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Temps de flors
“Un jardiner és una persona diferent de les 
altres, i això ens ve de tractar amb les flors”. 
Mercè Rodoreda
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Editorial
En aquest cinquè número d’Artsterna ens fixarem en les flors. Simplificant-
ho molt, una flor és una estructura reproductiva que crea les llavors que 
perpetuaran l’espècie. Però el nostre propòsit no és científic; en les pàgines 
que segueixen hem volgut buscar la bellesa d’aquesta part de la planta tan 
inspiradora. Les flors tenen un significat en les relacions humanes de totes les 
cultures, són un símbol. Per això fa més de 5.000 anys que les cultivem. Per això 
es van trobar pintats uns lliris en un fresc de l’edat de bronze a Santorini. 
Els grecs celebraven festes en honor a la deessa dels jardins, anomenada Cloris, 
que té un equivalent llatí: Flora. L’hinduisme creu que l’esperit de la sagrada Flor 
de Lotus és part de l’ànima de cada ésser humà. Aquesta mateixa planta en el 
budisme representa la puresa interior i exterior. El Hadiz, que recopila dites de 
Mahoma, va deixar representar només flors, arbres i éssers inanimats en l’art 
islàmic. 
Fora de l’entorn mitològic i religiós, en la nostra cultura contemporània fem 
servir les flors per a agrair, obsequiar o recordar. Les pintem i dibuixem, ens 
hi referim quan escrivim, componem peces musicals pensant en elles, les 
fotografiem i les admirem. 
Els francesos celebren La fête du muguet cada primer de maig, lloant la 
primavera. A veure si la bonica foto de la portada ens dóna, a nosaltres també, 
sort i felicitat!

Carme Lafay, directora d’Artsterna
Lafay Ebooks: https://goo.gl/BSuScR  

Presentació
Creixeu, multipliqueu-vos i ompliu la terra... 
Aquestes ordres, divines o no, foren transcrites ja en els primers escrits dogmàtics 
per rememorar una de les lleis més fonamentals: el Gènesi no hauria reeixit sense la 
reproducció. Cada primavera la natura fa palesa aquesta llei natural, una empremta 
genètica que empeny totes les espècies a reproduir-se i evidentment, si poden, a omplir 
la terra. És una realitat no fàcilment detectable. Els animals, en moments de tan íntimes 
labors, opten per amagar-se i passar el més desapercebuts possible. Però les plantes no 
poden. Fixades al terra, han fet de la seva restricció una virtut. Exhibicionistes, descarades 
o delicades, però sempre sublims, les flors són expressions de la mare natura que, lluny de 
voler agradar als egocèntrics humans, tenen funcions infinitament més lloables que la de 
lluir dins un gerro.
Des d’Artsterna intentarem gaudir-ne i al mateix temps protegir-les. Actualment són 
moltes les amenaces que s’abaten sobre les delicades flors silvestres: marcòlics, dròseres, 
lletimons i un llarg reguitzell de plantes són trinxades sota el pas de tot tipus de vehicles 
off-road fora dels camins establerts. Les pobres flors margeneres veuen com el glifosat i 
altres herbicides frustren anualment les seves aspiracions. Fins i tot les flors urbanes que 
treuen el nas entre els escocells ens fan nosa. Des del Grup de Natura Sterna intentarem 
revertir aquestes conductes reprovables amb conscienciació i educació.
En aquesta nova edició d’Artsterna volem seure davant d’una, de dues, o de totes les flors 
silvestres del món per agrair-los, senzillament, la seva presència.

Jaume Ramot
President del Grup de Natura Sterna
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Poema
Esther Pardo

Per la flor del lliri blau
Esther Pardo 
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L’ànima de les flors
Joan Maragall

Aquelles dues flors que hi ha posades
al mig del caminal,
qui és que les hi deu haver llençades?
Qui sia, tant se val.

Aquelles dues flors no estan pas tristes,
no, no: riuen al sol.
M’han encantat així que les he vistes
posades a morir, mes sense dol.

“Morirem aviat, lluny de la planta,
-elles deuen pensar;-
mes ara nostre brill el poeta encanta,
i això mai morirà.”

El Mestre Joaquim Rodrigo (Sagunt 1901-Madrid 1999) va composar el 
1934 aquest poema simfònic basat en una llegenda d’origen medieval, 
la qual trobem no només als països catalans sinó també en altres llocs 

d’Europa. Al País Valencià es coneix com Per la flor del lliri blau i a Catalunya, 
La flor del panical. A Alemanya és La llegenda de l’os cantor, que també va 
inspirar Mahler a compondre La cançó del lament.
Aquesta llegenda explica la història d’un rei que, a causa d’una malaltia, se 
sent morir. Envia els seus tres fills a buscar la flor màgica del lliri blau per 
guarir-se. Degut al seu cor pur, el destí fa que la trobi el més petit de tots, però 
els seus germans, envejosos, el maten i l’enterren. Allà mateix hi creix la flor 
del lliri blau. Un pastor se’n fa un flabiol que, en fer-lo sonar, explica la història 
del malaventurat fill. Quan el rei l’escolta el fa desenterrar i, sortosament, el 
troba encara viu. 
Aquesta és una de les obres més importants del Mestre Rodrigo; va ser 
escrita per a orquestra, però ell mateix en va fer la transcripció per a banda 
simfònica, cosa lògica donat el seu origen valencià; actualment aquesta és la 
forma d’interpretació més habitual de la peça. La música té molta força i ens 
fa pensar en un passat cavalleresc que, anys més tard, el compositor tornà a 
utilitzar en algunes de les seves composicions. En aquesta, hi podem trobar 
l’influència de Stravinsky en una part on el motiu té un destacat lirisme. En 
un passatge, entremig de la melodia, destaca el so de les notes de la flauta 
amb uns compassos de la cançó popular catalana Els tres tambors i, si parem 
atenció, hi trobem uns apunts de l’adagio del Concert d’Aranjuez que, anys 
més tard, donaria la fama a aquest gran compositor.

Lone Star Wind Orchestra (Dallas): 
https://www.youtube.com/watch?v=mpz7aYRe4Ms

Banda Simfònica de l’Ateneu Musical de Cullera: 
https://www.youtube.com/watch?v=nbb4KIGXoB0

Sue H
arris
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La Dama de les camèlies
Carme Lafay

L’any 1848 Alexandre Dumas fill va publicar una novel·la 
amb contingut  autobiogràfic on descrivia la seva relació 
passional amb una amant que els homes rics del París 

noucentista es disputaven. Fill natural, reconegut com a propi 
a l’edat de set anys pel famós autor de Els tres mosqueters, 
l’escriptor arrossegaria tota la vida un ressentiment profund 
que quedaria palès en les seves obres.
Marie Duplessis (Marguerite) va morir prematurament i Dumas 
fill (Armand) va escriure La Dama de les camèlies uns mesos 
després, sol i allunyat de la vida mundana. L’èxit assolit va ser 
tan gran que li va obrir una carrera literària que ni tan sols havia 
ambicionat. Fins i tot Giuseppe Verdi va inspirar-se en la seva 
novel·la pel llibret de l’òpera La Traviata.
En el món de la dansa, Sir Frederick Ashton (Royal Ballet) va ser 
el primer en coreografiar Marguerite and Armand amb música 
de Franz Liszt i per a una parella de luxe: Margot Fonteyn i 
Rudolf Nureyev. No disposo de cap vídeo d’ells, però sí d’una 
breu interpretació que en fa l’espanyola nascuda a Montreal, 
Tamara Rojo, amb el Royal Ballet.
https://bit.ly/3esifMD

Anys més tard (1978) un deixeble d’Ashton, l’americà John 
Neumeier, va crear en el Stuttgart Ballet una nova versió de 
La Dama de les camèlies més llarga (3 actes) i amb música de 
Frederic Chopin. 
Representada a l’Òpera Nacional de Paris (2008):
Primera part: https://bit.ly/3sXP202
Segona part: https://bit.ly/38eseku
Tercera part: https://bit.ly/3rsHsKk
A mi particularment m’agrada molt la interpretació d’una de 
les estrelles contemporànies més brillants de la primera dècada 
del mil·lenni: la basca Lucía Lacarra, una artista versàtil, molt 
expressiva i perfeccionista que no té res a envejar a les més 
grans prima ballerina de tots els temps. 
Pas à deux: https://bit.ly/2MYDlqw
La camèlia, una flor delicada i alhora vistosa, seria així 
immortalitzada per un dandy de l’època, ajudant-lo a redirigir 
una vida considerada banal cap a una carrera de profit i a donar-
nos el plaer de gaudir de la seva obra.

Yann Lecointre
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Bella i única
Rosa Matesanz

Bolaina, farfalle, bolboreta, tximeleta, 
palometa, papallona…, curiosos i bonics 
noms per a aquests extraordinaris 

éssers vius que ja compartien el planeta amb 
els dinosaures fa uns quants milions d’anys.

Com a excel·lents bioindicadors i 
indispensables pol·linitzadors, la seva 
presència ens anuncia el bon temps i omple 
de bellesa el nostre món. Actualment, el 
canvi climàtic, la modificació del paisatge i les 
alteracions del medi estan posant en perill 
les poblacions de papallones provocant una 
contínua davallada d’aquests insectes a casa 
nostra.
Imatge d’una papallona tigre (Danaus 
chrysippus), al delta de l’Ebre.

Rosa M
atesanz
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Flor de vida
Sílvia Gombau

La flor d’or
Noma

L’esperaven al replà de l’escala per anar al mercat i, si 
no s’afanyava, els deixarien les rampoines. L’Anna volia 
comprar peix i es van separar. La Maria emplenava 

la bossa de pomes quan una li va caure al terra al costat 
d’un cistell. Va estirar tant el braç per arribar-hi que 

va perdre l’equilibri. La dona del cistell la va 
aturar, però va acabar xafant el cistell 

amb el peu. Llavors va veure el ram de 
margarides que hi havia dins. Els ulls 

li anaven cap a les flors mentre es 
posava bé la sabata. La dona se’n 

va adonar i n’hi va oferir una, 
que va acceptar, contenta 
i agraïda. L’Anna no havia 

tornat; perquè trigava 
tant? 
La dona del cistell 

va seure una estona al 
seu costat; l’havia vist 

trasbalsada i en volia saber el 
motiu. La Maria seguia mirant la 
margarida en silenci, somrient. 

Abans que tingués temps de 
preguntar-li, va començar a parlar en 

veu alta. ”A l’estiu feia molta calor i tots anàvem 
a la Font del Mas a refrescar-nos; a mesura que ens fèiem 
grans ens feia respecte quedar-nos amb poca roba. En 
Lluís era molt guapot i li començava a sortir un bigotet. 
Havíem creuat més d’una mirada i d’un somriure. Aquell 
dia érem sota l’arbre berenant quan en Lluís em va dir 
que l’acompanyés, que era una sorpresa. En aixecar-me jo 
també ho van fer els altres, encuriosits. Vam caminar fins 
a una pineda, darrera de la qual hi havia un camp ple de 
margarides. En vam fer molts rams, de tan boniques com 
eren. La més preciosa de totes me la va posar en Lluís en 
els meus cabells ataronjats. A casa la vaig posar a assecar 
dins d’un llibre; volia conservar-la per sempre més”. Llavors, 
amb les seves mans tremoloses i arrugades, la Maria va 
obrir el penjoll que duia al coll, on hi guardava aquella 
margarida que li havia regalat l’amor de la seva vida.

Jo era un borinot xafarder i neguitós. Un dia volava 
per sobre d’aquella joia groga. Feia temps que em 
tenia el cor robat i me’l feia bategar a tota velocitat. 

Rondava per sobre d’ella fent tirabuixons a 
l’aire. Aquells pètals d’or em desfiguraven la 

visió fent-la pictòricament romàntica, i el 
seu intens perfum a mel em cridava i em 
retenia. Però aquella flor tan bonica estava 
presonera. Alçades al seu costat s’obrien 
unes fulles punxegudes, impedint que algú 

s’apropés a la bella dama. 
La flor va moure els 

pètals com ho faria una 
bonica princesa amb 

els seus cabells. Aquella 
visió, junt amb la fragància 

de mel fresca, m’excità tant, 
que vaig fer un vol en picat fins a 

aterrar sobre una de les fulles que 
eren a tocar d’ella. De sobte veié 

d’on provenia aquella fantàstica olor 
que m’embogia. Al final del plec de la 

fulla, una capa fina de filaments cridaven a un 
sucós tiberi. La meva llengua allargada va xuclar 

un d’aquells fils i en repetir, la fulla es va doblegar 
sobre sí, atrapant-me dins seu. Per l’escletxa, a l’estil dels 
barrots de les presons, em fitava la flor. Ara que la tenia 
més a prop, em va semblar extremadament preciosa 
i vaig gosar preguntar-li si volia estar-se amb mi per 
sempre més. Va somriure tot deixant caure un polsim 
brillant dels seus estams, i digué “Oh sí, amor meu, junts 
per sempre”. El sol es va tornar a alçar i la bonica flor 
groga movia els seus cabells al vent, flirtejant amb una 
mosca atrevida que volava per sobre d’ella. Una fulla 
espinosa s’obrí per facilitar al pretendent apropar-s’hi. I 
vet aquí, que en aquell raconet de la Mediterrània es va 
sentir un soroll molt particular. Un so de budells buits va 
recórrer aquella preciosa flor, que amb un somriure va 
exclamar: “Ui! Tinc gana!”.

spzholzkirchen

ayushis1205
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L’ikebana del sol naixent
Alix Gual

L’ikebana o kado és una expressió creativa japonesa 
que treballa amb flors, branques, fruits i llavors. 
Nascut a Àsia el segle VI com una mostra de 

silenciosa veneració envers la terra, agrupa conceptes 
que van molt més enllà de l’estètica. Aquest art basat 
en el budisme uneix la natura i l’ésser humà, a qui 
recorda que el temps és efímer, mentre li concedeix 
qualitats com la paciència, la capacitat de concentrar-
se i la serenor. L’estructura de l’arranjament floral és 
asimètrica; consta de tres línies mestres que han d’estar 
en perfecte harmonia i que simbolitzen la relació 
entre el cel, la terra i l’home o bé altres conceptes, 
variables segons les escoles i les èpoques. L’ikebana és 
minimalista i ens fa descobrir la bellesa de la simplicitat. 
També ens connecta amb el present i en el gaudi de 
l’instant actual, fins i tot quan aquest s’allunya de la 
perfecció, tranquil·litzant-nos i aclarint-nos les idees.
Les disciplines artístiques a l’Orient neixen no solament 
del talent sinó d’una determinada actitud espiritual, 

producte d’un treball personal intrínsec. La seva fita 
no és la bellesa, que és insuficient per sí mateixa i cal 
que estigui creada des de la pau interior, l’equilibri, 
l’autocontrol, la sinceritat i l’honestedat. 
Àsia en general i el Japó en particular són sovint uns 
grans desconeguts per a nosaltres, els occidentals, que 
provenim d’un model cultural ben diferent. Val la pena 
endinsar-nos en les seves tradicions, apropar-nos-hi 
amb sinceres ganes d’aprendre coses útils i boniques 
que podrem incloure en el nostre dia a dia. Sens dubte 
aquest aprenentatge ens il·luminarà la ment i ens 
calmarà l’esperit. Comencem per l’ikebana?

Com fer-ne un amb branques: 
https://bit.ly/30il5vj

Una variada i bonica selecció: 
https://bit.ly/3t13c03

Alp Cem
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De la carxofera ens mengem les flors, 
les carxofes, una de les hortalisses 
d’hivern més apreciades de la cuina 

mediterrània i, en particular, de la catalana. 
Crua o cuinada, sola o en companyia, la carxofa 
serà sempre un plaer gastronòmic saludable. 
Protagonitza festivitats celebrant el “Dia de la 
carxofa” i s’utilitza en cosmètica en forma de 
tònics astringents per la cara i en productes 
capil·lars. A banda del conegut licor de carxofa, 
està triomfant en l’elaboració de nombroses 
cerveses artesanals. 

Flor d’hivern A Artsterna us parlem de la carxofa perquè 
aneu fent boca, ja que amb aquesta flor tan 
especial donem pas a una propera secció 
de cuina. Considerar la gastronomia un art 
hauria estat una afirmació aberrant abans 
del segle XX i, encara avui, és discutible. 
Podem dir que és un art efímer, però que 
requereix capacitat creativa. Ens agrada 
perquè estimula els sentits, com a mínim la 
vista, l’olfacte, el gust, el tacte (contrastos de 
temperatures i textures). 

“Els sentits es 
converteixen en un 
dels principals punts 
de referència a l’hora 
de crear”   Ferran Adrià

M
arc Pascual

Ayelet Stern
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Flors 
interiors
Joan Parramón

Fa més de vint anys i gràcies a l’adquisició 
d’un nou taller, vaig poder treballar en 
formats més grans dels habituals, tot i 

seguir amb la pintura a l’oli a la que havia 
incorporat altres materials com quars o 
serradures. Estava il·lusionat i amb ganes de 
treballar el color a través del missatge d’alegria 
transmès per les flors. Malauradament no 

m’hi vaig poder dedicar fins set anys més 
tard. Llavors vaig incorporar la pintura acrílica 
a la sèrie, empès a reviure sensacions que 
algunes flors m’havien produït arran de 
diversos viatges: unes rudbeckias a Madeira, 
uns crisantems a Olot... i no me’n vaig poder 
estar de pintar-les. No va ser fàcil reproduir 
els meus sentiments en uns quadres, ni tota 

l’energia i la força dels colors d’uns balcons 
florits ni el moviment del vent sobre un jardí. 
Reconec, però, que les formes van néixer més 
de les meves “flors” interiors que d’uns models 
determinats. 

https://joan-parramon.com/
https://joan-parramon.com/blog/



RECORDEM 19ARTSTERNA18

Us volia parlar d’un “desconegut” que tots 
coneixem, però abans hauríeu de mirar 
les imatges de sota. Pels qui en vàrem 

gaudir durant els anys 70-80 són escenes 
difícils d’oblidar.
https://www.youtube.com/
watch?v=NDL8T6YSnRk

Aquests magnífics documentals, rodats amb 
les limitacions tècniques pròpies de l’època, 
varen rebre un reconeixement internacional. 
Comptaven amb un presentador d’excepció, el 
metge estomatòleg i naturalista Félix Rodrí-
guez de la Fuente, i amb uns protagonistes no 
menys rellevants: la fauna mundial.

Si bé tothom ha sentit parlar d’ell, pocs 
coneixeran l’aragonès Antón García Abril, 
tot i ser un dels compositors contemporanis 
més destacats, ni sabran que ens va deixar 
el 18 de març d’enguany.  El nom pot ser-nos 
desconegut, però segur que hem sentit una de 
les seves peces més famoses.
https://www.youtube.com/
watch?v=HWP3Wv3AqLg

Com em comentava un company de Sterna: “A 
mi i a molts altres aquests 3 minuts i 14 segons 
ens posen la pell de gallina cada vegada que els 
escoltem”. No puc estar-hi més d’acord!

El mot “lilàs” em fa invariablement pensar 
en la catalana Mercè Rodoreda, una 
guardonada escriptora de vida intensa, gran 

amant de la jardineria i de les flors. Les seves 
obres així ho deixen palès... i no solament per 
títols com El carrer de les Camèlies, Jardí vora el 
mar o Viatges i flors. A Barcelona la Rodoreda 
dóna nom a un dels pocs jardins penjants de la 
ciutat, que conté les flors i plantes esmentades 
en els seus llibres junt amb un fragment de 
la citació perquè el visitant les pugui ubicar 
fàcilment.
https://www.mercerodoreda.cat/rutes-
literaries

A la Vall d’Aro la Mercè va estar-se a Romanyà 
de la Selva (1972-1983) fins al final de la seva 
vida. 
https://www.youtube.com/
watch?v=d6JGuJpbeTk

I si voleu llegir la seva bibliografia, la trobareu a 
la Biblioteca Mercè Rodoreda, de Platja d’Aro.
https://www.bibgirona.cat/biblioteca/
bmrcastellplatjadaro/

Flors que no 
es panseixen
Carme Lafay

Jenó Szabó

Purple O
w

l
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Bombus 
terrestris i salvia 
verbenaca
Miguel Ángel Fuentes

Els insectes pol·linitzadors entre els quals 
destaquen les papallones, els borinots, 
les abelles de la mel i les abelles solitàries 

són part essencial de l’ecosistema, i els serveis 
ecosistèmics que generen a la nostra societat, 
especialment en el sector primari, tenen un 
valor incalculable. Algunes espècies, com el 
borinot Bombus terrestris es va començar 
a comercialitzar el darrer quart del segle 
passat en caixes de cartró gràcies a l’eficàcia 
demostrada pol·linitzant hortalisses dins 
d’hivernacles, on l’abella de la mel no trobava 
les condicions adequades per a prosperar. Fins i 
tot es va veure com l’activitat d’aquest borinot 
estimulava plantes, com la tomatera, a donar 
més i millors fruits incrementant el rendiment 
dels cultius, motiu pel qual es van exportar 
caixes d’aquesta espècie a altres continents 
on actualment han estat prohibits pels riscos 
que comporta introduir una espècie exòtica en 
un nou ambient on pot esdevenir invasora. De 
les més de 1.000 espècies d’abelles i borinots 
que podem trobar a la Península, una gran 
part ha patit fortes regressions a causa de la 
intensificació agrícola, els monocultius, l’abús 
de pesticides i biocides, la desaparició d’espais 
oberts ben conservats, el canvi climàtic i un bon 
reguitzell d’altres causes, sovint poc conegudes. 

M
iguel Ángel Fuentes
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No va ser 
flor d’un dia
Francesc Sabanés 

Podem dir que la indústria musical és, avui 
més que mai, més indústria que musical, 
i pot semblar-nos que els estils que 

triomfen han vingut per quedar-se. Reggaeton 
i R & B han estat dissenyats en el laboratori 
per agradar a un públic tan generalista com 
consumidor. Encara que la seva inclusió en 
l’imaginari col·lectiu és recent, comparat 
amb altres com el rock, ja hi ha qui parla de 
conceptes com reggaeton clàssic. Per a morir-
se. De riure, és clar.
Mentre em pregunto si aquests estils 
musicals són flors d’un dia i faran estiu, em ve 
a la ment la història de Pat Martino.
L’amic Pat va néixer a Filadèlfia el 25 d’agost 
de 1944, el mateix dia que les tropes aliades 
alliberaven París i, a la primerenca edat de 
15 anys, va començar a tocar de manera 
professional com a guitarrista de jazz, 
destacant en l’estil de hard bop. El van seguir 

anys d’èxit amb nombrosos llançaments 
discogràfics i gires mundials on quedava palès 
el seu talent.
Desgraciadament la seva reeixida carrera es 
va veure truncada quan una malformació 
congènita de les venes i artèries del seu 
cervell va acabar provocant-li un aneurisma. 
Una operació d’urgència li va salvar la vida, 
però li va provocar una amnèsia tan terrible 
que no només va oblidar qui era ell i els que 
l’envoltaven, sinó que va perdre la capacitat 
de tocar la guitarra. Els pares li ensenyaven els 
discos publicats per ell, però no recordava res, 
cosa que el sumia en una tristesa enorme.
Martino tenia llavors 36 anys i va prendre 
una decisió tan raonable com insuperable: no 
només volia tocar de nou la guitarra, sinó que 
volia tornar a ser el virtuós que havia estat. O 
dit d’una altra manera: demostrar que lo seu 
no havia estat flor d’un dia i que aquell estiu es 

tornaria a repetir. Això li va costar quatre anys 
de la seva vida, però tot esforç sempre té un 
premi. L’excel·lent guitarrista va fitxar de nou 
per les seves antigues discogràfiques, va tornar 
a brillar editant un treball anomenat The Return 
(El Retorn) on exhibia tot el seu virtuosisme i, en 
certa mesura, va tornar als escenaris. O sigui que 
va gaudir d’una segona oportunitat, cosa que no 
està a l’abast de tothom.
Voldria acabar aquesta meravellosa història 
de superació personal en aquest punt, però 
recentment Pat Martino ha tornat a caure 
malalt i, degut a la seva situació financera (i 
al model sanitari americà), es troba en greus 
dificultats ja que no pot costejar les atencions 
necessàries per atendre la seva malaltia. 
Segur que la seva flor tornarà a tenir el seu estiu.

https://www.youtube.com/watch?v=EW3ow-
K6xBU

Foto-Rabe
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Flors de cine

En el cinema les flors han tingut de vegades un paper, 
si no destacat, al menys per a recordar. Algú ha oblidat 
Audrey Hepburn fent de venedora de violetes a My Fair 
Lady? O l’emotiu Charlot enamorat d’una florista cega 
a Llums a la ciutat? En les dues els directors varen saber 
explotar la simplicitat i delicadesa que transmeten les 
violetes. A Big Fish són els narcisos els que simbolitzen 
l’amor. En El Mag d’Oz s’utilitza la rosella, vermella i 
alegre, per destacar en una escena les seves propietats 
hipnòtiques i sedants. A Blue Velvet la trama es barreja 
amb tulipes de diferents colors, que prenen una certa 
rellevància. En el film de Disney La bella i la bèstia 
la rosa és un dels elements principals i representa 
l’amor i el respecte que els dos protagonistes senten 
l’un per l’altre. La senzilla margarida surt ja en el 
títol de Desfullant la margarida, una pel·lícula on la 
protagonista utilitza aquestes flors per a cobrir-se el 
cos nu. I no podia faltar la flor del cirerer a Memòries 
d’una gheisa, donat que el Japó és un dels llocs de més 
renom pel que fa a la floració d’aquests arbres fruiters. 
Voleu saber quines són les flors considerades les més 
boniques del món?
https://bit.ly/30odPOf

Flors i ocells

El juny de 2018, el quadre de Mar-
tin Johnson Heade, titulat Orquídia 
i colibrí prop d’una cascada il·lus-
trava el cartell de l’exposició “Na-
tura en evolució” de la col·lecció 
de la comtessa Carmen Thyssen 
al Museu de Sant Feliu de Guíxols. 
Un bon exemple d’evolució paral-
lela de dos grups d’organismes cap 
a un elevat grau d’especialització. 
En el cas d’aquests ocells, com en 
d’alguns insectes, els ha portat 
a alimentar-se pràcticament de 
manera exclusiva del nèctar de les 
flors. El lligam entre les orquídies i 
els seus pol·linitzadors pot ser tan 
estret que una espècie de flor pot 
arribar a dependre d’una única es-
pècie d’ocell o d’insecte perquè la 
pol·linitzi. Tant és així que Darwin 
va predir l’existència d’una papa-
llona com a pol·linitzadora d’una 
espècie d’orquídia.

Els ametllers de la Segarra

L’ametller és un arbre petit i poc vistós, però quan 
floreix capta totalment la nostra mirada i ens obliga 
a fixar-nos-hi com si el descobríssim per primer cop. 
L’ametller ja es cultivava a les antigues Pèrsia, Síria i 
Palestina, i els grecs el van difondre per la Mediterrània. 
Amb l’ametlla picada es fan salses tan bones com 
el romesco, el xató, la dels calçots, la mossona o la 
balandra, amb permís del massapà, els torrons, els 
panellets o els carquinyolis!  
https://bit.ly/3quCcVg

El “Temps de flors” a Girona 

Des de 1954 Girona celebra durant una setmana 
del mes de maig una exposició de flors que 
atrau gent d’arreu del món. Carrers, patis, 
edificis i escales s‘emplenen de creacions 
artístiques florals i també de visitants 
aclaparats per l’imaginació i la bellesa d’alguna 
de les composicions. Són de visita obligada la 
Catedral, Sant Feliu, Sant Nicolau, Sant Martí, 
Sant Lluc, la Plaça del Jurat o els Banys Àrabs.
Recordem el del 2013: https://bit.ly/2PE4H64

D’un discret gira-sol 
a Els gira-sols

El gira-sol és una herbàcia alta i 
vistosa, que va venir d’Amèrica 
del Nord i del Centre fa més de 
quatre segles. Es cultiva en grans 
plantacions per les seves llavors 
i l’oli que se n’extreu. És possible 
que Van Gogh no pensés en res 
d’això quan va decidir pintar 
tota una sèrie d’olis sobre aquest 
tema. A més, el groc era el seu 
color preferit. Els seus gira-sols, 
però, tenen un color peculiar 
catalogat d’enigmàtic, produït 
per la descomposició del pigment 
original per efecte de la llum. Una 
altra característica de la sèrie és 
que el pintor ens mostra les flors 
en totes les etapes de la seva vida.
https://bit.ly/3qpPWkd

Més informació sobre Van Gogh: 
https://bit.ly/3esNcjL

Els presseguers del Segrià

El mes de març els arbres fruiters del Segrià, entre 
ells els presseguers d’Aitona, criden la atenció pel 
seu viu color rosa que tenyeix els camps i atrau un 
munt de turistes. Cada any  s’organitzen visites a 
peu, en bicicleta i fins i tot en globus per admirar 
el que des d’el cel sembla un mar de color rosa. Els 
préssecs catalans no són únics a la Península i trobem 
igualment floracions espectaculars al Baix Aragó, vall 
del Guadalquivir, Extremadura o Múrcia.
https://bit.ly/3vamTo2

Fotografia

Art al carrer
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Per exemple, ens trobem amb flors que tenen els nombres de pètals següents:
1: Lliri d’aigua (Zantedeschia aethiopica)
2: Commelina (Commelina comunis)
3: Tradescàntia (Tradescantia fluminensis), Ophrys arachnitiformis 
5: Baladre (Nerium Oleander), Estepeta tacada (Tuberaria guttata) 
6 (múltiple de 3): Safrà bord (Colchicum autumnale)
8: Ull de perdiu (Adonis aestivalis)
10 (múltiple de 5): Flor de la passió (Passiflora caerulea)
13: Margarida blava (Felicia amelloides)
21: Xicòria (Felicia amelloides) 
13, 21, 34, 55, 89: Les margarides poden tenir diferent nombre de pètals, però sempre són 
números de la successió de Fibonacci.
 

————————————————————————————————————————
A més, si comptem 3 (o múltiple de 3) pètals en una flor, podem pensar que es tracta d’una 
planta monocotiledònia. A les plantes dicotiledònies, n’hi trobem 1, 2, 5, 8, 13....
————————————————————————————————————————

I les excepcions,  com les crucíferes (per exemple, el rave de mar), amb 4, 11, o 29 pètals? Doncs 
en aquest cas segueixen una sèrie molt semblant a la de Fibbonaci, però que comença amb 1 
i 3: 1, 3, 4, 7, 11, … S’anomena  Sèrie de Lucas. 

Hem pensat mai si el nombre de pètals d’una flor és aleatori o segueix alguna llei? El que 
sabem és que a la Natura res no és arbitrari. I la majoria de flors tenen un nombre de pètals 
que és un nombre de la successió de Fibonacci, o un múltiple. Aquesta successió és una 
seqüència de nombres naturals de tal manera que cada terme és la suma dels dos anteriors, 
començant amb la parella (1,1):

•    •     ••     •••     •••••     ••••••••     •••••••••••••

Sí-no-sí-no... 
Successió de Fibonacci
Pili Royo i Esther Barrabés

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Repte: El joc de la margarida 
(per a dos jugadors)
Tenim una margarida de 13 pètals. 
Alternativament cada jugador pot treure un o 
dos pètals adjacents a la margarida. Guanya qui 
retira l’últim pètal. Quina estratègia pot seguir un 
jugador per aconseguir guanyar sempre?

El segon jugador pot guanyar sempre. Per començar, ha d’acon-
seguir dos grups iguals de pètals (si el primer jugador agafa 1 
pètals, el segon n’agafa 2, oposats a l’anterior) per tal que que-
din dos grups de 5 pètals. A partir d’aquí, imitarà les jugades de 
primer jugador, agafant sempre pètals del costat oposat.

Margarideta 
(Bellis perennis)

Baladre 
(Nerium oleander)

Estepeta tacada
(Tuberaria guttata)

Ull de perdiu 
(Adonis aestivalis)

Safrà bord 
(Colchicum autumnale)

Flor de la passió 
(Passiflora caerulea)

Im
atges: Pili Royo



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




