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Llunes de reravera

Presentació

Editorial

Selene, lluna: la que il·lumina

El cantautor Lluís Llach va popularitzar el mot empordanès “reravera” en una cançó. La
reravera –la tardor– sol ser, injustament, l’època pitjor valorada de l’any, sobre tot per
l’escurçament inexorable dels dies fins al solstici d’hivern. Aquesta disminució de la llum
ens afecta l’estat d’ànim, augmentant-ne la melangia i fent créixer el nombre de diverses
patologies mentals com les depressions.
Si li donem una oportunitat, però, quedarem aclaparats per la serena bellesa de la tardor:
arbres que muden el verd estiuenc en una pintoresca barreja de tons ocres, vermells
i marrons, fulles que voleien suaument i moren entapissant el sòl... i una lluna molt
present i més brillant en aquesta nova foscor, més remarcable després de l’aclaparadora
llum de l’estiu.
El nostre satèl·lit afecta en diferents aspectes la Terra i les criatures que l’habiten, segons
ens expliquen les lleis de la física. Nosaltres, però, el presentem en la seva vessant més
humana i artística. La lluna plena no ens deixa mai indiferents: inspira amor i també
recel, inquieta i fa por, il·lumina, tranquil·litza o neguiteja… En bo o en dolent és la reina
de la nit i la seva fotogènia és incontestable. Gran suggeridora d’emocions, la trobem ben
present en l’obra de molts artistes.
En aquest número de tardor d’Artsterna us acompanyem a fer-ne un repàs a través
de les nostres seccions habituals. Imaginareu l’espai en la de Dansa, somniareu amb
la proposta de Música clàssica i us emplenareu de records amb la de moderna; us
recomanem lectures, us ensenyem curiositats i podreu gaudir de moltes i variades
fotografies. No us vull avançar res més. Només desitjo que us agradi.

Tot apunta que la Lluna es va formar degut a l’impacte d’un cos celeste contra la terra.
Amb el temps la seva influència en les marees en alguns punts va facilitar que les fines
capes d’aigua, riques en compostos orgànics, conformessin la primera “sopa primitiva”.
Aquest “brou”, exposat als raig ultraviolats i a certes descàrregues elèctriques, fou la
fòrmula magistral per a l’aparició de les primeres estructures d’ADN; és a dir, pels orígens
de la vida.
D’hores ençà la lluna ha estat motiu de tot tipus de mitologies i llegendes que han
acompanyat la humanitat. Fa anys que la ciència malda per entendre i estudiar els
processos i influències de la Lluna en el nostre planeta i en les espècies que hi habiten.
Cada cop són més les dades que s’obtenen i ens confirmen la vital influència d’aquest
astre sobre el nostre ecosistema planetari.
Ciències a part, Selene, deessa grega de la Lluna, segueix encisant la humanitat. Li
dediquem aquest número de la revista Artsterna.
Jaume Ramot
President del Grup de Natura Sterna
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Kaguyahime,
la princesa Lluna
Carme Lafay

U

n conte del folklore japonès del segle X va inspirar el
compositor Maki Ishii a escriure una obra per ballet.
El txèc Jiri Kylián, un mestre de la dansa neoclàssica,
la va coreografiar, i la companyia Nederlans Dans Theater
l’interpretà per primer cop l’any 1988.
La protagonista del relat és Kaguyahime, la princesa
Kaguya, que baixa de la Lluna a la Terra i, assetjada per
una miríada de pretendents, se n’entorna al món pur i
espiritual del que prové.

En aquest gran ballet, la música té una importància
cabdal: hi trobem tambors japonesos clàssics i percussió
de l’oest, a més de música de la cort imperial japonesa
-considerada la música orquestral més antiga del móninterpretada amb el vestuari tradicional, tot en viu. Hi
ha canvis d’intensitat sobtats que van de la delicadesa
insistent del ryuteki (flauta de bambú) a la potència
del taiko (un enorme tambor). El ballet s’inicia amb uns
sons aguts, inquietants, que ens transporten a l’espai
exterior i al seu misteri. Durant la representació de
celebracions a la Terra, en canvi, els ritmes són alegres i
familiars.
La coreografia també ha begut de diferents estils:
contemporani i neoclàssic. S’hi barregen moviments
molt lents que requereixen un gran control sobre cada
part del cos amb d’altres de gran vigor, més gimnàstics i
fins i tot agressius.
Cal destacar el vestuari minimalista, en color carn
i negre, que s’adiu perfectament amb l’obra, i
l’escenografia, senzilla i curosa, i amb una il·luminació
molt encertada.
La princesa Lluna és un ballet complet, original i de gran
bellesa plàstica que, des d’aquesta revista, recomano a
tothom que estimi l’art de la dansa.

Vladislav83

https://cutt.ly/mfQStRk
Nederlands Dans Theater, 1994.
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Pere Moreno
Bateries

Mònica López
Sant Feliu de Guíxols

Pere Moreno
Camí de ronda de Sant Pol

Mònica López
Canavelles (Conflent, França)

Pere Moreno
Escollera de Sant Feliu de Guíxols
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Paisatge

Llunàtic

Esther Pardo

Ara a les nits al Pirineu
sembla nevar de tanta lluna
-és cert que als pics hi ha encara neu
i és cert també que ho fa la pruna
tota florida que ara es veu.
Sembla quieta i va brunzent
tota empolvada de fortuna,
mira’s a l’aigua d’un torrent
i es veu ben blanca
però és bruna
que els roquissers senten turment.

Noma

Diu la granota el seu cant ronc
-cant a la molsa i a la runai sembla un home cada tronc,
fidels soldats que té la lluna:
soldats que amaga el núvol bronc.
Cada filera és un camí,
llances esteses una a una;
si el núvol bronc passa per ‘quí
cada filera pren tot d’una
l’aire d’emprendre un nou destí.
Joan Salvat Papasseit (1894-1924)

Allec Gomes

Adrian Lang

Estic mort! La càrrega social és massa forta.
Tothom m’assenyala com si fos un assassí.
Tant sols vaig matar un duc! Un senzill duc,
un ocell barruer, inútil i ruc. No era la meva
intenció, vaig disparar per tant sols espantarlo i va caure com un drap. Ara els naturalistes
diuen que la femella no pot criar els polls sola,
que l’ecosistema està davallant. La gent del
poble parla de mi com d’un animal estrany. I
això ja és insuportable, avui hi posaré remei.
Aquesta nit, just aquesta nit sortirà la gran
lluna de tardor, l’impecable lluna plena de
novembre, i just llavors marxaré d’aquest
món.
Quan la lluna es va situar dalt de tot del
firmament, va enviar la seva llum a la
clariana del bosc on una gran alzina s’alçava
i abaixava una branca cap al ben mig del
planell. Allà vaig estacar la corda que amb un
nus molt ben après, havia d’acabar amb la
meva existència. Contemplant aquella lluna
tant gegantina li vaig demanar clemència.
Implorant perdó per un acte estúpid de
superioritat, d’egoisme i estupidesa, va
semblar que la lluna canviava de color.
S’estava tornant vermella, era la lluna de

sang i volia el meu sacrifici. Res podia sortir
malament. Una vegada sobre la soca, amb
la soga fixada al coll, només calia fer el pas
d’apartar els peus. Vaig mirar amunt, a la
lluna de sang i veié la femella del duc mirant,
esperant la meva fi. Vaig empènyer el tronc. El
coll es va tensar, els ulls s’obriren molt més, les
cervicals cridaven de dolor. Va semblar que la
lluna canviava de color i tornava a ser blanca.
Mil imatges passaren per el meu record, una
d’elles el gran duc mort a terra. Llavors per
sorpresa meva, es va alçar, va batre les ales
tan fort que va tapar la claror de la lluna.
Directe al meu coll amb les seves urpes, va
baixar desplegant tota la seva envergadura
i es va clavar sobre el meu pit. Una fressa de
trencadissa va ressonar al bosc i quan vaig
retornar a aquest món, estava al terra, la
branca de l’alzina s’havia trencat per la força
de la femella de duc que havia vingut a salvarme. Sobre el meu pit, aquella vídua de duc a
qui jo feia poc havia mort la parella em fitava.
Als seus ulls ataronjats vaig veure pau i gens
d’odi com el que tenim els humans. Va volar
al seu niu i em va deixar. La lluna era blanca,
blanca de la puresa de la natura.
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El costat fosc
de la lluna
Francesc Sabanés

D

The Moon. La primera no té a veure amb la
música, sinó amb el disseny de la coberta del
disc. La icònica imatge d’un prisma refractant
un feix de llum sobre un fons negre pot
semblar simple, però té moltes lectures si
es relaciona amb el concepte del disc. En
segon lloc les cançons, al contrari dels treballs
anteriors, obvien les peces instrumentals i
s’acosten a un estil més comercial; i aquest
és el motiu d’un èxit a priori no buscat i d’uns
guanys milionaris força inesperats. En tercer
lloc podem considerar que es tracta d’un
treball dels anomenats conceptuals, on el fil
conductor és la condició humana. Aquesta
manera de compondre seria present a partir
de llavors en molts treballs de Pink Floyd.
Una anècdota sobre The Dark Side Of The

Moon. Hi ha qui diu que es va fer amb la idea
de servir com a banda sonora de El mago de
Oz (The Wizard Of Oz, 1939). Aquests rumors
es basen en el fet que, quan es reprodueixen
el disc i el film a l’hora, es poden trobar certes
sincronies.
https://www.youtube.com/
watch?v=H5bYMeUZTdk&t=19s

Walking On The Moon, The Police, 1979.
https://www.youtube.com/
watch?v=zPwMdZOlPo8
Moonlight Shadow, Mike Oldfield, 1983.
https://www.youtube.com/
watch?v=e80qhyovOnA

Una recomanació de clàssics selenites:

Hijo de la luna, Mecano, 1987.
https://www.youtube.com/
watch?v=OwGG5fX7bxY

Moon Dance, Van Morrison, 1970.
https://www.youtube.com/
watch?v=6lFxGBB4UGU&t=29s

Man On The Moon, R.E.M., 1992.
https://www.youtube.com/
watch?v=dLxpNiF0YKs

Chari Vega

esprés del seu primer passeig llunar,
Buzz Aldrin va reproduir en el seu
casset portàtil la versió que havia
popularitzar Frank Sinatra de Fly Me To The
Moon i la va convertir en la primera cançó que
va sonar des de la Lluna.
Peró en els anys 70, la psicodèlia i alguna
cosa que devia portar l’aigua van fer possible
l’impressionant llarga durada The Dark Side
Of The Moon dels britànics Pink Floyd. El
1973 i amb Roger Waters al capdavant varen
gestar un dels més grans LP del rock de la
història de la música moderna amb un rècord
poques vegades batut: 937 setmanes en les
llistes Billboard i més de 50 milions de còpies
venudes a tot el món.
Hi ha tres raons per escoltar The Dark Side Of
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Les diferents llums
de la lluna
Esther Pardo

L

Llum de Lluna per a una alumna seva de la
que es va enamorar: la comtessa Giulietta
Giucciardi. El primer moviment fa pensar
en quina és la lluna a la que va dedicada
aquesta peça (la comtessa)i, quan s’escolta, es
queda enganxada al cor i no hi ha manera de
que marxi. Desgrana enyorança i solitud en
cada nota. En el segon moviment Beethoven
sembla haver deixat la tristesa de banda
i s’agafa a l’esperança. El tercer porta tota
l’energia que transmet la seva obra i que,
malgrat tots els infortunis i patiments que
va tenir al llarg de la seva vida, no va perdre
mai. Escolteu Glenn Gould mimetitzat amb el
piano i veureu les tecles com una prolongació
dels seus dits.
https://www.youtube.com/
watch?v=fZrm9h3JRGs
Lang Lang
https://www.youtube.com/
watch?v=HoP4lK1drrA
Glenn Gould

Mc Beaner

a lluna ha estat, des dels inicis, motiu
d’atracció i veneració per a l’esser humà i
l’ha lligat a ella pel cicles de la naturalesa
i fins als encanteris i, per suposat, en les
creacions de molts artistes. Dins la música
les dues obres dedicades a la lluna per
excel·lència són les de Debussy i Beethoven.
El tercer moviment dels quatre dels que està
composada la Suite Bergamasque de Claude
Debussy es diu Clar de Lluna i està inspirat
en un poema de Paul Verlaine. A l’autor li
semblava de poca qualitat i per això va trigar
molt en estrenar-la després de revisar-la
i desconeixent que aquesta peça el faria
pujar als altars dels músics. Debussy, un dels
principals autors de música impressionista,
acompanya la lluna des que apareix a l’horitzó
fins que omple el cel. Al llarg de tota la peça
va repetint un motiu que recorda gotes de
llum caient sobre l’aigua. Escolteu la versió
de Lang Lang, veureu la lluna sobre el mar
deixant anar les notes com gotes d’aigua i us
deixarà el cor sense batec en cada silenci.
Beethoven va escriue la Sonata número 14 o
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Plenilunio
Carme Lafay

U

n inspector de policia controvertit arriba
a la petita ciutat on va transcórrer la
seva infància per investigar un crim. Allà
s’enfrontarà a un psicòpata que assassina nenes
durant les nits de lluna plena.
Antonio Muñoz Molina (1956), escriptor en
possessió de molts premis literaris i acadèmic de
la Real Academia Española, ha escrit obres tan
conegudes com El invierno en Lisboa, El jinete
polaco, Sefarad o Beltenebros.
Plenilunio és una apassionant novel.la de misteri
on es parla del costat més fosc de les persones,
que sovint està relacionat amb el sexe. Quan
aquest és frustrant o insatisfactori, l’alternativa
pot ser agressiva, perversa i fins i tot monstruosa.
Muñoz Molina suggereix que qualsevol de
nosaltres es pot deixar endur pel mal i convertirse en assassí o lluitar contra aquests impulsos
i destruir-los. Ho demostra amb el fet que tant
l’inspector com l’assassí no tenen nom, perquè
poden ser qualsevol persona; igualment la
ciutat és anònima, perquè pot ser qualsevol
lloc. L’inspector de l’obra es neguiteja perquè
no aconsegueix descobrir l’assassí i, quan ho
fa, s’enfronta a un buit immens. Tal vegada la
finalitat de la vida sigui buscar sempre més enllà
i, per molt que ens hi esmercem, no ens emplena
prou aconseguir l’objecte del nostre desig.

La major part de l’obra es desenvolupa en un
ambient nocturn. La lluna està present en tots
els capítols i, en els moments de clímax, com a
lluna plena. Els atacs, per exemple, es produeixen
sempre en aquesta fase, que també serà clau
per a la resolució del cas. L’autor utilitza la lluna
com a element de cohesió de les escenes, mentre
formula les seves preguntes: som realment els
amos dels nostres actes?, manem en nosaltres
mateixos?
Muñoz Molina coneix, com tothom, la creença
popular que diu que la lluna plena incita les
persones al mal (homes que es transformen
en llops, per exemple). No hi ha, però, estudis
científics que corroborin aquesta dita. Se sap que
els nostres comportaments estan en gran mesura
influenciats per factors diversos com els gens,
l’educació, els ingressos i els aspectes psicosocials,
però no per les forces gravitacionals. L’escriptor
aprofita aquest folklore en benefici de Plenilunio
aportant-li misteri i angoixa. Paral.lelament a la
història investiga el paper de l’educació com a
contrapès per a afrontar la nostra vessant més
sinistra.
https://cutt.ly/ZfGnA8R

Myriams-Fotos
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El xot

(Otus scops)
m. a. fuentes

E

l xot (Otus scops) és l’espècie de mussol
més petit de Catalunya (de la mida d’un
estornell) i també el més abundant. És
comú arreu del territori, i només falta a l’alta
muntanya i les zones subalpines del Pirineu
i Prepirineu. Habita en tot tipus de boscos
i bosquines, aiguamolls, conreus i és molt
habitual en parcs i jardins de zones urbanes.
Nia en forats als arbres, habitualment de picot
verd. És un rapinyaire nocturn migrador, que
passa l’hivern al sud del desert de Sàhara i
l’època de reproducció a la regió Mediterrània.
Tot i això, alguns individus romanen tot

l’any en aiguamolls litorals, especialment al
Delta de l’Ebre però també, més rarament,
als Aiguamolls de l’Empordà. Com bona
part dels ocells migradors, és insectívor i per
això és una espècie molt sensible a l’ús de
plaguicides i a l’alteració de l’hàbitat. Quan
vol passar desapercebut, durant el dia, aixeca
les `banyes’ de plomes que ajuden a trencar la
seva silueta. Tot i camuflar-se molt bé, és fàcil
de detectar gràcies al seu inconfusible cant,
un xiulet curt que repeteix cada dos segons
que recorda a un ‘’tiuu’’.
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La lluna, dona còsmica
en l’art europeu
Roger Ferrer

L

a forma de representar la lluna,
vinculada òbviament a la nit, però també
considerant-la en relació amb allò femení,
i amb una dimensió còsmica, universal, ha
perviscut a la història de l’art europeu mutant
de religió en religió i amb mil·lennis de
persistència. Com a tema d’anàlisi supera els
límits d’aquest breu apunt, però mostrarem
uns quants exemples per a provar-ho, i ho
farem amb el tipus iconogràfic d’una dona
amb una lluna creixent al cos.
Amb la lluna es podia representar a Àrtemis
al món grec i Diana al món romà. No totes
les estàtues sobre aquestes deesses porten
l’astre, però sí que hi trobem un tipus
iconogràfic amb Àrtemis-Diana, com a deessa
de la vida salvatge, acompanyada d’un gos,
fent al·lusió al mite d’Acteó; així la trobem
en una estàtua que es troba als Museus del
Vaticà.

Un tipus iconogràfic de la Verge té punts
en comú dins l’àmbit cristià ja des de l’Edat
Mitjana. La Verge porta a Jesucrist com a
nadó; pot lluir la lluna creixent al cap o, més
sovint, pot estar asseguda o dempeus sobre
ella. La Verge com a reina còsmica i senyora de
la nit, en el tipus de la Verge de l’Apocalipsi.
La figura femenina relacionada amb les hores
nocturnes apareix en altres contextos com el
de l’alquímia. També aquí encarnarà la faceta
còsmica que es pretén “femenina”, nocturna,
intuïtiva. En els llibres d’alquímia es barregen
atributs que provenen de Diana i de la Verge.
En un dels gravats a l’obra Opus medicochymicum la dona còsmica destaca com a
regent d’una de les dues seccions universals
(l’altre és la solar, masculina), al costat d’un
home-cérvol, com a senyora de la nit, de la
generació de vida, de l’instint i de la intuïció.
La dona, nua, porta la lluna a l’alçada del sexe.

Artemide-Francesco Hayez
?????
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Blau
lluna
Joan Parramon

V

aig presentar les teles Madagascar I i
II a la mostra “Visions en blau” de la
galería Paspartú de Barcelona l’any
2010; era una exposició col·lectiva on el tema
unificador era el predomini del color blau.
Una fotografia que havia vist en un diari en
paper me’n va donar la idea. De vegades un
viatge obre perspectives del que es pot pintar,
d’altres una única imatge se’ns fica al cervell
i sentim la necessitat de donar vida a llocs

que probablement mai no visitarem. És el cas
d’aquestes obres sobre Madagascar, una illa
africana on la nit i la claror de la lluna plena al
bosc fan intuir espais, olors i sensacions que
vaig intentar plasmar perquè l’espectador s’hi
endinsi i somiï com jo en llocs llunyans, exòtics
i misteriosos.
https://joan-parramon.com/
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Sobre la lluna

L’enganyapastors

Pili Royo

A.

La Lluna gira al voltant de la Terra en sentit
antihorari i descrivint una el·lipse de baixa
excentricitat (vol dir que s’aproxima a un cercle),
trobant-se la Terra en un dels seus dos focus. El
punt en què es troba a la mínima distància de
la Terra (uns 356 000 Km), s’anomena perigeu,
i a l’extrem oposat es troba l’apogeu, punt en
què la distància és màxima (uns 406 700 Km).
La Superlluna es produeix quan coincideix que
la lluna plena es troba pròxima al perigeu, de
manera que la seva proximitat fa que la veiem
més gran i brillant.
https://bit.ly/33Zizwr

B.

La velocitat de la Lluna al voltant del seu eix de
rotació és la mateixa velocitat en què es trasllada
al voltant de la Terra. Aquest fet explica que
sempre veiem la mateixa cara de la Lluna. Pots
visualitzar-ho en aquest enllaç:
https://twitter.com/physicsj/
status/1265136446924451840?s=12

C.

L’òrbita de la Lluna no es troba en el mateix pla
que l’eclíptica (pla de l’òrbita de la Terra). Aquesta
inclinació (uns 5º) explica que no es produeixi
un eclipsi cada mes, tenint en compte els 28 dies
(aproximadament) que la Lluna triga en fer una
volta a la Terra. Només es produeixen eclipsis (de
Sol o de Lluna) quan els tres astres es troben en un
mateix pla, i aquesta situació només es dóna quan
es troben alineats, cada 6 mesos aproximadament.
Pots ampliar la informació aquí:
https://edu.gcfglobal.org/es/aplicaciones-de-lamatematica/fases-y-eclipses-de-la-luna/1/

Carlos Alvarez

L’enganyapastors Caprimulgus europaeus és
un ocell nocturn que ni enganya als pastors
ni xucla les mamelles de les cabres, com diu
el seu nom científic. Amb la seva ampla boca
empaita insectes al vol; també els insectes
que espanten els ramats quan, en fosquejar,
tornen al corral. Equipant alguns individus
amb emissors GPS, investigadors suecs han
descobert que aquests ocells sincronitzen la
seva partida migratòria uns deu dies després
de la lluna plena. Tot plegat sembla que
durant les nits de més claror poden caçar més
i així tenir més combustible per afrontar el
llarg viatge al sud.

Milions d’ocells, d’espècies petites i grans, fan
els seus desplaçaments migratoris en plena nit.
Sovint sentim (i gravem) els seus reclams. Però
els humans som animals visuals i no hem parat
fins a empescar-nos la manera d’observarlos. A contrallum, amb uns prismàtics o un
telescopi, sobre el fons de la lluna plena (moon
watching). Un mètode un tant romàntic
d’establir els dies amb major flux migratori.
Per fer-ho hem d’escollir nits amb lluna
plena o quasi. Els ocells propers passen com
una exhalació i són els més llunyans els que
permeten les millors observacions
https://www.youtube.com/
watch?v=x4WL3G3SbUc

Carlos Alvarez

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.

*Aquestes dades personals no es facilitaran a tercers, excepte per obligació legal, i només es conservaran durant el temps necessari per a gestionar la relació que ens vincula.

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-deNatura-Sterna-164351910300211/
@grupnaturasterna

