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Editorial
“La fruita” fa referència als fruits comestibles d’alguns arbres i plantes que, 
a qualsevol estació de l’any, formen part de la nostra dieta. La fruita d’estiu 
destaca pels seus colors cridaners i el seu gust dolç i, sobre tot, per ser molt 
refrescant. Els que vivim a l’Empordà no ens cal anar gaire lluny per a trobar-
ne varietat i abundància.
Les fruites solen tenir una història interessant sobre el seu origen i en quant 
a les troballes que s’ha fet de la seva existència en èpoques remotes. Per 
exemple, en un papir egipci de fa 4.450 anys es va veure el dibuix d’una 
síndria i, uns anys després, algú va pintar un meló a la paret de la tomba de 
Khnumhotep. Des del seu inici les fruites, que eren silvestres, han canviat 
molt, sobre tot des que l’home les cultiva. De vegades ha estat per bé i 
d’altres, no tant, perquè segons l’antiga dita, homo homini lupus est (l’home 
és un llop per a l’home). Llops, em disculpeu? No us volia insultar.
En aquest nou Artsterna volem ressaltar que és estiu, temps de lleure i de 
vacances, i ens hem proposat oferir-vos una revista amb imatges llamineres 
i textos lleugers, de fàcil digestió, com el tema que els ha inspirat. A casa 
nostra no podem obviar el producte estrella del raïm: el vi, que ocuparà la 
Música Clàssica i el Teatre. També hem pretès que la fruita de Fotografia, 
Dibuix i Pintura us entri per la vista. I a Literatura... bé, aquí no avançarem res. 
A Gastronomia seguirem refrescant-nos amb dues propostes per suportar 
la canícula. A Música contemporània parlarem d’uns camps de maduixes 
molt personals i, si teniu ganes de fer treballar el cervell, busqueu cap al final: 
Curiositats és el vostre espai. 
Desitgem que seguiu gaudint de l’estiu. Fins a la tardor! 

Carme Lafay
Directora d’Artsterna

Presentació
L’aspecte, gust, forma i presència de la majoria de les fruites que consumim són 
el resultat d’una llarga història de manipulacions i alteracions genètiques. Des 
que l’home va observar que llavors i pinyols silvestres fructificaven sota certes 
condicions i que es podien transportar i sembrar per ser explotades de forma 
controlada, no ha parat de barrinar per millorar-ne les varietats. 
De ben segur que els primers creuaments foren espontanis i naturals. El vent, 
els insectes i la proximitat de les primeres plantacions propiciaren que el pol·len 
d’algunes plantes emparentades compartissin les seves càrregues genètiques. 
Aleatòriament sorgiren varietats d’una qualitat millor (o no), uns resultats que 
obrien les portes a una gran oportunitat. Vist això, les pol·linitzacions forçoses, 
els empelts o la selecció de les llavors més valorades iniciaren un llarg camí 
cap a una millora en la qualitat i varietat de fruites, hortalisses i cereals. El 
temps, els diferents climes, tipus de sòls i la mà de l’home, entre altres factors, 
farien la resta. Les síndries i els melons cada cop més dolços, els préssecs més 
grossos i sucosos, els tomàquets diferents segons la regió, etcètera. En aquest 
punt podríem dir que es consolidaven les varietats tradicionals de cada zona 
geogràfica: un gran tresor fruit de molts mil·lennis de selecció. 
En arribar el nou sistema consumista actual, basat sobretot en el transport 
globalitzat i la compra en grans superfícies, tot aquest procés selectiu va patir 
un gran trasbals. De sobte, el mercat valorava més altres factors com la seva 
resistència durant el transport, la capacitat de ser emmagatzemada o el seu 
atractiu visual. Inclús la ciència hi va prendre part, alterant-la genèticament 
per assolir varietats resistents als agents patògens o provocar canvis realment 
sorprenents. Amb aquests nous valors mercantils, moltes de les varietats 
tradicionals varen quedar pel camí. Perdudes i oblidades, alguns petits 
productors romàntics i nostàlgics les conrearen pel seu propi consum. Per 
sort les noves tendències de vida saludable i la posada en valor d’uns cultius 
sostenibles han fet ressorgir moltes varietats tradicionals de fruita i verdura.   
En aquest número d’Artsterna volem posar en alça la nostra fruita, un producte 
que, més enllà de donar-nos salut, plaer i vida, té connotacions molt diverses en 
la nostra vida i també en la biodiversitat. Esperem que us agradi tant com un tall 
de síndria ben fresqueta arran de platja.

Jaume Ramot
President del Grup de Natura Sterna
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El canastillo 
de fresas
Esther Pardo

La sarsuela és un gènere musical exclusivament 
espanyol que va néixer el segle XIX semblant a l’opéra 
comique  francesa o al singspiel alemany. Podríem 

dir que és l’equivalent als musicals que van omplir els 
teatres dels EUA al segle XX i fins avui. Aquesta, com 
moltes de les sarsueles, és en el fons una comèdia 
d’embolics on els enamorats no ho són i els que ho són 
no poden compartir el seu amor. En aquest cas, el regal 
d’un cistell de maduixes que s’ha d’anar a buscar al camp 
és el que ajuda a destapar l’embolic. El llibret és dels 
germans Fernández-Shaw i la música, del compositor 
Jacinto Guerrero, també autor d’altres sarsueles de gran 
qualitat musical. El canastillo de fresas va ser la seva obra 
pòstuma, estrenada el 1951. 
Tot i que hi ha molt poques gravacions d’aquesta 
sarsuela, val la pena escoltar, en la veu de Pilar Lorengar 
i Manuel Ausensi, les dues romances dels protagonistes, 
Clara i Andrés, i el duet que canten tot cercant un vano 
que ha perdut expressament ella. Una altra peça a 
destacar és el pasdoble, que ben bé podria escoltar-se a la 
banda sonora d’alguna pel·lícula.
El fet d’alternar parts musicals amb parts teatrals fa 
que la sarsuela fos molt ben valorada per a tothom i 
no només per als entesos en música, però sempre se 
la va considerar un gènere menor, i avui en dia està 
pràcticament desapareguda. Una llàstima.

https://www.youtube.com/watch?v=SQAudyikJyQ 

https://www.youtube.com/watch?v=FxB8ycFvcuw

crom
a concepto visual
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Amb “L” de llimona
Carme Lafay

Nascut a Mèxic el 1908 i emigrat de 
petit als EUA, José Arcadio Limón es 
considera el precursor de la dansa 

moderna, disciplina que busca fugir de les 
rigideses de la tècnica clàssica i utilitzar el 
cos com a eina per a expressar lliurament 
sentiments i idees.
A finals del XIX van començar a aparèixer 
ballarins de dansa moderna (l’anomenada 
dansa contemporània es va iniciar a finals 
dels anys quaranta). Limón va començar a 
estudiar tard, amb vint anys, però el 1946 ja 
va presentar la seva pròpia companyia, que va 
tenir en total seixanta anys de trajectòria.
El mestre i coreògraf pensava que una tècnica 
molt estructurada limita la creativitat. Per 
això la Tècnica Limón no té seqüències 
estructurades d’exercicis com trobem en la 
Tècnica Graham, per exemple. Es focalitza en 
proporcionar mètodes creatius que ajudin 

els ballarins a descobrir la seva pròpia forma 
de transmetre el moviment. Mitjançant la 
respiració, aquest s’inicia en el centre del cos 
i es deixa fluir amb continuïtat. Limón prova, 
a més, d’entendre els processos naturals de 
caiguda i de recuperació de la caiguda. Fa que 
els moviments mai s’aturin bruscament, sinó 
que evolucionen cap a un altre moviment i 
encara a un altre, proporcionant suavitat i 
desimboltura a la coreografia. Es fixa molt 
en la capacitat expressiva del tors, el pit i els 
braços, i també la de la columna vertebral, que 
pretén flexibilitzar el màxim. Cada gest ha de 
ser conscient i retratar un sentiment, de forma 
que el cos sencer es posa al servei de la dansa. 
El moviment ha de ser clar i senzill, sense 
sobreesforços ni tensions innecessàries.
https://www.youtube.com/
watch?v=we2HCkrjOsg&t=1653s

La  Tècnica Limón també reivindica el sexe 
masculí a la dansa moderna, per la qual cosa 
proporciona unes normes -específiques per a 
ells -que combinen força i suavitat, agilitat i 
contundència. Així, amb l’ajuda d’altres grans 
coreògrafs, Limón aconseguí que els ballarins 
tinguessin més presència escènica en una 
època en què tots els noms que sonaven eren 
de dones: Louise Fuller, Isadora Duncan, Ruth 
Saint Denis... Tot seguit, un tast de Corvidae.
https://www.youtube.com/
watch?v=7Cmfc8wL2mE

Unes quaranta coreografies avalen la feina 
de José Limón. La més antiga i coneguda 
és La pavana del moro (The Moor’s Pavane), 
un Otel·lo shakespearià on la formalitat 
contrasta amb la violència de la història i 
les passions dels personatges. Més recent 
i interessant seria There is a Time, basada 

en un poema de la Bíblia i en el cicle de les 
experiències humanes universals.
https://www.youtube.com/
watch?v=hcjr29xiNQQ

Per acabar de donar una pinzellada de José 
Limón cal afegir que moltes de les seves 
creacions fusionen les arrels mexicanes 
pròpies amb estils internacionals. Tot plegat 
fa que a dia d’avui el ballarí-mestre-coreògraf 
amb cognom de fruita sigui considerat un dels 
grans clàssics de la dansa moderna.
https://www.youtube.com/
watch?v=GpyWNh3X8q8&t=114s

Anrita
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A l’estiu, tot cuca viu
Rosa Matesanz

Grans, mitjans i petits esperem l’estiu 
per gaudir com a bojos de l’excel·lent 
llistat de fruites que ens ofereix. 

Transformades en batuts, sopes, combinats, 
macedònies i compotes; la seva dolçor i 
frescor ens ajuda a passar les fortes calors 
dels darrers temps. Una bona part de la fauna 
que ens envolta gaudeix, també, de la fruita a 
l’estiu. Ocells, rèptils, petits mamífers, alguns 
insectes i ratpenats hi troben un bon recurs 
alimentari gràcies a l’aigua, les sals minerals, 
els sucres naturals i les vitamines que hi 
conté. 
Les papallones liben el suc de les fruites molt 
madures amb l’espiritrompa, com si del nèctar 
d’una flor es tractés. Aquest aparell, que 
enrotllen i desen quan no el necessiten, està 
format per dos tubs que, en unir-se, deixen 
un canal entremig per on passa el líquid. De 
vegades se m’ha acudit pensar que ja porten 
la “palleta” incorporada!
Bruna de bosc (Pararge aegeria)

FOTOGRAFIA 9

Rosa M
atesanz



PINTURA 11ARTSTERNA10

Madre árbol
Gerardo Medina 

Árboles verdes 
de verano verde,
de verde intenso 
y secos amarillos.

De cielo azul, 
de sol dorado,
de noche oscura
de tierra pajiza y fría.

Árboles preñados 
de golpes de oro,
de labios escarlata,
de azules del monte 
y de porte altivo.

Árboles 
a los que se abrazan las manos, 
los ojos, 
las bocas...
¡Se abrazan hasta nuestros latidos!

Árboles de luz y de sombras,
de orgullosos sequíos,
y de frescos regadíos.

Árboles cargados
de joyas,
de planetas,
de amapolas en los caminos.

Madres que dais cobijo
a mariposas, a abejas
y a frágiles libélulas 
cubiertas de rocío.

Dadme el néctar 
en el que la boca no sufre.
Dadme la fruta 
en la que todos los secanos...
¡se convierten en ríos!
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Raïm, vi, teatre
Carme Lafay

Cinc segles abans de Crist, Grècia 
festejava l’inici i la fi de la sega 
honorant Dionís, divinitat de la 

vegetació, la fecunditat i la verema. Una 
processó recorria els carrers portant una 
estàtua del déu envoltada de ballarins (que 
representaven els sàtirs) i de joves disfressats 
que pretenien arribar a l’èxtasi dionisíac 
mitjançant el vi. Els camperols també ballaven 
i s’emborratxaven. Era costum sacrificar un 
moltó vessant la seva sang sobre els camps 
per a fertilitzar-los mentre s’invocava Dionís. 
Diu la llegenda que un dia, durant aquesta 
festa, un grec que anava molt begut es va fer 
notar en exclamar: “Jo sóc Dionís! Què voleu?”, 
paraules per les quals és considerat per la 
tradició occidental com el primer actor en el 
sentit literal del terme.
Dionís, Bacus pels romans, era fill de Zeus i de 
Semele, una mortal, per la qual cosa sovint és 
considerat un semi-déu. Va néixer de la cuixa 
del seu pare, lloc on aquest es va implantar el 
fetus en morir la mare durant la gestació. De 
petit, Dionís va mostrar un gran interès per les 
vinyes, que llavors creixien salvatges. Un dia 

agafà un grapat de raïm, l’aixafà i se n’oblidà. 
El líquid, reposat durant un temps, tenia un 
bell color púrpura i, en provar-lo, un gust 
exquisit. Dionís se’n va enamorar i el va dur 
a totes les criatures dels bosc, sàtirs, nimfes i 
hores, que el van adoptar. A més, va recórrer el 
món compartint amb tothom el seu fantàstic 
descobriment.
El que havia començat com una festa en 
honor de Dionís, amb cants i danses, va 
evolucionar cap a un tipus diferent de 
representacions que arribaren a la ciutat 
d’Atenes, on van donar peu al naixement 
del gènere dramàtic. Llavors el teatre va 
perdre el seu origen religiós per a convertir-
se en una institució d’Estat que resultava 
necessària per a educar el poble mitjançant 
l’entreteniment. Va abandonar el seu caire 
estacional i adquirí certes característiques: 
l’espectacle es feia a l’aire lliure en espais 
amb bona acústica, durava tot el dia i s’hi 
representaven diverses obres. Tot i que 
Tespis és considerat el creador de la tragèdia, 
són Esquil, Sòfocles i Eurípides els grans 
dramaturgs de la Grècia clàssica.
 

TEATRE 13

Celler Albet i N
oya
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Taronges de València 
Sílvia Gomau

Ball de gala 
Noma

Va mossegar amb gust la taronja, bocí a 
bocí, deixant que regalimés tot el suc 
entre els seus llavis. En va agafar una 

altra, repetint els mateixos gests com si fos un 
ritual. I jo, amb un impuls dels que m’entren 
i que no puc controlar, vaig passar el més a 
prop possible d’ell per sentir l’olor a taronja. 
Tenia un desig irrefrenable d’impregnar-me 
de l’aroma d’aquelles taronges. Vaig passar pel 
seu davant fins que va aixecar la mirada i es va 
trobar amb la meva. En vols? Vaig assentir amb 
el cap i vaig seure al seu costat sense parlar, 
per a gaudir d’aquella fruita a la platja amb un 
desconegut. Ell somreia i em mirava sorprès. 
Em va sortir un gràcies amb un sospir i tot. Em 
va preguntar si m’havia agradat i no vaig poder 
negar l’evidència. L’havia olorat de lluny i havia 
vist com es menjava tant a gust aquella taronja 
que jo també en vaig voler. Em va dir que eren 
valencianes, dels camps de casa seva. 

Llavors ho vaig entendre tot. De cop tot tenia 
sentit. De petita m’agradava el suc de taronja, 
però no la polpa, fins que un dia vaig anar a casa 
l’àvia de València. Només d’entrar per la porta 
se sentia una aroma penetrant. Hi havia caixes i 
més caixes de taronges, apilonades a tot arreu. 
Contenien les més tocades i lletges, les que es 
quedava l’àvia per fer melmelada, fruita confitada, 
cremes, ungüents i remeis casolans. La recordo 
com un pou de ciència i experiència. Aquell dia en 
va agafar dues, una per ella i una per mi. En veure 
amb quina devoció se la menjava i en sentir el 
perfum intens que desprenia me la vaig cruspir 
tota sencera sense pensar. 

D’ençà d’aquella experiència vaig adorar les 
taronges. Les de la platja feien la mateixa olor 
que aquella que fa tants anys havia despertat en 
mi una emoció i un munt de sensacions. Pot ser 
que aquell dia de sol volgués retrobar la dolçor 
de la meva àvia en unes taronges?

Havia arribat el dia. El ball de gala seria el 
millor fins a aquelles dates. La pista de 
ball, ovalada i amb les parets lliscants, 

no permetria que ningú pogués marxar un cop 
començat l’esdeveniment. 

La primera en arribar va ser la pera, que va 
donar un cop d’ull i de sobte s’adonà que anava 
nua. “Déu meu, m’han tret el vestit verd i m’han 
aprimat. Oh!... però si ara som moltes més!”. 
La poma havia fet la seva aparició. “Poma, tu 
també vas nua” –li va dir la pera tota sorpresa. 
“Els balls de gala sempre han estat nudistes, 
que no ho saps encara?” –va mofar-se la 
interpel·lada. Llavors, just per sobre d’elles, feu 
acte de presència la maduixa, que va colar-se 
entre les altres lluint la seva brillant vermellor. 
La pista ja estava molt atapeïda, quan amb 
molta suavitat va apropar-se la cirera. “Mireu 
aquesta –va comentar la maduixa–. Es creu més 
guapa pel seu vestit de vellut”. “Però que no era 
un ball nudista? –va dir espantada la pera. “Ai!, 
no em facis riure, que se m’escapa el suc!” Entre 
discussions i comentaris, vet-aquí que va afegir-
se la pinya; totes es van fixar que anava tota 
molla. “Noia, si us plau, no empenyis que ens 
enganxes amb la teva suor”. 

En pocs moments un soroll les va captivar. 
Començaria el ball. “El confeti”!, cridaven 
embogides. Una bona cullerada de sucre de 
canya va regalimar pels seus cossos i les va  
excitar de valent. Llavors una gran dutxa de 
suc de llimona acabada d’esprémer donà pas 
al primer vals. El so d’una cullera fregant les 
parets ovalades impulsà el moviment d’aquella 
fantàstica macedònia de fruita. Una maduixa 
estava ballant amb una pera quan va ser forçada 
a un ball robat i se l’endugueren. Dins d’una 
cullera, acompanyada de la seva rival la cirera, 
va ser engolida per acabar aquell ball de gala 
i passar a una gran piscina de sucs gàstrics. I 
d’elles mai més se’n va saber res.  

LITERATURA 15

Gabriele M
. Reinhardt
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Cireres
(Prunus cerasus)
Probablement originari de la zona 
dels mars Negre i Caspi, el cirerer es va 
estendre de forma natural (dispersió de 
llavors, etc.) cap a Europa. Fou un fruit 
molt apreciat per grecs i romans, que 
l’escamparen a regions ben diverses, 
sempre en climes temperats.

Nespres
(Eriobotrya japonica)
Originàries del Sud-Est de la Xina 
van arribar a Europa procedents del 
Japó al segle XVII, primer com a arbre 
ornamental. Durant el segle XIX es va 
generalitzar el seu consum a tota l’àrea 
mediterrània. 

Pera de Sant Joan 
(Pyrus communis)
La pera de Sant Joan és de les varietats 
més primerenques. Hi ha diverses 
hipòtesis sobre el seu origen. Uns creuen 
que va ser conreada a Sant Boi de 
Llobregat on un membre de la família 
Castells l’hauria importat de Sud Amèrica 
a mitjans del segle XIX. Altres fonts situen 
el seu origen a Mallorca.

Pomes
(Malus domestica)
Originàries de l’Àsia Central i del 
Caucas, les pomeres s’estenen 
actualment per totes les zones 
temperades amb hiverns relativament 
freds. Els romans repoblaren 
extensament de pomeres la península 
ibèrica. 

Síndria 
(Citrullus lanatus)
L’origen de la síndria no està massa 
clar. Hi ha dubtes sobre si ve d’una 
varietat silvestre africana o d’una 
planta cucurbitàcia de la Vall del Nil. 
De fet fins al segle XVI no trobem 
gaire referències del seu consum. Fou 
una de les espècies que els europeus 
importaren cap a Amèrica durant la 
conquesta del nou continent. 

Fruites de prop
Jaume Ramot

Raïm
(Vitis vinifera)
Malgrat que es pensava que la vinya és 
originaria del Pròxim Orient, les restes 
fòssils trobades a la Mediterrània 
demostren la presencia de vinyes 
abans de les glaciacions del Quaternari. 
El seu cultiu es remunta a 3.000  o 
3.500 anys aC.
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Strawberry 
fields forever
Francesc Sabanés

Corria l’any 1967, el del primer 
trasplantament de cor, el de la mort 
d’Ernesto “Che” Guevara. I mentre Elvis 

es casava a Las Vegas, Vivian Leigh, la que va 
jurar no patir gana mai més a Lo que el viento 
se llevó, passava a millor vida. Manuel Diaz “El 
Cordobés” es retirava de les arenes i Gabriel 
García Márquez publicava Cien años de soledad.
En l’àmbit de la música pop artistes destacats 
com Cream, The Who, Jimi Hendrix o Pink Floyd 
gaudien d’un moment únic on la psicodèlia 
era el nostre pa de cada dia. D’aquest influx 
tampoc es van escapar els Beatles, que ens van 
obsequiar amb la seva obra magna Sgt. Peppers 
Lonely Hearts Club Band. 
El 17 de febrer de l’any que ens ocupa els 
Beatles publicaven un single de doble cara A on 
apareixia Strawberry Fields Forever. Aixó vol dir 
que s’esperava que totes dues cares arribessin 

al núm. 1 de les llistes d’èxits. L’altre cara A era 
Penny Lane; amb això està tot dit.
Encara que la majoria de cançons dels 
Beatles anaven signades pel binomi Lennon/
McCartney, pot dir-se que l’autoria de 
Strawberry Fields Forever és de Lennon. Aquest 
la va compondre a Almeria mentre rodava 
una pel·lícula dirigida per Richard Lester 
anomenada Com vaig guanyar la guerra. Un 
cop acabat el rodatge va presentar als seus 
companys una versió amb guitarra acústica 
que els va commoure a tots.
Strawberry Field era el nom d’un orfanat de 
l’exèrcit de salvació de Liverpool, prop del qual 
Lennon vivia de petit amb la seva tia Mimi. La 
lletra de la cançó, fosca i surrealista, evoca que 
l’autor se sent diferent dels altres i no té res a 
veure amb el centre.
Si bé la cançó ja era bona en la seva versió 

preliminar, la màgia va començar quan els fab 
four van entrar a l’estudi a enregistrar-la tal 
i com la coneixem. Mentre Lennon cantava i 
tocava la guitarra, McCartney creava sons de 
flauta amb un mellotron (instrument llavors 
revolucionari i precursor del sampler), Harrison 
tocava el swarmandal (una arpa índia) i Ringo, la 
bateria. Es van necessitar un total de 26 preses 
de les quals Lennon en va triar dues perquè li 
agradava l’inici de l’una i el final de l’altra. Les va 
fer barrejar i va solucionar l’inconvenient dels 
diferents tons i velocitats accelerant-ne una i 
alentint l’altra, buscant l’equilibri.
Fins a aquell moment les promocions de les 
cançons es feien filmant els intèrprets en 
playback. Strawberry Fields Forever va ser la 
primera cançó a tenir el seu propi videoclip; 
surrealista i innovador a parts iguals.
Així i tot aquest va ser el primer single dels 

Beatles que no arribaria al núm. 1 de les 
llistes d’èxits. El culpable? Un tal Engelbert 
Humperdink (no confondre amb el compositor 
alemany) i la seva destresa amb les balades 
emotives que robaren el cor de les mestresses 
de casa. I també potser perquè els fans van 
pensar que els seus ídols havien fet una deriva 
cap a territoris creatius massa innovadors i per 
tant difícils d’entendre.
Una anècdota sobre Lennon en la pel·lícula 
Com vaig guanyar la guerra. Va haver de tallar-
se els cabells (davant de nombrosos fotògrafs) 
i, per adaptar el personatge al seu gust, va 
utilitzar les ulleres rodones de muntura 
metàl·lica que oferia llavors la seguretat social, 
una icona que no el va abandonar mai més.

https://www.youtube.com/
watch?v=HtUH9z_Oey8

M
abel Am

ber
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Sopa de fruites
Esther pardo

El batut de l’estiu
Mònica López

Com que és de fruites d’estiu, no és una sopa 
calenta, ans al contrari, i la menjarem fresca. 
Per a fer-la necessitarem:

•  Dos préssecs 
•  Dues nectarines 
•  Mig quilo de cireres 
•  Una taronja sencera
•  Una llimona 
•  Un litre de most o suc de raïm 
•  100 grams de sucre integral
•  Un bastó de canyella, un clau d’olor  

i dues estrelles d’anís.

En primer lloc hem de rentar bé la fruita. 
Pelarem la taronja i tallarem la pell, sense la 
part blanca, en tires molt fines que escaldarem 
en aigua bullint durant un minut; després 

Desprès d’un jorn esgotador, calorós, d’anar 
cap aquí i cap allà, en constant moviment… 
necessites sentir la calma d’arribar a casa 
i gaudir d’un petit, però gran moment de 
frescor. Llavors et prepares un batut senzill 
i fàcil de fer; tan sols cal trossejar la polpa 

les passarem per aigua freda, escorrerem i 
guardarem. A continuació pelarem i traurem 
l’os de les nectarines i els préssecs; els tallarem 
com ens vagi millor i els ruixarem amb el suc 
de la llimona. Ho deixarem tot a part i, un cop 
netes les cireres, els traurem l’os. Després de 
reservar tota la fruita, farem bullir el most 
amb el tros de canyella, el clau i les estrelles 
d’anís durant cinc minuts; afegirem el sucre 
integral a poc a poc, remenant fins que es 
desfaci, hi incorporarem la pell de taronja i ho 
farem bullir 5 minuts més. Ho retirarem del foc 
i hi agregarem les nectarines, els préssecs, les 
cireres i el suc de la taronja.

Ho hem de deixar refredar com a mínim 
3 hores, primer a temperatura ambient i 
després a la nevera si us agrada més fred. Ho 
podeu servir en bols. Que vagi de gust!

de dos bons talls de meló del tipus “pell 
de granota”, ruixar-los amb el suc de mitja 
llimona, afegir-hi tres o quatre fulles de 
menta fresca i triturar-ho tot. Ho pots posar 
en el teu got preferit i només et restarà 
gaudir-ho. No et perdis aquest deliciós batut! 
Refresca’t!
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Decorem amb fruites: 
el mukimono

Aquest nom fa referència a un art 
decoratiu. Fruites i verdures són tallades 
amb diferents tècniques de manera 
a aconseguir autèntiques escultures 
comestibles. Cal originalitat, imaginació, 
creativitat, i també un bon joc d’eines 
ben afilades per a transformar el menjar 
en una obra d’art. Efímera, això sí!
El mukimono va néixer com a tècnica 
tradicional oriental per a crear ofrenes 
religioses. Amb el pas del temps es va 
fer extensible a la cuina per embellir 
allò que es menja, tant que de vegades 
costa donar-li una queixalada sense 
remordiments. 
https://isu.edu.mx/que-es-el-arte-
mukimono-y-de-donde-viene/

https://www.malatintamagazine.com/
mukimono-el-arte-de-liberar-la-esencia-
de-las-frutas/

Les pel·lícules de vegades tenen noms molt 
refrescants d’horta i de fruita. M’acompanyen 
en un breu repàs cronològic?  
Del 1940 és The Grapes of Wrath, de John Ford, 
un drama social basat en una novel·la de J. 
Steinbeck. Del suec Ingmar Bergman és un film 
de culte, el molt premiat Fresas salvajes (1957). 
La violenta i polèmica A Clockwork Orange, de 
Stanley Kubrick, data de 1971. Amb la paraula 
“cireres” en el títol trobem El huerto de cerezas 
(1990), del japonès Shun Nakahara, un drama 
juvenil amb música de Frederic Mompou; i 
també la co-producció franco-iraniana El sabor 
de las cerezas (1997), d’Abbas Kiarostami o el 
drama juvenil espanyol El árbol de las cerezas 

(1998), de Marc Recha. L’any 2008 l’israelí 
Eran Riklis va dirigir Etz limon (els llimoners), 
una història basada en fets reals amb el 
rerefons del conflicte palestino-israelià. El 2013 
sortia un drama bèl·lic de títol Mandariinid 
(mandarines), del georgià Zaza Urushadze. En 
podríem anomenar moltes més: Fried Green 
Tomatoes, Poulet aux prunes, Bananas, El sol del 
membrillo, El olor de la papaya verde, Fresa y 
chocolate... i Bicicleta, cullera, poma, del català 
Carles Bosch, que es centra en la creuada 
de Pasqual Maragall i la seva família contra 
l’Alzheimer.
Totes aquestes pel·lícules les poden trobar a: 
https://www.filmaffinity.com/es/main.html

Fruites de cine

L’amor de les tres taronges

Un príncep és condemnat per una bruixa a 
marxar ben lluny a buscar tres taronges, cada 
una de les quals conté una princesa. Com totes 
les òperes del rus Sergei Prokofiev, aquesta 
també és difícil de classificar: sàtira, fantasia, 
entusiasme, paròdia, profunditat, tot això en una 
combinació d’intrigues plena de personatges 
que habiten un món imaginari. El compositor, 
molt encertadament, associa un instrument i 
un motiu melòdic a cada un d’ells. Cal destacar 
que l’òpera es canta en francès i que és més 
coneguda com L’amour des trois oranges (1919).
https://www.youtube.com/
watch?v=MToqviBnDVY

Cinema

Òpera

Creativitat

Le temps des cerises

Aquest és el títol d’una cançó relacionada amb la política d’un país, en aquest cas de França. 
Durant la Setmana Sagnant (21-28 maig 1871) l’anomenada Comuna de París va agafar les 
armes per a reclamar, entre altres, una democràcia directa (el poble és sobirà sense necessitar 
representants). La cançó l’havia creat tres anys abans J.B. Clément mentre lluitava a les barricades 
i, durant aquella setmana, la 
va dedicar a una infermera 
de la Comuna a la qual 
pertanyien tots dos. La 
Comuna va haver de retre les 
armes al govern de Versalles, 
però la cançó es va convertir 
en un himne revolucionari a 
la llibertat. És trista i bella, 
carregada de simbolisme.
Cantada per Yves Montand 
amb subtítols del text traduït:
https://www.youtube.com/
watch?v=gfUs0y4Cdng

Música
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Com podem apilar un munt de taronges de manera que ocupin el menor 
espai posible? Segurament trobarem que la manera òptima és la utilitzada 
de forma tradicional pels fruiters: formant una piràmide. Això és el que va 
suggerir Johannes Kepler, astrònom i matemàtic alemany (1571-1630) quan 
Thomas Harriot (matemàtic i astrònom anglés) li va plantejar la qüestió 
de com emmagatzemar bales de canó en un vaixell aprofitant l’espai al 
màxim. Però malgrat semblar tan evident, Kepler no va poder demostrar 
que la seva resposta era la correcta, pel que va quedar com a “conjectura de 
Kepler” fins que, a finals del segle XX i amb l’ajut de computadores es va 
poder demostrar que, efectivament, la piràmide és la solució òptima.

Per investigar una mica la situació, pensem en com col·locaríem les taronges en una superfície 
plana. A les figures hi ha diferents opcions:  

Aviat ens adonarem que no totes les disposicions de taronges aprofiten igualment l’espai. 
Si comparem aquestes figures, podem veure que en els casos en què cada taronja està en 
contacte amb sis taronges veïnes s’aprofita més l’espai que en els casos en què cada taronja 
està en contacte amb unes altres quatre. Podem observar que la superfície lliure que mostren 
els espais blancs intermedis és superior en aquest segon cas.
Passem ara a fer un piló de taronges intentant deixar el mínim d’espai possible, és a dir, de 
forma piramidal.

Un munt de taronges
Pili Royo i Esther Barrabés

Repte: 
Quantes taronges hi ha en una piràmide de 
base triangular, si la base conté 10 taronges?

COM FORMAR UNA PIRÀMIDE 
DE TARONGES DE BASE 
QUADRANGULAR

1. Primer a la base hi posarem 16 
taronges, segons la disposició que 
hem vist més eficient.

2. A partir d’aquí podem afegir una 
segona capa de taronges ocupant 
els espais buits que s’han format. 

3. A continuació podrem formar la tercera 
capa de dues maneres diferents: bé col·locant 
taronges de nou sobre els espais buits fent-
les coincidir amb taronges de la 1a capa, bé 
col·locant-les sobre forats de la 2a capa que 
han quedat sobre forats de la 1a capa.

4. Finalitzem la piràmide. 
Hem fet servir 42+32+22+12= 30 taronges.

Solució: 10+6+3+1= 20 taronges
En general, per comptar el nombre total de taronges 
de la piràmide, sumarem les de cada capa. Si tenim n capes, 
obtindrem un total 

En el nostre cas, tindrem n=4, i el total de taronges serà 20

David Parkins

Kepler i la caixa de taronges



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




