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Nosaltres
“Podem combatre les lleis humanes, 
però no podem plantar cara 
a les de la natura” 
Jules Verne
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Editorial
En aquest nou número d’ArtSterna ens centrarem en nosaltres, els humans. No s’ha 
buscat cap unitat temàtica, de manera que cada secció es fixa en un aspecte diferent de 
les persones i no té més pretensió que la de mostrar, mitjançant l’art, una espurna del 
què som.
Carregada de qualitats i de defectes, àngel i dimoni alhora, egoista sovint i de vegades 
generosa, la nostra espècie ha trepitjat la Terra deixant-hi una empremta inesborrable. 
Si també n’ha tingut cura, massa sovint l’ha malmès, espoliat, castigat..., i en molts 
aspectes ja no hi ha marxa enrere en aquesta destrossa.
Els humans, però, som uns creadors innats, i ho hem demostrat al llarg de la nostra 
història. Vàrem pintar les parets de les cavernes perquè ja llavors sentíem la necessitat 
d’expressar-nos. Des d’aquells temps llunyans hem emprat tota mena d’estris i de 
mitjans fins a arribar a l’actualitat havent dominat un munt de disciplines artístiques 
diferents, disciplines el nombre de les quals creix cada dia gràcies a la imaginació i a la 
tecnologia.
Què ens empeny a compondre una melodia, muntar una coreografia o pintar un quadre? 
Per què ho fem? Els motius són tan diversos com les persones. Jo, en tant que escriptora, 
us en puc dir alguns de propis: per aprofundir un tema que em preocupa, per a buscar 
respostes a alguna pregunta, pel plaer que em dóna el treball lingüístic, per la diversió 
d’inventar personatges i situacions, per a viure altres vides, per posar ordre en els meus 
pensaments, per a alliberar-me de tensions, perquè investigar és apassionant... Cada 
artista, ja sigui creador o intèrpret, té les seves raons. Tot seguit en teniu una petita 
mostra. 

Carme Lafay

Presentació
Les bones persones estan fetes d’acer inoblidable.
En aquest número de la revista ArtSterna volem ressaltar els valors personals. En aquest 
sentit, quin millor exemple que invertir part de les nostres vides en una causa altruista 
com pot ser la cura del medi ambient? El Grup de Natura Sterna ha estat al llarg de la seva 
història un exemple del que les persones poden aconseguir si són fidels a uns ideals. El 
que un dia va ser una reunió de quatre amics amoïnats pel futur de la flora i la fauna de la 
Vall d’Aro, gairebé 35 anys més tard s’ha transformat en una de les entitats més potents, 
actives i consolidades d’aquesta vall. Com a president no en puc estar més orgullós; no 
pels meus encerts, sinó pels dels altres. La gent, les idees, la il·lusió i també l’esforç, la 
tenacitat i l’empatia ens han fet créixer a tots. Sterna és definitivament una simbiosi de 
persones amb una motivació comuna, persones que davant d’una injustícia no es pleguen 
de mans, sinó que denuncien i lluiten. També aprenem els uns dels altres i junts creixem 
com a individus i com a entitat. És per això que estic molt content que els redactors hagin 
triat aquesta temàtica, doncs darrerament la societat confon els èxits personals amb els 
èxits col·lectius sense adonar-se que només aquests darrers són els que ens fan créixer 
com a societat. 
Voldria aprofitar aquesta ocasió per encoratjar els lectors a seguir per aquest camí, el camí 
conjunt de l’etern aprenentatge, de la solidaritat, el de defugir les medalles individuals. 
Fem de la nostra entitat una plaça on tothom es trobi còmode i senti que té alguna cosa 
a aportar a la resta. Crec que aquest és el meu paper com a president, fer que tothom se 
senti útil, important i necessari en aquesta la nostra entitat. Tot apunta que ho estem 
aconseguint. No us podeu imaginar l’orgull que vaig sentir el darrer 10 d’octubre, en el 
marc del Dia Mundial dels Ocells, quan veia que, gràcies a tots, aquella celebració tenia 
ànima. Si sabem seguir per aquest camí estic segur que en sortirem tots més reforçats, 
més feliços i més dignes. Per tant dedico aquest escrit a tots vosaltres, la bona gent que, 
malgrat les mancances i febleses, les diferents personalitats, els defectes, és capaç de 
perseguir un somni conjuntament, capaç d’anar de la mà cap a un futur més sostenible i, 
sobretot, més humà. 
Sterna, ha de seguir. És necessari i, per aquesta tasca, tots som imprescindibles. Només 
la humanitat pot salvar la humanitat. Gaudiu d’aquesta nova entrega de la revista 
Artsterna, feta amb amor i amb molta humilitat. 

Jaume Ramot
President del Grup de Natura Sterna
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En els darrers anys de la seva vida Beethoven vivia 
apartat del món a causa de la seva sordesa i també 
perquè era un misantrop, però va ser llavors quan 

escriví la Simfonia número 9, on l’últim moviment és 
coral; aquest és molt probablement el cor clàssic més 
famós i dels més cantats del món. Té una durada de 25 
minuts (tota la simfonia fa poc més d’una hora), està 
escrit en  un sol moviment simplement majestuós i 
amb dificultat per als qui el canten perquè els seus tons 
suposen tenir un bon nivell de tècnica vocal. 
Beethoven, amb aquesta creació, va voler demostrar 
que la música ens fa a tots iguals, uneix la humanitat en 
germanor, en alegria i en amor. És la simfonia universal 
que parla a totes les nacions, a gent de tots colors i 
procedències socials i religioses. Sens dubte, l’autor volia 
impressionar els seus oients i envià, com diu la lletra, un 
petó i una abraçada a la humanitat. Fins a tal punt que 
podem notar que la música és, fins i tot, més explícita 
que la lletra de Friederich Schiller, que va traduir al català 
el gran poeta Joan Maragall. Beethoven la va estrenar el 
1824 quan ja era completament sord.
Els tres primers moviments instrumentals d’aquesta 
simfonia, els va adoptar l’Unió Europea l’any 1985 com a 
himne propi.

Novena simfonia: 
Oda a l’alegria 
Esther Pardo

Podeu escoltar les millors versions:

Leonard Bernstein dirigint la Filharmònica de Viena el 1980 
https://www.youtube.com/watch?v=UXxRSGDCesA&t=231s

Daniel Barenboim dirigint la The West-Eastern Divan Orchestra 
formada per joves músics jueus i musulmans el 1999.
https://www.youtube.com/watch?v=HljSXSm6v9M&t=244s

Herbert Von Karajan dirigint la Filharmònica de Viena el 1955 
https://www.youtube.com/watch?v=fRZaX6-dsn8

Ricardo Mutti dirigint l’Orquestra Simfònica de Chicago el 2015
https://www.youtube.com/watch?v=rOjHhS5MtvAN

iek Verlaan
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El pas de deux     
Carme Lafay

El “pas a dos” que coneixem va sorgir el segle XVIII 
i es va perfeccionar durant el segle XIX amb els 
ballets romàntics. Pretenien il·lustrar l’amor de la 

parella clàssica en els moments més poètics del ball.
El coreògraf Marius Petita, nascut a Marsella el 1818 
el va estructurar en diferents parts: adagi, variació 
masculina, variació femenina i coda (conclusió o final).
Durant el segle XX van triomfar les interpretacions 
masculines de la mà de Maurice Béjart i George 
Balanchine, entre altres, i la més recent i femenina Fase 
d’Anne Teresa De Keersmaeker (dansa contemporània).

https://www.youtube.com/watch?v=GMJmfzAO0Ig
https://www.youtube.com/watch?v=K4eyGl6iMOc

Actualment ja es parla de “duo” enlloc de fer servir la 
terminologia pas de deux francesa original.
Alguns dels pas de deux més cèlebres son els de: El llac 
dels cignes (acte III), Trencanous (acte II), Don Quixote 
(acte IV), Romeo i Julieta (acte I), El corsari...., que tothom 
pot veure a YouTube.

Actualment el pas a dos es basa en temes i situacions 
actuals, no solament d’amor-passió. Busca arribar al cor 
a través de l’expressivitat, l’estètica, la simplicitat i les 
variades històries que explica.    

https://www.youtube.com/watch?v=dVvkY561PhM
https://www.youtube.com/watch?v=LLCh_b8Lu20
https://www.youtube.com/watch?v=IZytCcjsGUQ

N
iki Dinov
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Els abellerols d’en 
Josep Lois
M. Dolors Bahí Bofill

Com deia Miquel Martí i Pol “ Ara sé que la 
mort no es morir-te, sinó que mori algú 
molt estimat”. 

Les simples paraules queden curtes per 
expressar el que ha significat en Josep Lois a les 
nostres vides i el grandiós buit que ens deixa. Se 
n’ha anat un mestre de mestres, un savi valent, 
humil, modest i amable. Era un poeta de la 
fotografia, un mestre de la vida. Ens ensenyava 
sense que ens n’adonéssim com fan els grans 
mestres; ens donava fins i tot el que no sabíem 
que necessitàvem. Sempre hi era per tothom, 
sense tenir mai un no per ningú. La sensibilitat 
que reflecteixen totes les seves obres l’han 
portat a guanyar nombrosos premis arreu del 
món, inclòs el reconeixement de l’UNESCO l’any 
2014 per la seva aportació al noble art fotogràfic.

Ara el seu immens llegat ens serveix per 
recordar-lo arreu. Nombroses obres de totes 
les temàtiques que parlen per sí mateixes de 
la gran persona que era el nostre estimadíssim 
Josep Lois.
Hem triat aquesta dels cinc abellerols. Un 
número, el 5, famós: tenim cinc dits a cada mà i 
a cada peu, el perfum Chanel nº 5...
No hi ha fotos immortalitzant cinc abellerols. 
En Josep en va fer una. Ell era pacient, tenia 
perspicàcia i intuïció, sabia que aquells 
abellerols que niaven, arribaria el dia en 
què haurien d´alimentar les seves cries, i 
confiava en fotografiar-les més d´un cop. Una 
setmana esperant... Ara un, ara un altre, a poc 
a poc veia com s´apropaven als nius amb els 
insectes al bec.

Fins que arribà el dia assenyalat, sense avisar, 
per sorpresa. L’un rere l´altre aquells acolorits i 
alegres ocells es van anar posant sobre la canya 
que havia preparat, duent el menjar per a les 
seves cries als becs. Devia sentir una immensa 
emoció en fer clic i saber que estava fent una 
foto única, una foto que recompensava tota 
l’espera, una foto que ara ens serveix per 
mantenir sempre viu el seu record.
Aquesta imatge poètica ens evoca l’art innat 
d’en Josep Lois, que ell va saber perfeccionar 
tota la vida.
Se’n va anar a finals d’abril, seguint els primers 
esbarts d’ocells que ell tant estimava. Segur 
que els abellerols també hi eren.
Fins sempre, estimadíssim Josep.
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Sense sostre 
Ramon Pons

Aquestes contradiccions van motivar fa 
uns anys l’escultura que acompanya 
el text. I ha estat aquesta l’inici de 

l´exposició individual que s´ha mostrat 
aquest estiu a Santa Cristina d´Aro. Les peces 
que hi presentava són fruit d’una reflexió 
i de moltes preguntes sobre el perquè de 
tants pisos buits i alhora tanta gent sense 
llar, sovint forçada a deixar-ho tot i a viure al 
carrer o a buscar sort a països desconeguts. 
Aquestes peces es mostraran de nou el gener 
2022 a la Galeria Art Mar de Barcelona. 

“1.026 persones dormen al ras a la ciutat de 
Barcelona, maig-2017.” 
(Segons informació de l’Ajuntament de 
Barcelona )
“A Barcelona hi ha comptabilitzats prop 
de 31.200 pisos buits, dels quals 2.592 són 
propietat dels bancs. En els dos darrers anys, 
els lloguers han pujat entre un 11% i un 21% 
segons el districte, arribant a una mitjana de 
850 euros al mes.”
(diario.es 10/06/17)

Tinc l’objectiu de crear un art viu i compro-
mès, i m’agradaria que l’espectador se sentís 
qüestionat, unit d’alguna manera a la meva 
obra o que aquesta li despertés algun senti-
ment o emoció, encara que no tingués res a 
veure amb el que jo he pensat en el moment 
de crear-la.
Bàsicament utilitzo argiles refractàries de 
diferents colors i “xamotes”, i experimento 
amb els tons i les textures, tot i que sovint hi 
afegeixo altres elements, objectes reciclats 
trobats al carrer o a la natura, cartrons, 
ferros, panots... Les pàtines solen donar-se 
amb colorants ceràmics, pigments naturals o  
acrílics i quasi sempre deixo parts on es pot 
veure el color original de l´argila.

https://www.instagram.com/no_
onionplease/
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A   questes dues peces formen part de la 
sèrie La ferida. Quan vaig començar a 
pintar-la anava creant línies i clivelles 

fetes amb ciment, sorra, terra... creant volum 
sobre la tela; i no sabia què eren. Poc a poc 
vaig anar descobrint que per mi eren ferides 
i aquest concepte em va inspirar. Em va 
fer pensar com durant la nostra vida ens 
equivoquem, caiem, rebem cops del món 
exterior i que de tot això en podem aprendre 
i créixer. Les ferides representen aquest camí i 
són part de com ens identifiquem, formant la 

nostra història i creant el nostre paisatge físic 
i emocional.
La ferida és també una obertura cap endins on 
es pot trobar el buit i el silenci –experiències 
difícils d’assumir– alhora que ens ajuden 
a adonar-nos de la complexitat del simple 
fet d’estar amb nosaltres mateixos. L’obra 
presentada amb el forat representa aquest 
buit i aquest silenci.
La sèrie parla de la comunicació entre el 
nostre món interior i l’exterior, del límit 
entre ells, i de com la consciència d’aquesta 

connexió intensifica un sentit del “jo” 
necessari per a viure plenament. Connectar 
amb el que hi ha a l’interior de cadascun 
de nosaltres és transformador i ens permet 
enfrontar-nos a les nostres pròpies ombres i al 
silenci del buit. Desenvolupar aquesta relació 
ens ajuda a entendre’ns millor i a crear vincles 
més forts amb el món que ens envolta.

www.mireiatysoe.com
instagram.com/mireiatysoe

La ferida
Mireia Tysoe

 S
up

or
ts

 m
ix

te
s s

ob
re

 te
la

 9
0 

x 
90

 cm
s (

20
18

) 

Su
po

rt
s m

ix
te

s s
ob

re
 te

la
 12

0 
x 

16
0 

cm
s (

20
20

)



LITERATURA 15ARTSTERNA14

Diferents
Noma

Vida real
Cristina Carrión Angelats

Asseguts al sofà un diumenge a la tar-
da, un matrimoni estava mirant un 
partit de tennis. –Carai tu! Fa tres ho-

res que estan jugant–, va comentar la dona. 
–En els grand slam es va al millor de cinc 
sets, –va explicar ell–. I les dones, al millor de 
tres; com que sou iguals que nosaltres, vos-
altres aneu a tres. –Ja estem amb les teves 
ximpleries? No pots deixar mai de voler ser 
el gran mascle?. –Ximpleries? –. Suaument es 
va alçar del sofà i amb veu baixa i alhora con-
tundent va replicar a la seva dona: –Tinc tot 
el dret a opinar sobre el que cregui més opor-
tú. Les dones mai heu estat iguals als homes; 
no dic ni millor ni pitjor, només que som dife-
rents. Els homes, per si se t’ha oblidat, tenim 
els mateixos drets que les dones i, valgui pels 
dos, les coses es guanyen amb sacrifici i amb 
temps–. La dona va posar els ulls com a ta-
ronges i obrí una boca de pam; no l’hi sortien 
les paraules. Ell va continuar tranquil·lament: 
–És que ha arribat un punt en què qualsevol 
paraula, gest i, fins i tot, una mirada mal in-
terpretada, i ja ens tracteu de masclistes. Tinc 
tot el dret a opinar sobre el món feminista. 
Ella va alçar la veu: –Sí, molt bé. Naturalment 
els homes heu de ser a tot arreu, mentre les 
dones, no. –Paritat? És això el que dius? –va 
preguntar ell–. El valor pràctic de la paritat 
és zero. Mira, pots proposar que vols paritat 
a l’escolania de Montserrat, també. Tu fixa’t 
que els homes mai hem demanat paritat 
allà on hi ha més dones–. Ella, tota sulfurada, 
esclatà: –A vegades no et suporto, no sé com 
vàrem acabar junts, som tan diferents! Ell la 
va mirar: –Exacte! Diferents.

Al noi ideal, 9 /7/1974 
No sé si existeixes, només sé que et necessito. Somnio 
les teves mans grans i fermes, els braços acollidors. 
Anhelo les teves paraules tendres i l’alegria sempre a 
punt d’esclatar en somriures; els ulls que parlen més 
que mil paraules, que expliquen el que no cal pregun-
tar; les tardes de conversa arreglant el món. T’espero!

Xavier, 18/10/1977
T’he trobat, per fi! El cor s’ha tornat cavall desbocat! 
Aquesta sensació de seguretat entre els teus braços aco-
llidors, la complicitat quan ens mirem i no cal preguntar. 
Les converses mirant el mar, els somriures que surten 

esclatant d’alegria, la purpurina als ulls des que ens 
vam conèixer. T’he trobat!

  
Xavier, 19 /3/ 1999

No puc més. Com pot ser que cada cop vegi 
més els teus defectes? Que ja no suporti 

les petites coses que es repeteixen i 
que hem parlat mil cops, però que no 
milloren mai? Que trobi a faltar tant 
l’alegria que esclatava en somriures? 
Sembla que les mirades hagin obli-
dat el seu antic idioma; parlem cada 

dia menys i als ulls només hi tinc 
cendra. No sé...

Xavier, 7/7/2005
Pau. Hem après a enfocar allò positiu, a construir l’alegria 
que esclata en somriures, a conjugar el verb “perdonar”, a 
no buscar en l’altre el reflex de l’ideal i acceptar-lo com és, 
real, fet d’arestes. Ara aprecio les disculpes sinceres, les 
imperfeccions acceptades i les tradicions inventades 
per nosaltres; valoro els ulls que diuen sense parlar i 
el respecte incondicional. Ara entenc que no existia el 
meu noi ideal perquè jo el volia a la  vida real i la rea-
litat tot ho fa imperfecte sense remei.
Vens? Et convido a un cafè per seguir arreglant el 
món, el nostre món.

M
elissa M

ontoya
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El graffiti pot ser entès com una forma d’art 
expressiu destinat a provocar emocions 
o com un comportament antisocial propi 

d’individus marginals o d’algunes bandes 
que el fan servir per transmetre’s missatges. 
Sovint per l’espectador es tracta només d’una 

Graffiti
Carme Lafay
Fotografies: Claudia Kleinbeck

pràctica il·legal destinada a embrutar l’espai 
públic. S’han trobat graffiti a ruïnes romanes, 
a pedres de la civilització Maya i a esglésies 
angleses medievals, per posar només alguns 
exemples. Aquesta modalitat pictòrica va 
agafar embranzida a l’inici dels anys 60 als 

EUA i a Europa. Actualment en trobem mostres 
molt interessants socialment i artística. Les 
fotos que es mostren s’han fet a Sant Feliu de 
Guíxols, Castell d’Aro i Platja d’Aro.
Un conegut i misteriós “graffiter”:
https://es.wikipedia.org/wiki/Banksy

Fotografies: Claudia Kleinbeck
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Drets humans, ara!    
Francesc Sabanés

Des d’els inicis de la història de la hu-
manitat la música ha jugat un paper 
fonamental. L’home de les cavernes ja 

la utilitzava per envalentir-se a l’hora d’anar 
a caçar. Els grecs van voler trobar un sentit 
pitagòric a aquesta expressió artística i, a la 
baixa edat mitjana, l’Església en va fer un ús 

totalitarista i masclista a parts iguales. No cal 
anar tan lluny en el temps per adonar-se de la 
seva importància quan veiem com els partits 
polítics la fan servir en les seves campanyes 
per identificar-se amb el seu electorat.
Vol dir això que el paper de la música ha es-
tat al servei dels poders fàctics? És clar que 
sí. Però també ho ha estat al servei de causes 
més nobles. La cançó protesta dels anys 60 
i 70 del segle XX volia ser un contrapunt a 
aquests poders. 

El cartell era impressionant i no tan sols pels 
seus noms, sinó pel moment (artístic) en el 
que es trobaven. Qui  no voldria veure sobre 
el mateix escenari a Bruce Springteen, Sting i 
Peter Gabriel? Però anem a pams i comencem 
per la representació pàtria que cada concert 
tenia, depenent del país on es celebrava.
El representant espanyol va ser El último de 
la fila, molt conegut llavors per cançons com 
Querida Milagros o Insurreción. De ben segur 
que aquell dia va ser per Manolo García un 
dels més importants, compartint escenari (i 
un parell de cançons) amb la resta dels artis-
tes convidats.

Sting havia dissolt The Police per començar la 
seva carrera en solitari. Presentava el seu pri-
mer treball anomenat The Dream Of The Blue 
Turtles però el millor arribaria quan, només 
proveït d’una guitarra acústica, va versionar 
els èxits de The Police (creieu-me quan dic que 
tinc la pell de gallina mentre escric aquestes 
línies).
Peter Gabriel (ex Genesis) presentava So, un 
disc que tot melòman hauria de tenir en la 
seva col·lecció, on aconsegueix el veritable 
(i poques vegades aconseguit per part dels 

intèrprets contemporanis) equilibri entre la 
sofisticació musical i la comercialitat. La seva 
actuació va arribar al clímax quan va interpre-
tar Sledgehammer, primer single de So, el vide-
oclip del qual va guanyar nombrosos premis. 
I què dir de Bruce Springteen? Encara que va 
aparèixer a l’escenari ja entrada la matinada, va 
ser un buf d’aire fresc després d’aquella marató 
musical, oferint un concert dins del concert, 
de fet l’últim de Springteen amb l’Street Band 
abans de la seva reunificació l’any 1999.
Altres participants van ser Tracy Chapman, en 
format acústic com a contrapunt a la resta, 
fent ús de la tecnologia disponible llavors, i el 

senegalès Youssou N’Dour, conegut per parti-
cipar amb Peter Gabriel en una de les cançons 
de So.
Una anècdota sobre la gira és que el pres-
supost, en part subvencionat per la firma 
Reebok, va tenir un cost de 2.700 milions de 
pessetes (al canvi 16.227.327 euros). Menys del 
que li costa Dembélé al Barça en un any. No 
cal dir més!

https://www.youtube.com/watch?v=KIGll-
MwTjJ4

Durant els 80 la música més comercial va tro-
bar la seva causa en les ONG. En el seu inici la 
secció britànica d’Amnistia Internacional va 
organitzar una sèrie de concerts per recaptar 
fons en el camp dels drets humans. Aquests 
concerts eren coneguts com The Secret Poli-
ceman’s Balls (celebrats a Londres) i van ser 

l’avantsala de la gira mundial coneguda com a 
Human Rights Now.
El 10 de setembre de 1988 una Barcelona pre-
olímpica va acollir un dels concerts d’aquesta 
gira. L’escenari va ser el Nou Camp i 80.000 
ànimes (on jo m’incloc) van gaudir d’un esdeve-
niment mai vist a Espanya. Llavors el concepte 
“festival” quasi no s’usava entre els aficionats a 
la música i hauríem de retrocedir a l’any 1975 i 
al Canet Rock per fer-ne ús o esperar a mitjans 
dels 90 per assistir al Doctor Music Festival.
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Podries
Joana Raspall

Poema XLIV de La part visible
Sebastià Alzamora

Si haguessis nascut
en una altra terra,
podries ser blanc,
podries ser negre…
Un altre país
fóra casa teva,
i diries “sí”
en una altra llengua.
T’hauries criat
d’una altra manera.
Més bona, potser.

Potser més dolenta.
Tindries més sort
o potser més pega…
Tindries amics
i jocs d’una altra 
mena;
duries vestits
de sac o de seda,
sabates de pell
o tosca espardenya,
o aniries nu

perdut per la selva.
Podries llegir
contes i poemes,
o no tenir llibres
ni saber de lletra.
Podries menjar
coses llamineres
o només crostons
secs de pa negre.
Podries… podries…
Per tot això pensa

que importa tenir
les mans ben obertes
i ajudar qui ve
fugint de la guerra
fugint del dolor
i de la pobresa.
Si tu fossis nat
a la seva terra
la tristesa d’ell
podria ser teva.

Parlem de dones
a prop d’allà on t’amagues:
què volen saber de nosaltres?
Res, et diu una veu dins el rostoll,
Però prepares excuses, per si un cas
assages explicacions,
dius coses davant del mirall
per si et demanen que declaris
sobre el dolor que diuen que has causat.
No hi ha requisitòria com la que ve d’enllà.

Lil
la

by
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Aquestes fotografies, enviades per 
alguns dels nostres socis, mostren 
diferents indrets de la Vall d’Aro on 
persones que no tenen cura de la 
natura han deixat la seva petjada. 

Carlos Alvarez

Gabriel Dalm
au

Rosa Sales

Gabriel Dalm
au

Pere M
oreno

Gabriel Dalm
au
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Espècimen típic 

Al segle XVIII, Carl Nilsson Linnaeus va 
idear el que coneixem com a nomenclatura 
binomial. Per designar una espècie d’una 
manera diferenciada de les altres li assignava 
un nom científic compost per un de genèric 
(que podia compartir amb altres espècies) i 
un nom específic. La combinació d’ambdós 
hauria de ser única. Això continua així i 
per posar un nom científic a una espècie 
s’ha de descriure un exemplar (o un grup 
d’exemplars) típic, que es conserva en alguna 
institució científica. Ai, però, Linnaeus va 
nomenar la nostra espècie, l’Homo sapiens, 
sense descriure cap exemplar tipus. Al 
1959, en un article sobre les contribucions 
de Linneus a la nomenclatura i la 
sistemàtica, William Stearn ho va solucionar 
expeditivament sentenciant “Linnaeus 
mateix ha de ser el tipus de la seva Homo 
sapiens”. Això bastà per a designar-lo com un 
lectotip de l’espècie.

Les 50 pel·lícules de cine clàssic 
imprescindibles 

Pels amants del setè art també existeixen llistes de films 
considerats clàssics que cal haver vist al menys un cop a 
la vida. Òbviament no totes les llistes coincideixen amb 
els nostres gustos, la nostra cultura i un llarg etcètera de 
condicionants. Un exemple:

https://culturacolectiva.com/cine/50-clasicos-del-cine-
que-todos-debemos-ver-para-decir-que-hemos-vivido

Fins i tot The New York Times té publicada una llista 
pròpia, en aquest cas d’una plataforma de streaming.

https://cadenaser.com/ser/2021/08/26/
sociedad/1629963931_878837.html

Els 100 llibres 
que cal llegir 

Diuen que, abans de morir, hi 
ha cent libres que cal haver 
llegit. Naturalment qui així parla 
segueix criteris sovint guiats 
per interessos particulars. Per 
exemple els d’aquella l’editorial 
que pretén vendre els llibres 
que publica. Més recomanable 
des d’un punt de vista literari i 
científic és la llista que segueix:

https://psicologiaymente.com/
cultura/libros-recomendados

Llibres d’autoajuda

Fa unes dècades que aquests 
llibres han aparegut a les 
llibreries, suposadament per 
auto tractar-se algun problema o 
per enfocar correctament el camí 
a seguir, potser per permetre als 
humans estar a l’alçada del que 
la civilització actual els exigeix. 
La realitat és que aquest tipus 
de lectura ha tingut una gran 
acollida per part de tota mena 
de públic i que actualment s’ha 
diversificat tant que se’n pot 
trobar d’enfocada a totes les 
edats i necessitats.
La llibreria Abacus, per exemple, 
publica la seva llista dels Top ten:

El cor a l’òpera  

Literatura

Literatura

Òpera

CinemaCiència

https://www.abacus.coop/ca/llibres/ciencia-i-coneixement/
pedagogia-i-psicologia/divulgacio-i-autoajuda/top-autoajuda

Un conjunt de persones can-
ten a l’hora una peça. Sovint 
ens son desconeguts, tot i 
que el seu paper és fonamen-
tal. Solen estar dividits en 
quatre tessitures: soprano, 
contralt, tenor i baix. Durant 
la representació els membres 
del cor es mouen, tot i haver 
de fondre la seva veu amb 
la dels altres, cantar sempre 
entonant bé i clavar el ritme, 
i això no és gens fàcil. Segons 
el compositor, la mida del cor 
varia: el d’Aida (Verdi) té més 
de cent persones; en canvi 
Mozart només n’hi posa 25 
o 30. En algunes òperes, com 
Peter Grimes, de Britten, o Bo-
ris Godunov, de Mussorgski, el 
cor té un paper protagonista.

Lubos H
auska

Skitterphoto

N
ational M
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https://www.youtube.com/
watch?v=G28abbUw4g8&t=2s
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L’home de Vitruvi és un famós dibuix de Leonardo 
da Vinci (1452 – 1519). Aquest gran artista del 
Renaixement va realitzar molts estudis sobre 
anatomia i va abordar el tema de les proporcions 
en el cos humà. El dibuix, realitzat cap a l’any 1490, 
està basat en les proporcions de l’home descrites 
en el llibre De architectura, de Marcus Vitruvius 
Pollio (Segle I aC). Representa una figura humana 
masculina totalment despullada i en dues 
posicions sobreimpreses: en una d’elles, l’home 
presenta els braços i les cames estesos inscrits en 
una circumferència, mentre que a l’altra presenta 
els braços estesos i les cames tancades, inscrivint-
se en un quadrat. Leonardo, citant Vitruvi, descriu 
les proporcions, i als seus Quaderns hi llegim:
“Si obres les cames fins a reduir la teva alçada en 
una catorzena part, i si estens i aixeques els braços 
fins que els dits del mig arribin al nivell superior 
del cap, veuràs que al centre dels membres estesos 
es troba el melic, i que l’espai entre les cames 
formarà un triangle equilàter.”
Observeu que, posant sobre el melic la punta 
d’un compàs, podem traçar la circumferència del 
dibuix. Observeu també que l’home vitruvià està 
quadrat perquè la seva altura és igual a la seva 
envergadura (la distància que abasta amb els 
braços oberts).
Actualment, el dibuix de l’home de Vitruvi es 
troba a la Galeria de l’Acadèmia de Venècia.

Segons la llegenda, Horus, fill d’Osiris, desafià al 
déu Seth per venjar la mort del seu pare. Seth 
arrencà un ull a Horus, i aquest es trencà en sis 
parts, que foren disseminades per tot Egipte. 
Thot, déu dels números, les recuperà, aconseguint 
reconstruir l’ull.
L’ull d’Horus era un símbol solar a l’antic Egipte, 
on era considerat un dels amulets curatius i 

L’home de Vitruvi
Pili Royo i Esther Barrabés

L’ull d’Horus

Leonardo - Schema delle proporzioni del corpo umano 
dal De Architectura di Vitruvio, by Richardzinho is 
licensed under CC by NC-SA 2.0

-  La cara, des de la barbeta fins a la part superior del front, 
allà on comencen els cabells…

- La mà, des de la punta del dit del mig fins al canell… 
- La longitud de l’avantbraç, com l’amplada del pit,… 
- La longitud del peu…
- La distància des del centre del pit fins a la part superior del cap,…

Repte: Intenta completar les frases iniciades a la columna de l’esquerra amb els acaba-
ments de la dreta per trobar algunes de les conclusions a què va arribar Vitruvi

…mesura el mateix que la cara.

…és una sisena part de l’altura.
…és la quarta part de l’altura total.
…és la desena part de l’altura total.
… és una quarta part de l’altura total. 

protectors més poderosos. Però l’ull d’Horus 
també tenia assignada una funció pràctica: és 
un jeroglífic en el que els sis trossos recollits per 
Thot representen les fraccions de numerador 
unitari i denominador les potències de 2 
(compte!, observeu què passa si sumem les sis 
fraccions... Potser falta la pupil·la?) . Aquestes 
fraccions eren molt usades

Repte: 
Podem escriure 19/32 com a jeroglífic sumant i restant els símbols de l’ull? I qualsevol 
fracció n/32, amb n senar?

Senerpartui (ecured.cu) Juan Pablo Carrillo Hernández (pijamasurf.com)

Solucions:
-  La cara, des de la barbeta fins a la part superior del front, allà on comencen els cabells, és la desena 

part de l’altura total.
-  La distància des del centre del pit fins a la part superior del cap, és la quarta part del total.
-  La mà, des de la punta dels dits del mig fins al canell mesura el mateix que la cara.
-  La longitud del peu és una sisena part de l’altura.
-  La longitud de l’avantbraç, com l’amplada del pit, és una quarta part de l’altura total.



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


