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Som de bona fusta
“Una societat creix quan els vells planten
arbres a l’ombra dels quals saben que mai seuran”.
proverbi grec
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Presentació

Editorial

Som de bona fusta, però de quina?
Ésser de bona fusta, dit d’aquell que mostra bona salut i força. El refranyer ja ens adverteix
de les implicacions semàntiques d’un material que acompanyava l’home molt abans
que aquest fos conscient de tots els seus usos. El bon fuster sap que cada fusta té unes
condicions òptimes per a cada tasca. El roure per fer bigues, el lledoner per fer forques
i mànecs, el castanyer per botes de vi. Podríem trobar una llarga llista d’exemples. Amb
aquesta reflexió i portant el tema cap on jo volia anar penso que, dins d’una entitat com
la nostra, hi ha infinitat de fustes diferents, aptituds, coneixements o maneres de ser que
calen ser ben aprofitades. El fuster que no sap emprar el millor material per a cada tasca,
fracassa. Per tant l’entitat que no sap aprofitar els valors i coneixements de cada un dels
seus associats està perdent una important capacitat de creixement.
I exactament, en aquest punt ens trobem. El Grup de Natura Sterna està creixent. Creix
lent i amb una solidesa incontestable. Amb tot, des de la junta directiva estem sempre
amatents a les iniciatives que neixen en el si de l’entitat. Sabem que tots i cada un dels
companys del grup té unes capacitats específiques que el fan important i que cal saber
vehicular. Cada edició d’una nova revista, ja sigui d’ArtSterna o de Sterna la Revista, mostra
de quina fusta estem fets. Fusta tova i sensible, fusta forta i tossuda, tot tipus de fusta
que ens fa únics com a entitat i com a persones. Per tant, tots aquells socis que encara
no heu trobat l’encaix dins la nostra entitat heu de saber que estem esperant les vostres
idees, projectes o col·laboracions, ja sigui en l’àmbit més actiu en tasques al camp, en
temes culturals, editorials, tecnològics... el que sigui. Dins del grup de natura segur que
trobarem la manera d’encaixar els vostres projectes. Només cal preguntar-se: de quina
fusta estic fet?.

Coneixem els arbres des que tenim ús de raó. Siguem de camp o de ciutat hem crescut
amb ells; qualsevol de nosaltres té alguna anècdota d’infantesa o maduresa que hi fa
referència: el cirerer que va plantar l’àvia pel naixement del pare, la trompada des d’una
branca de pi que es va trencar, el primer petó sota el lledoner... A l’antiguitat els arbres
van ser adorats i en diferents èpoques se’ls ha atorgat poders espirituals. Encara avui
dia, en llocs on predominen cultures més primitives, els indígenes hi pengen un cordó
umbilical, un ble de cabells o una peça de roba per establir un llaç màgic entre una
persona i la força que es manifesta en aquell arbre.
El 2008 es va trobar l’arbre més antic del món: una conífera (picea) de la regió sueca de
Dalarna. Els científics que el van estudiar digueren que la part visible de l’arbre té uns
600 anys i que la seva longevitat depèn de la capacitat de clonar-se a sí mateix a partir
de les reserves de les arrels, la datació de les quals es va fer amb radio carboni, establintla en 9.550 anys. El Pinus longaeva de Califòrnia, Nevada i Utah pot viure més de 4.000
anys. Els primers arbres aparegueren a la Terra fa uns 370 milions d’anys. Juguen un
paper important en els cicles ecològics terrestres i són una inestimable font de recursos
que, lamentablement, l’ésser humà ha espoliat massa sovint.
Tota persona amant de la natura estima els arbres. Potser poc interessats en fisiologia
vegetal, els artistes s’han fixat sobre tot en la seva bellesa, sovint aclaparadora. Han
pintat la seva majestuositat, extret boniques talles de fusta del seu tronc i destacat la
seva fotogènia en milions de fotografies. L’han fet protagonista de relats de tota mena i
n’han parlat en novel·les de totes les èpoques. Aquests aspectes són els que interessen
a la nostra revista i, per donar-ne una visió més àmplia que es pugui relacionar amb
nosaltres, ens hem fixat també amb una de les característiques dels arbres: la de ser de
bona fusta. Esperem que gaudiu d’aquest nou número.

Jaume Ramot
President del Grup de Natura Sterna
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L’home que
plantava arbres
Esther Pardo

É

s un conte escrit per Jean Giono sobre la natura,
la superació humana i la cooperació entre totes
dues, així com també sobre la generositat i l’esforç
de l’ésser humà. Aquesta història, que l’autor diu ser
certa, va inspirar Paul Winter a compondre la Suite de
l’home que plantava arbres. L’obra consta de 26 peces
curtes que va escriure per acompanyar la trobada
de l’escriptor amb el protagonista, Elzéard Bouffier,
un pastor vell que vivia sol a les muntanyes dels
Alps Marítims, a França, en els anys entre les guerres
mundials.
Paul Winter ens fa sentir el vent que bufa enmig dels
arbres o el patir dels homes que viuen en terres aspres
amb la mateixa facilitat que ens fa escoltar l’ànima del
protagonista que té molt clar què ha vingut a fer aquí:
ocupar-se de la natura i mimetitzar-se amb els arbres
que planta. En escoltar-la, ens trobarem immersos en
els boscos d’alzines i roures que, per què no, ens faran
pensar en els que tenim a la vora de casa. En aquesta
obra Paul Winter no només treballa amb els sons dels
animals, als que ja ens té acostumats, sinó també amb
el so de l’home quan es comunica amb la natura.
Composició amb la història explicada per Àngels
Gonyalons:
https://www.youtube.com/
watch?v=LwfCCij1Fqs&t=259s
El tema del roure:
https://www.youtube.com/
watch?v=LwfCCij1Fqs&t=835s
Couleur
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La revolució de
Martha Graham
Carme Lafay

D

ona d’extraordinària fortalesa, lluitadora i defensora dels drets
humans, Martha Graham va ballar i ensenyar durant més
de setanta anys. Nascuda el 1894, aquesta nord-americana
d’origen irlandès és considerada la creadora de la dansa moderna.
La base del seu mètode d’estudi són els moviments contraction and
release (contraure i alliberar, retenir i expressar emocions).
Persona valenta i compromesa, va declinar una bona oferta de
Goebbels, Ministre de Propaganda del Reich, per ballar a Berlín
durant els Jocs Olímpics d’Estiu (1936), i ho va fer amb unes paraules
de rebuig contundent envers l’Alemanya nazi. Al mateix temps creava
l’obra Chronicle on mostrava el drama i l’aïllament consegüents
a la Gran Depressió nord americana i la Guerra Civil espanyola.
La seva llarga vida i la implicació professional li van permetre posar
en escena més d’un centenar de coreografies entre 1926 i 1991, any de
la seva mort.
Quan amb 76 anys baixà de l’escenari, va caure en depressió i buscà
consol en la beguda amb la mateixa passió amb la que havia ballat,
fins al punt de passar dies en coma. Quan va aconseguir l’alta de
l’hospital mirà de nou endavant, reorganitzà la companyia i encara
va idear deu ballets nous fins que una pneumònia se l’endugué per
sempre.
El públic, acostumat als moviments delicats i fluids d’Isadora Duncan,
no acabava d’entrar en els de Graham, que trobava durs i lletjos,
així com pobres els semblaven el vestuari i l’escenografia. Però va
conquistar la crítica per la seva força i passió, per un treball corporal
molt conscient i per la innovació que proposava, tan allunyada com
possible del ballet clàssic.

EugenRom

Dark Meadow Suite:
https://www.youtube.com/watch?v=iZ-OX_zYeJM&list=RDiZ-OX_
zYeJM&start_radio=1
Diversion of Angels:
https://www.youtube.com/watch?v=Vv9r8-bq_FQ
Tècnica Martha Graham:
https://www.youtube.com/watch?v=FuCbs25LGh0
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Els gegants del bosc
Rosa Matesanz

Rosa Matesanz

Impertorbables, íntegres, ben plantats, asserenats pel pas dels
temps. Testimonis d’un temps passat en què l’home ja esquinçava
la seva pell amb respecte, amb cura, demanant permís.
Aixopluc per a uns i habitatge per a d’altres, deixen fer, deixen
estar, ens deixen passar. Però sobretot, segueixen dient-nos a cau
d’orella que, com ells, ens gronxem amb el vent, ballem amb el
foc i mai deixem de somriure a la lluna plena.
Fotografia: “Suro petit de l’Almeda”, massís de les Gavarres.
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L’amor ens separarà
Francesc Sabanés

L

de patir un aneurisma i oblidar com es tocava
la guitarra va convertir-se de nou en un virtuós.
La història de la música conta molts casos en
els quals una discapacitat no ha estat impediment perquè els que la pateixin desenvolupin
les seves aptituds musicals amb gran eficiència:
la sordesa de Beethoven, la ceguesa de Stevie
Wonder o el curiós cas de Rick Allen. Def Leppard
és una banda britànica de rock dur que va triomfar als anys vuitanta gràcies a les seves melodies
i a un estil proper a la radio fórmula. A mitjans
d’aquesta dècada i quan el grup havia gravat
diversos discs, el bateria Rick Allen va perdre un
braç, fruit d’un accident automobilístic. Lluny de
donar-se per vençut i anys després de practicar
amb una bateria adaptada, va continuar gravant
i fent gires com si res li hagués passat.
No podem oblidar els qui han tingut malalties
mentals que no han disminuït la seva capacitat
d’artista, dotant-los d’una peculiaritat que els
ha fet diferents i que ha quedat impresa en
la seva obra. Kurt Cobain, líder de Nirvana, va
suïcidar-se l’any 1994 en el punt més alt de la

seva carrera. Syd Barret, primer líder de Pink
Floyd, va deixar el grup per problemes mentals
derivats de la seva addicció a les drogues.
Richard James Edwards, guitarrista i lletrista
de Manic Street Preachers, un depressiu que
practicava l’automutilació, va desaparèixer
(literalment) l’any 1995.
El cas d’Ian Curtis mereix especial menció.
Joy Division, grup britànic de post punk
en el que Curtis militava com a cantant i
lletrista, va ser parit durant un concert dels
Sex Pistols l’any 1976. I és aquesta una dada
força rellevant, ja que els pares del punk, tot
ràbia i energia, van donar pas a la paraula i
l’estat d’ànim on Joy Division va descobrir el
seu propi estil. De seguida la premsa es va fer
ressò de les actuacions del grup i en especial
de Curtis per la seva veu de baríton i la seva
peculiar forma de ballar sobre l’escenari, entre
espasmòdica i convulsiva. Més tard se sabria
que patia d’epilèpsia i també de depressions a
conseqüència de la seva relació de parella.
Un any després de l’exitós Unknown Pleasures

(1979) i a punt de presentar el seu segon llarga
durada: Closer (1980), morí Ian Curtis (es va
penjar a la cuina de casa seva) i va néixer la
llegenda que elevà el grup i el cantant a la
categoria de culte. La portada de Closer on
apareix una tomba, i el single pòstum Love Will
Tear Us Apart (l’amor ens separarà) potser eren
símptomes d’un home que va viure un infern,
però que va escriure una pàgina en la història
de la música contemporània que hauria de ser
d’obligat estudi per entendre’n l’evolució en
aquella època.
Una dada curiosa sobre el nom d’una banda.
Joy Division era com anomenaven els nazis les
dones jueves que utilitzaven com a prostitutes
en els camps d’extermini. El grup homònim va
ser titllat d’insensible, tot i que sempre va negar
cap relació entre el nom i el fet històric. També
cal saber que de les cendres de Joy Division va
néixer un nou grup que es va fer dir New Order.
Estàvem a finals dels 70. Què esperàveu.
https://www.youtube.com/
watch?v=zuuObGsB0No

mbil

a indústria discogràfica sempre s’ha
encarregat de que els seus assalariats
gaudeixin de bona salut (musical). Per
això ens ha proporcionat grups i solistes,
productes de màrqueting com les Spice Girls
o Ricky Martin amb unes carreres artístiques
immaculades i exemplars, amb l’únic propòsit
de no provocar controvèrsies morals que les
facin incompatibles amb les vendes (i els seus
beneficis). I en els casos de controvèrsia patent,
Madonna per exemple, de ben segur que és
impostada. Potser el reguetó juga en un altre
lliga (la de l’amoralitat?); el temps ho jutjarà, tal
com ho va fer amb el rock and roll; què devia
pensar el meu avi quan va escoltar per primer
cop Elvis Presley?
És aquesta la música que farà història i
perdurarà en el temps? No em semblen gens
excitants les carreres d’aquests, per la qual cosa
serà divertit girar la truita i recordar els que no
són tant de bona fusta.
Ja vam parlar en aquesta secció de Pat Martino
(ArtSterna nº 5), el music de jazz que després
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Arbres propers
Mònica López

El roure
martinenc (Quercus
pubescens) el podem trobar
als nostres boscos. Les seves fulles
de marges lobats, suaus i peludes
pel revers, són de color verd clar, tan
clar que de vegades sembla gris. Ara
la vida acaba per aquesta fulla i ens
mostra uns tons marrons meravellosos.
Les fulles del roure no volen caure de
l’arbre, no volen marxar. Moltes ho
aconseguiran i romandran
fins a la propera
primavera.
Mònica López

Mònica López

La figuera
(Ficus carica) és un
arbre que s’ha cultivat a
la Mediterrània i a l’Àsia SudOccidental des de temps antics,
tan antics que, segons el Gènesi,
Adam i Eva a l’Edèn cobrien la seva
nuesa amb les seves fulles. Ara la
vida comença amb aquesta fulla
jove, tan aromàtica com bonica
i de forma curiosa, que ens
persegueix amb la seva
mirada.
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L’ànima verda
Joan Parramon

E

l Xiprer simbolitza la unió entre el cel i la
Terra. El seu tronc s’aixeca recte amunt
i les seves arrels baixen profundament
terra endins. Hi a un simbolisme universal
del xiprer i de les coníferes que evoca la
immortalitat i la resurrecció degut a la seva
resina incorruptible i al seu fullatge perenne.
De fusta dura i perfumada, és símbol de mort
i també de vida. El consum de les seves llavors
a la Xina procurava longevitat, ja que eren
riques en yang. El seu aroma s’ha identificat
amb l’espiritualitat.
En una carta a Theo, Van Gogh escriu: “Els
xiprers em preocupen constantment. Voldria
treballar-hi perquè em sorprèn que ningú els
hagi representat com jo els veig”.

El Jardí Botànic de Palerm conserva els
xiprers més grans d’Europa, amb més de
1.200 anys d’història. El passeig dels xiprers
del Generalife de l’Alhambra de Granada té
més de sis segles i uns arbres de 30 metres
d’alçada.
Segons va dir el periodista i crític d’art
Domènec Solé Gasull a la meva exposició
“Arbres” a Reus (2012): “A Catalunya els
viatgers i peregrins, si en un mas del camí
veien un xiprer, sabien que tenien un plat
calent i, si en veien dos, tenien el plat i el llit.”
En aquests treballs m’he endinsat
profundament en la terra per dur l’arbre cap
amunt, cap a la llum, en un intent de pintar
“l’ànima verda” dels homes.
https://joan-parramon.com/
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El pi de Formentor

Els nostres pins

Mon cor estima un arbre! Més vell que l’olivera,
més poderós que el roure, més verd que el taronger,
conserva de ses fulles l’eterna primavera,
i lluita amb les ventades que assalten la ribera,
com un gegant guerrer.
No guaita per ses fulles la flor enamorada,
no va la fontanella ses ombres a besar;
mes Déu ungí d’aroma sa testa consagrada
i li donà per terra l’esquerpa serralada,
per font la immensa mar.
Quan lluny, damunt les ones, renaix la llum divina,
no canta per ses branques l’ocell que encativam;
el crit sublim escolta de l’àquila marina,
o del voltor que puja sent l’ala gegantina
remoure son fullam.
Del llim d’aquesta terra sa vida no sustenta;
revincla per les roques sa poderosa rel;
té pluges i rosades i vents i llum ardenta;
i, com un vell profeta, rep vida i s’alimenta
de les amors del cel.
Arbre sublim! Del geni n’és ell la viva imatge:
domina les muntanyes i aguaita l’infinit;
per ell la terra es dura, mes besa son ramatge
el cel que l’enamora, i té el llamp i l’oratge
per glòria i per delit.
Oh, sí, que quan a lloure bramulen les ventades
i sembla entre l’escuma que tombi el seu penyal,
llavors ell riu i canta més fort que les onades
i, vencedor, espola damunt les nuvolades
sa cabellera real.
Arbre, mon cor t’enveja. Sobre la terra impura,
com a penyora santa duré jo el teu record.
Lluitar constant i vèncer, regnar sobre l’altura
i alimentar-se i viure de cel i de llum pura ...
O vida, o noble sort!
Amunt, ànima forta! Traspassa la boirada
i arrela dins l’altura com l’arbre dels penyals.
Veuràs caure a tes plantes la mar del món irada,
i tes cançons tranquil·les ‘niran per la ventada
com l’au dels temporals.
(Dins Poesies, 1885)

Salut, oh pi de terra eixuta,
oh llaç, damunt la nostra ruta,
d’un aspre món i un cel serè!
oh cos vermell, oh barba hirsuta,
fort, encirat com una fe!

Miquel Costa i Llobera

Josep Carner

Salut, oh pi de la carena,
dolç monument de l’horitzó;
salut, marina visió,
oh pi dels déus, fill de l’arena;
Pi vigilant de les ermites,
entre una font i un vell pedrís;
pi suïcida que t’excites
tort, esglaiat sobre un abís;
Pi que ets cohort per a les passes,
a mitjan rost, bell travesser;
Pi que en el sot t’estiregasses
cap a la llum, com un xiprer;
Pi casolà vora una eixida
que sents el cant dels reguerols,
Pi dins la selva atapeïda,
alta cucanya d’esquirols;
Pi contra vent, que no tens lleure
de pentinar ton front altiu;
Pi decandit, negant-te en l’heura;
I el més sortós, tu que pots heure
cançons de font, cançons de niu
Amic suau, d’aspres cabells!
Com savi antic dones consells,
I, sumptuós com un califa,
et fas tot l’any una catifa
de tos mateixos pèls vermells.

M-Maggs

Salut, oh pi de la terra eixuta,
Oh llaç, damunt la nostra ruta,
d’un aspre món i un cel serè,
Oh cos vermell, oh barba hirsuta,
fort, encirat com una fe!
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Cor de roure

Drago

V

C

Cristina Carrión

a néixer a la casa pairal. Fill de pagesos treballadors,
era l’hereu: hauria de formar una família i seguir
menant el mas. Des de ben petit tothom deia que el
vailet era de bona fusta, ja que es criava fort i sa, passava
les hores saltant feixes, perseguint animalons o, el que li
agradava més, estant al mig dels arbres. En sabia el nom
de tots i de forma natural els cuidava com si ells mateixos
poguessin dir-li les seves necessitats, com si hi hagués un
idioma secret que els unís, tant que va començar a dir a
tothom que ell tenia el cor d’un roure. El noi anava creixent
i passava cada vegada més hores a bosc: dalt d’un arbre
trobava la veritable felicitat. Quan els verds passaven a
ocre, quan tot s’emblanquinava amb la gelor de la rosada,
quan tornaven a despuntar les fulles i tot esclatava en verds
poderosos, ell comprenia que allò era el sentit de la vida.
Passaven els anys i l’hereu seguia vivint amb i per als arbres,
fins al punt que veritablement semblava que el poguessin
comprendre i que, quan ell passava, s’ajupissin a xiuxiuejarli coses a l’orella. Res de balls per festa major, res de picar
l’ullet a les pubilles. I el pare cada dia més decebut. On s’ha
vist un hereu que no formi una família, que prefereixi el
bosc a l’escalfor de la llar, als braços d’una dona i al caliu d’un
bressol? I cada cop el noi havia de sentir més crits i aguantar
més males cares.
Un dia de febrer en què ningú trobava l’hereu, com si se
l’hagués empassat la terra, va aparèixer sobre el seu llit un
tall de fusta de roure d’una forma estranya semblant a un
cor. Des d’aquell dia al bosc hi va haver un arbre més, un
roure fort, robust, de bona fusta. La resta d’arbres sembla
que somriguin; com si volguessin expressar, satisfets, que ara
cadascú està al lloc que li pertoca.

Noma

orrien ja pocs pirates per aquelles contrades. Un dels
últims desembarcava en una de les vuit illes d’aquell
apartat Atlàntic a la recerca d’un apreciat tresor: la sang
de drac. Endinsat fins a un petit racó anomenat Icod, veié
una donzella que corria juganera. Seria una bona esclava,
va pensar. La noia, de llarga cabellera d’argent, saltava sobre
aquell terreny volcànic de color negre. En veure’s atrapada es
va debatre com mai havien vist els pirates. La van fer lligar de
mans i peus i ella va respondre retorçant-se sobre sí mateixa,
quedant el seu cos en una forma estranya.
Llavors la terra va retrunyir. Un soroll remot va anant agafant
consistència i tots els arbres de l’illa enfonsaren les seves
arrels fins a arribar on era la donzella. Així s’ajuntaren les de
tota l’illa, s’empeltaren en una conxorxa trenada i esbotzaren
el terra. Les seves puntes varen agafar la noia per les cames,
fusionant-se, i esclataren com un volcà. En menys que canta
un gall, davant d’aquella banda de pirates, un arbre de vint
metres d’alçada i vint més de perímetre s’alçava impertèrrit.
Amb mil branques recargolades com en una trena gegant
es va fer amo i senyor del lloc. De la seva copa va sortir el cap
d’un drac que va mirar aquella trepa de poca-soltes i bramà.
En obrir la boca en sortiren cinc mil fulles esmolades que,
fent prova de gran potència, es clavaren al cor de cada un
d’ells. La sang va tenyir el terra d’aquell trosset d’illa, que en
poc temps va prendre el nom d’Icod de los Vinos. Poca estona
més tard, aquell arbre majestuós i extravagant, de soca forta
i copa aplanada, dominava tots els confins. El drago avisava
tothom: “Soc un arbre, respecteu-me!”.

EvgeniT
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L’ONU aconsella els arbres a les ciutats

El bosc, epicentre de pel·lícules de terror

Els arbres són fonamentals per a
mantenir sanes les ciutats del món.
Milloren la qualitat de l’aire i el poden
refredar entre 2 i 8 graus, absorbeixen
gasos contaminants i filtren partícules
fines com la pols, la brutícia o el fum,
atrapant-les en les fulles i l‘escorça.
A més poden millorar la salut física i
mental dels habitants equilibrant-los la
pressió arterial i disminuint l’estrès. Per
tot això la FAO i l’Arbor Day Foundation
van engegar el 2019 el programa Ciutats
arbrades del món, una iniciativa de
col·laboració per animar ciutats i pobles
a invertir en arbres i boscos urbans.
Aquell any 68 ciutats de 17 països s’hi
van adherir i a dia d’avui ja n’hi ha 120
en 23 països. Més informació:

El bosc pot ser un lloc que fa por. El gènere de terror
ho sap i s’aprofita del nostre temor a trobar-nos sols
i indefensos enmig dels arbres en algunes hores
del dia i en segons quines circumstàncies. Un film
d’aquests seria The ritual (2017) en el qual un grup
s’endinsa en un bosc espès, acompanyat d’una
presència monstruosa. Antichrist (2009), de Lars von
Trier, comença quan una parella es retira a una cabana
en un bosc que, en aquest cas, representa el purgatori
de l’ànima. En sentit real o figurat els boscos poden
ser molt inquietants i la filmografia se n’ha aprofitat
rodant moltes pel·lícules en aquest entorn.

Literatura

Gerd Altmann

https://www.fao.org/forestry/
urbanforestry/en/
https://treecitiesoftheworld.org/

Syaibatul Hamdi

Rutes

Curiositats
Hans Braxmeier

Arbres singulars de Romanyà de la Selva
La “Ruta dels gegants del bosc” mostra arbres
monumentals d’aquest indret de la Vall d’Aro, com
el Suro Xato, de 22 metres d’alt, o el suro de l’Almeda
que fa 14,5 metres i té un volt de canó de 4,10 metres
i una capçada de 30 metres. Lamentablement l’arbre
centenari conegut com el suro Gros va caure el gener
del 2020 a causa del temporal Glòria. La passejada és
molt aconsellable per a persones de totes edats.

Medi ambient

Indicadors del canvi

Fort com un roure

mamaquefemdema.com

L’expressió “fort com un roure” és
una frase feta que tots coneixem
i que utilitzem per a parlar d’algú
que està molt fort, en criteris de
salut. En aquest cas busquem la
semblança amb un arbre considerat
robust, però també podríem
expressar la mateixa característica
dient “ fort com una roca”, “fort com
un cavall”, “fort com un toro”,

Els ocells són uns magnífics indicadors mediambientals.
A nivell català, el nou Atles dels ocells nidificants de
Catalunya constata un espectacular increment de les
poblacions de les espècies forestals, en detriment de les
d’espais oberts. I és que la superfície boscosa ha guanyat
terreny als conreus i pastures, que es van abandonant
any rere any. Casa nostra no n’és una
excepció, i ara gaudim d’ocells
desconeguts fins no fa gaire a la
vall. El 31/12/06 detectàrem per
primera vegada l’ara comú picot
garser petit Dryobates minor i el
04/09/11 tinguérem la primera
notícia aïllada del pica-soques
blau Sitta europaea tot i que
no fou fins al 2016 que ja s’hi
detectà criant.
Carlos Alvarez

El río que nos lleva, de
José Luís Sampedro
El conegut economista i acadèmic,
autor de l’èxit La sonrisa etrusca, va
centrar-se en aquesta novel·la de
1961 en els ganxers que treballaven
en el riu Tajo i que acompanyaven
aigües avall els troncs recent
tallats. Es tracta d’una obra de
gran contingut simbòlic i que té
com a tema de fons la dignitat
humana. L’autor destaca la valentia
d’uns homes que es llençaven a
l’aventura perquè era el seu únic
medi de subsistència. Aquest llibre
va donar peu a una pel·lícula del
mateix nom, dirigida per Antonio
del Real el 1989.
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Et dic els anys que
has fet si em dius
quants cercles tens
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Repte*
Hem trobat una cabana de
fusta enmig d’un bosc de pi
roig, i ens agradaria saber
quan va ser construïda,
donant per fet que la fusta
de la majoria de les bigues
correspon a pins del mateix
bosc i que, per tant, podrem
comparar.
Així, seleccionem un pi proper
a la cabana i, per saber la
seva edat, comptem els seus
anells... Però atenció, no cal
talar-lo!!! Amb un aparell
especialitzat obtenim un
“testimoni” de fusta prim on
podrem observar les franges
dels anells que hi ha entre la
medul·la (al centre del tronc)
i l’escorça. Una mostra del
desembre de 2021 és:

Pili Royo i Esther Barrabés
Fotos: Pili Royo

Medul·la

Escorça

I aquest és el testimoni extret d’una de les bigues de la cabana:

Observa la coincidència entre part dels patrons dels anells de la biga i del pi.
Pots calcular quin any van construir la cabana?
* basat en una activitat de Science-bits.cat

Solucions:
Quan hem trobat la franja de patrons d’anells coincident en els dos testimonis de fusta, fem la seva
alineació. El pi actual té 35 anys, i el de la cabana en tenia 27 quan va ser talat.
Com que van coincidir 6 anys, la cabana va ser construïda fa 29 anys, en 1992.

Totes les plantes creixen en altura o longitud, però
els arbres i altres plantes llenyoses creixen també
en gruix.
Els troncs dels arbres creixen i es fan més gruixuts
a mesura que s’afegeixen noves cèl·lules sota
l’escorça. En general, produeixen un anell de
creixement per any.
Les cèl·lules que creixen durant la primavera
presenten un color clar, i cap a la tardor produeixen
una banda més fosca, pel que es pot diferenciar
amb facilitat l’anell anual. Per això, en talar-los
s’observa una sèrie d’anells concèntrics al voltant
de la medul·la i fins arribar a l’escorça. Comptant
els anells d’un arbre podem saber quants anys ha
viscut.
La dendrocronologia és la ciència que s’ocupa de
la datació dels anells de creixement de les plantes
llenyoses. Amb l’anàlisi d’aquests anells no només
podem saber els anys de vida d’un arbre, sinó
també els canvis ambientals a què ha estat sotmès
durant aquest temps. Per exemple, unes condicions
adequades d’humitat i creixement produeixen
anells amples, mentre que un any de sequera
produeix un anell estret.
Els anells dels arbres de la mateixa àrea que
han crescut sota condicions semblants tenen
patrons similars. La datació creuada és una tècnica
que aparella fustes antigues amb cronologies
conegudes per fer datacions.

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-deNatura-Sterna-164351910300211/
@grupnaturasterna

