia (17-6-1882) 

i va morir a Nova York (6-4-1971). Va 
treballar diferents estils musicals al 
llarg de la seva vida; La Consagració 
de la Primavera és de la seva època 
russa, es situa en el primitivisme i hi 
podem notar l’influència del també 
compositor rus Rimski Korsakov.
Originalment la partitura va ser 
escrita per a ballet, tot i que ha 
arribat a ser habitual en repertoris 
d’orquestra i també en transcripcions 
per a banda simfònica; el mateix 
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Stravinsky, abans de fer la partitura 
per orquestra, en va fer l’arranjament 
per a dos pianos. El ballet es va 
estrenar (maig 2013) al Théâtre des 
Champs Élysées de París. L’obra per a 
gran orquestra no ho va ser fins a uns 
anys després, utilitzant una plantilla 
orquestral de les més nombroses. 
Tots els instruments tenen rols de 
molta dificultat interpretativa per les 
distàncies de les tessitures i perquè 
utilitza compassos de difícil execució. 
Cal remarcar també els ostinato 
que introdueix en alguns passatges 
sense tenir en compte l’harmonia 

https://www.youtube.com/watch?v=BhsRshwB5q4&list=RDBhsRshw
B5q4&start_radio=1&t=713 
Orquestra Philharmonica de Berlin , considerada la millor orquestra del Món. Di-
rector Zubin Mehta, capaç de donar un matís suau a tota la seva feina.

https://www.youtube.com/watch?v=cq7hQeRyA4g 
Orquestra simfònica de París a l’any 1929. El director, el mateix Stravinsky.
El so no és de bona qualitat, però val la pena sentir la peça dirigida pel seu autor.

https://www.youtube.com/watch?v=iKlXqoyQbks
Versió per a dos pianos, anterior a la orquestració completa.

ni el tempo, que és qui dóna a la 
música una sonoritat desconcertant 
per a l’oient, fins que aquest acaba 
per acceptar-la i entra en el joc de 
l’autor. 
Aconsello a la persona que hagi 
gaudit de l’extraordinari ballet que 
es prengui el seu temps per escoltar 
l’obra, així no li serà difícil seguir la 
història. Stravinsky ens porta a la 
connexió -que no hem d’oblidar- 
que tenim els essers humans amb 
la mare terra i al poder que té sobre 
nosaltres en el moment del seu 
renaixement: la primavera. 

Ioana Ssu per Pixabay
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La consagració 
de la primavera 
coreografiada per 
Nijinsky, Béjart i Bausch
Carme Lafay

VASLAV NIJINSKY
https://www.youtube.com/watch?v=M1w6cg5I10c   
(11’48’’)
Recull de fragments de dansa interpretats per Nijinsky. 
Ens adonem dels grans canvis que hi ha hagut en 
fotografia/cine des de primers del segle passat a 
l’actualitat.

https://www.youtube.com/watch?v=4coES_ei4PU   
(4’58’’)
Simulació més recent del que va ser un tros del ballet a 
l’època de Nijinsky.

PINA BAUSCH
https://www.youtube.com/watch?v=0VqaGkKQRCU   
(4’39’’)
L’extracte destaca la importància concedida a la terra 
en aquesta dansa que rememora antics rituals. La dona 
que es quedi amb el mocador vermell serà la triada pel 
sacrifici. 

https://www.youtube.com/watch?v=nd_ZCuqYdVE    
(36’28’’)
Iniciant el ballet amb les ballarines, Bausch explora aquí 
el punt de vista femení, presentant-nos-les com a éssers 
dèbils i espantats -com probablement eren en temps 
ancestrals. 
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L’any 1913 Stravinsky va estrenar la seva nova composició per a ballet a París, interpretada 
per Vaslav Nijinsky. La coreografia del gran ballarí estava tan carregada de brusquedat i 
erotisme per simular la fecundació de la terra, que l’obra va resultar massa atrevida per a 

uns espectadors habituats a la suau estètica del romanticisme. La sala el va xiular des de l’inici i 
van acabar pegant-se partidaris i detractors. Així les coses, aquest ballet va caure en l’oblit.

El marsellès Maurice Béjart el va reprendre a finals dels anys cinquanta. Conscient que el llibret 
s’inspirava en els rituals primitius del sacrifici d’una noia per celebrar l’arribada de la primavera, 
va crear una coreografia que mostrés el renaixement salvatge de la natura, amb uns ballarins 
joves i forts que recordaven els membres de les tribus africanes. En aquella època el ballet 
clàssic era cosa de dones; els homes es limitaven a aguantar-les en els pas à deux i a disposar 
només d’uns breus solos on poder mostrar el seu art. Béjart va capgirar aquella situació injusta 
retornant als homes el protagonisme que mereixien. L’energia que desprèn la coreografia 
exalta l’ànim, interpretant encertadament la intenció que li havia donat Stravinsky.  

La també figura de culte, Pina Bausch, en fa el 1974 una lectura molt diferent. Es fixa en el 
patiment de les dones mentre se’n tria una pel sacrifici. Juga sàviament amb els colors: cobreix 
l’escenari de terra marró fosc, tria indumentàries de color beige, atrau la mirada amb un 
mocador vermell que cap ballarina vol agafar. Ens presenta uns homes dominants i unes dones 
febles i espantades. El desordre i la tensió son palpables. I mentrestant, ens sentim aclaparats 
per l’angoixa... 

MAURICE BÉJART
https://www.youtube.com/watch?v=pNsI13xXc5o 
(4’35’’)
Un tràiler per veure tota la companyia i fer-se una idea del 
ballet. Recomano veure’l sencer per captar l’essència del seu 
significat i gaudir de la música de Stravinsky.

https://www.youtube.com/watch?v=UAxHw4YoQaA
(34’38’’)
Des dels primers compassos Béjart busca el punt de vista 
masculí. Les ballarines no entren en escena fins al minut 16, al 
principi d’una llarga frase musical més melòdica. El coreògraf 
només permet que ballin junts els últims 10 minuts; això sí, 
sense discriminar per sexes. Hi ha més lluita que submissió. 

Skitterphoto per Pixabay
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Som aquí
Rosa Matesanz

La Vall d’Aro, la nostra Vall, viu entre el 
massís de l’Ardenya, la serralada de les 
Gavarres i la mar Mediterrània i, solcada 

pel riu Ridaura, llueix com un mosaic que 
decora el sud del Baix Empordà. La seva cara 
més amable ens la regalen conreus, suredes, 
pinedes, bosquines i prats, turons i platges, 
que batallen per sobreviure a un constant 
procés d’artificialització. 
Des de no fa tants anys, nosaltres hi pintem 
i hi esborrem a la nostra conveniència, al 

nostre caprici. Ara, més que mai, aquí, manem 
nosaltres. I som molts, cada vegada, més. 
Els pobles, les urbanitzacions i les zones 
industrials, per no dir-los tots, van mossegant 
mica en mica el paisatge de la vall. L’home 
sepulta la terra.
El Grup de Natura Sterna, enguany, fa trenta 
anys que som aquí acompanyant la Vall d’Aro 
en aquest litigi entre natura i barbaritat 
humana. Amb moltes causes perdudes, però 
amb algunes de guanyades, en resistim 
sense aturador a la màquina del ciment. La 
biodiversitat del territori ens ho demana, 
ens ho exigeix. Un espai ric i fèrtil que podria 
ser parc natural i, fins i tot, reserva integral, 
està morint poc a poc en mans d’uns quants 
inconscients. Pocs recursos, poca regulació, 
poques lleis. De vegades, poca intenció. Poca 
estima per la natura.
I, mentrestant, la terra, ofegada, resta 
esperant el moment de tornar a veure la llum 
del sol.
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El còlit gris 
Miguel Ángel Fuentes

El còlit gris (Oenanthe oenanthe) és un petit ocell 
insectívor i migrador que cria a tota Europa, Orient 
Mitjà, Islàndia, Groenlàndia i Alaska, i passa l’hivern 

a l’Àfrica, al sud del desert del Sàhara. A casa nostra el 
podem trobar del març fins al novembre allà on es 
reprodueix, principalment al Pirineu i Prepirineu. 
Nia en prats alpins amb pedres i en tarteres, tot 
i que pot criar a la muntanya mitjana i a zones de 
plana de la Catalunya humida. 

Aquest moixó però, es pot observar a qualsevol indret 
durant les migracions de primavera i de tardor. És llavors 
quan és comú arreu, i fàcil de detectar en tot tipus de 
zones obertes com ara camps de conreu, prats, zones 
rocoses, i a qualsevol punt de la costa, especialment 
platges, espigons i penyes litorals. De fet, l’element més 
fascinant de la seva biologia és la seva migració, doncs 
és la més llarga coneguda entre tots els passeriformes, 
ja que les poblacions d’Alaska poden travessar l’estret 
de Bering i creuar tota l’Àsia fins arribar a l’Àfrica. Les 
poblacions d’Islàndia i Groenlàndia travessen l’Atlàntic 
d’una tirada, recorrent 2.500 km sense parar fins a les 
costes d’Europa occidental. Però el més espectacular 
és que, en condicions favorables, poden passar de llarg 
Europa i volar directament fins a l’Àfrica, travessant 
l’Oceà Atlàntic en un increïble trajecte de més de 4.000 
km sense aturar-se, el que suposa una fita increïble per a 
un ocell més petit que una mà que amb prou feines pesa 
quatre sobres de sucre.

És un ocell molt terrestre i acostuma a parar-se a pedres 
prominents o pals. Té un vol directe, i fàcil de distingir, 
doncs ensenya el característic disseny de la seva cua, 
blanca amb una marca negra en forma de T invertida.

El còlit gris només s’observa a la Vall del Ridaura de pas, 
a la primavera i la tardor; s’hi s’atura per descansar i 
menjar abans de reprendre el seu viatge migratori.
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 Al dibuix s’il·lustra un mascle adult, molt 
acolorit: les femelles són molt més discretes, de 
tonalitats ocres i crema, més homogènies que el 
mascle. Cal fer esment que tot i no ser una espècie 
amenaçada, sí que és una espècie protegida per la 
legislació autonòmica, estatal i europea.
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Ens tornem 
d’acer
Sílvia Gomau

Obro la finestra perquè el sol 
s’escampi per casa. No arriba 
l’escalfor, els edificis de davant 

ho impedeixen. Observo el carrer, sento 
soroll de cotxes amunt i avall. L’aire 
dens i compactat desdibuixa els terrats 
de colors apagats on no llueixen ni els 
metalls. Vivim en una selva d’asfalt, 
impulsiva, rutinària, regida pel temps i 
els diners. Hem perdut sensibilitat i bons 
costums, canviant-los per comoditat i 
poc esforç. Ens tornem d’acer. No cuidem 
el que tenim, no ens preocupa què 
tindran els que vinguin després. 

Tanco els ulls per tornar als 
records i notar com el sol escalfa el 
meu rostre: arbres balancejant les 
branques a banda i banda, la verdor 
de la vegetació humida de rosada, els 

Pete Linforth per Pixabay
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colors daurats de l’aurora. Empleno els 
pulmons d’aire net mentre escolto els 
ocells refilant cançons. Sento la remor 
de les onades i com el sol m’escalfa 
la pell. Gavians voltant en busca de 
menjar, imatges que van i vénen, 
accelerant la meva indignació. Entre els 
blaus i els verds s’acumulen plàstics, 
envasos, papers i burilles, restes de tota 
mena mal gestionades. 

Obro els ulls, veig edificis i 
construccions que es fan ombra. Aquí 
balcons, finestres, plantes i flors en 
una convivència que desllueix els seus 
colors; allà un jardí entre totxana i 
ciment, més enllà gespa artificial sobre 

fred formigó. El cap fora de la finestra, 
necessito cridar ben fort  “aturem-
nos!”, i xisclar “pensem, recifiquem!”. 

La terra és el santuari on recollim el 
que ens cal per alimentar-nos, vestir-
nos... viure. Cada cop menys respectada 
per indústries, laboratoris i vehicles. Per 
nosaltres. Hauríem de viure pensant 
en tot alló que la terra generosament 
ens regala: passejos al bosc, caminades 
arran de mar, paisatges encisadors... el 
somniat i preuat jardí que tots volem 
tenir i que pocs volen cuidar.
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Viquipèdia
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La deessa que 
controla el flux vital
Roger Ferrer

La capacitat dels símbols, els temes i els tipus iconogràfics per continuar 
apareixent en diversos períodes històrics, així com en cultures diverses, 
durant la història de l’art, resulta una de les seves característiques més 

fascinants. Entre els que més es repeteixen hi trobem la deessa mare en 
moltes variants. És més, resulta un dels temes que primer apareixen en l’art 
del pleistocè, molt probablement vinculat a rituals.
Quan analitzem algunes de les primeres mostres d’escultures no es pot ometre 
l’existència de les anomenades Venus, entre altres factors perquè resulten de 
les més ben tallades i de les més atractives visualment. Potser la més famosa 
és la Venus de Willendorf, datada generalment com d’entre uns 26.000 a uns 
29.000 anys. L’estatueta pertanyia a una societat nòmada i es va trobar a un 
jaciment al costat del Danubi. La Venus de Willendorf consisteix en una figura 
de dona molt voluminosa, de pits, ventre i malucs molt generosos.
Probablement representi la deessa mare en la seva faceta de dispensadora 
de la fertilitat. És per això que el nom que li van posar fa més de 100 anys 
resulta incorrecte, ja que, més que una Venus, deessa de la bellesa, seria 
més aviat una Artemisa, una Demèter, una Hera o una Gea, deesses de 
la fecunditat salvatge, de la llar o de la Terra en general, per anomenar 
diverses deesses del panteó grec probablement més properes en sentit a 
aquesta «Venus» de Wilklendorf.
El que ella representa, una senyora de la vida fecunda, s’ha representat de 
maneres molt diverses en la història de les cultures humanes i molt sovint 
l’hem vist acompanyada d’animals salvatges, fins i tot a vegades ella mateixa 
amb parts zoomòrfiques, així com freqüentment amb formes corporals 
femenines molt rotundes, per aportar una idea d’abundància.  Moltes 
vegades aquestes estàtues i estatuetes de la deessa mare reguladora i 
obsequiadora de la vida devien de formar part de rituals, sovint nocturns.

Museu de Viena, lloc on es troba representada la deessa:
https://patrimoniointeligente.com/la-venus-willendorf/
Una descripció breu: Un minuto con el arte
https://www.youtube.com/watch?v=gi8G9CaIuys
Una curiositat:
El 2018 Facebook va censurar una foto de la Venus per considerar-la 
“pornogràfica”. 
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Veure el tràiler:
https://www.youtube.com/watch?v=r8JESA2rlrA 

Veure Tierra prometida sencera: 
No es troba a Youtube ni a Netflix ni a AmazonPrime.
https://repelis-tv.net/movie/133694/tierra-prometida.html#
Opinió: es tracta d’una pel·lícula senzilla en el plantejament i en el guió, 
però que sacseja perquè mostra encertadament com una comunitat amb 
problemes diversos és capaç d’unir-se per fer front a un enemic de la terra 
que és comú a tots. La conclusió és que el més important per minimitzar 
la destrucció de la terra som les persones. Nosaltres n’hem de ser els 
guardians i els protectors. 
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Terra promesa 
(Promised Land), Gus Van Sant, 2012
Carme Lafay

El cine, com les altres arts, també ens ha parlat de la terra, i ho ha fet 
amb punts de vista diferents i contraposats. Hem vist el planeta Terra 
des de l’espai, la terra com a propietat per la que es lluita i també les 

misèries dels qui la treballen. Ens ha fet estimar la seva bellesa fotogràfica 
i patir pel maltractament constant al qual l’hem sotmès. Ens ha apropat 
als seus habitants i ha donat veu a la natura, als animals i a les persones. 
Aquesta veu ha estat sovint amable, però també crítica en una variada i 
abundant filmografia de denúncia.

La proposta d’avui és una pel·lícula interpretada per Matt Damon i filmada 
en bonics paisatges naturals rurals. El representant d’una companyia hi és 
enviat per convèncer el poble de vendre la terra a canvi d’una quantiosa 
remuneració perquè puguin perforar-la en busca de gas. Tot i les dificultats 
econòmiques en què es troben els habitants, no li posaran la feina fàcil.
Els punts forts: el tema (medi ambient), la fotografia (vistes aèries), la 
interpretació (Matt Damon) i l’impacte positiu que deixa en l’espectador.
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Les entranyes 
de la terra
Joan Parramón

Sota el paraigua de la sèrie “Macrocosmos & 
Microcosmos” en què estic treballant aquests 
últims anys vaig elaborar aquesta obra buscant la 

interpretació de les entranyes de la terra, en concret a 
l’interior de la mina de carbó de Mequinensa (Saragossa).
    
Paral·lelament, vaig organitzar-hi un taller soterrat amb 
escolars de la població. Vàrem fer els pigments utilitzant 
bàsicament minerals de la paret de la mina: carbó, 
guix blanc i guix cristal·litzat, de diferents textures i 
coloracions, per tal de crear una obra viva.
    
Així, la mina, l’interior de la Terra, va respirar a través 
d’ella, va sortir a la llum on va irradiar el seu silenci, poder 
i força. Extreure els elements de l’interior de la terra 
forma part del meu projecte de treballar elements de 
la natura intentant expressar el seu interior, missatge, 
irradiació i plenitud, materialitzats per la meva inspiració 
i possibilitats. 
    
Més que reflectir la realitat figurativa del lloc, m’interessa 
expressar-la a través de l’abstracció, en aquest cas 
creant els pigments amb la mateixa terra de la mina, 
impregnant-ne la tela i seguint la imatge d’aquest tros 
de paret de la mina de carbó, prou abstracta en la seva 
realitat. 

web: http://joan-parramon.com/

Link al reportatge “Taller i obra a la mina”: 
http://joan-parramon.com/blog/ 

“Paret de la mina 
de carbó”. Mixta 
sobre tela, 300 x 
220 cm, any 2018. 
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Taller de pigments amb alumnes.L’obra inicial en front de la paret a representar. 
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Colectivo la Majara

Art en forma cooperativa, un tant eclèctic, però que 
demostra els beneficis de crear lliure i conjuntament. 
Amb l’obra Labranza, en Daniel Rosado i el seu equip 
s’apropen a la terra i als qui la treballen.
La preparació d’un artista passa per implicar-se a fons 
en allò que investiga. 
https://www.youtube.com/watch?v=jer06xc92iU
El resultat de l’estudi: 
https://www.youtube.com/watch?v=bsKko9G1GOY

Recomanacions editorials

Per a aficionats a la lectura en general i a assumptes de la terra en particular, la vasco-
navarresa Editorial Txalaparta posa a la vostra disposició un bon número de llibres que 
aposten per un planeta solidari i divers. En castellà i en euskera, els trobareu a:
https://www.txalaparta.eus/es/editoriales/la-fertilidad-de-la-tierra

El pa, producte de la terra

El pa, juntament amb la cervesa, 
l’oli i el vi, va ser un dels primers 
aliments processats de la terra. 
Ha estat present a taula des 
que l’home es va fer sedentari 
gràcies a l’aparició de l’agricultura. 
L’ecomuseu Farinera (Castelló 
d’Empúries) mostra  a grans i petits 
els molins fariners de l’Alt Empordà.
https://www.ecomuseu-
farinera.org/ca

MuseuDansa

Literatura

L’editorial Errata Naturae ha tret ja diversos libres d’un 
dels pares del pensament ecològic, el nord-americà 
Henry David Thoreau. La natura, l’ecologia i la reflexió 
són els eixos d’una part del seu catàleg. El seu director, 
Rubén Hernández, explica: “El interés por el tema de 
la naturaleza y por lo que los clásicos llamaban la 
«vida buena», como ocurre con el resto de temas que 
aparecen en nuestro catálogo, no es más que un reflejo 
de nuestros intereses personales”
http://erratanaturae.com/libro/

Planeta de libros té també una línia que parla de 
natura en forma d’assajos i novel·les de ficció. L’oferta 
és àmplia i variada.
https://www.planetadelibros.com/seleccion-
editorial/libros-sobre-medio-ambiente/158

Couleur per Pixabay
Gerardo M

edina
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Museu de la terrissa de Quart

La terra argilosa molla, pastada i cuita es fa servir per fer 
càntirs, perols, gerres i testos. Els anomenem “terrissa”. 
La peça més antiga coneguda prové del Japó, de 
l’època prehistòrica. Ja llavors els humans necessitaven 
emmagatzemar tant líquids com sòlids. Quan es van fer 
sedentaris encara els en van caldre més, de recipients. 
Podem doncs afirmar que la ceràmica porta més de set 
mil anys d’existència al planeta. El Museu de la Terrissa 
de Quart té només nou anys de vida tot i que la història 
d’aquest municipi gironí està lligada a ella des de fa 
uns set segles. Per fabricar terrissa cal terra, aigua, foc... 
i tenir prou ofici per a superar tots els processos que 
calen i que trobareu en el museu. Però no explicarem res 
més. Aneu-hi i gaudiu de la visita!
https://www.museuterrissa.cat/ca/

Música per a E.T.’s

D’aquí a poc, les sondes espacials 
Voyager I i II, llançades per la 
NASA el 1977, esgotaran el seu 
combustible i vagaran per l’espai, 
lluny del nostre sistema solar. 
Transporten informació sobre 
el nostre planeta per si algú les 
intercepta. Entre altres, sengles 
discs amb tota mena de sons 
terrestres que inclouen gravacions 
de música de tot el món, des de la 
cinquena simfonia de Beethoven, 
a Johnny B. Goode de Chuck Berry. 
En aquest enllaç podeu trobar tot 
el contingut dels discs:

https://hipertextual.
com/2018/03/voyager-discos-
oro-pistas-audio-sonidos-saludos 

Si arriba a algú, es farà una idea 
de qui som? O, més ben dit, de 
qui érem?

La terra. Émile Zola

Una obra clàssica, de domini 
públic, de l’autor de la nissaga 
dels Rougon-Macquart, una 
família dominada per les 
baixes passions. En aquesta 
quinzena novel.la, la terra és 
la protagonista absoluta, el 
centre de tots els tripijocs i 
del drama escrit per l’escriptor 
francès, màxim exponent del 
naturalisme.

Literatura

MúsicaMuseu

En versió original: 
https://freeditorial.com/es/books/la-terre
O traduïda al castellà: 
https://wvw.epubgratis.org/la-tierra-emile-zola

M
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