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Petits, però necessaris
Forma de vida predominant a la Terra en nombre d’espècies

Presentació

Editorial

La faula de la rentadora.

Els insectes, sovint, són uns grans desconeguts. Sabem que existeixen i que alguns ens
agraden, com les papallones, i que d’altres ens molesten, com les mosques. Algun cop
ens hi interessem, com quan van aparèixer els mosquits tigre, però més enllà de casos
puntuals, no hi parem gaire atenció. Al Grup de Natura Sterna passa just el contrari: els
insectes els atrauen d’allò més; els dibuixen, pinten, fotografien, estudien... Formen part
de la natura i són per tant dignes d’admiració. S’ubiquen en els primers graons de la
cadena tròfica. Són importants i necessaris.
La macrofotografia ens ha fet descobrir la fesomia que tenen insectes de tota mena amb
les seves cares, ulls o trompes d’aspecte delicat o francament agressiu. La literatura i el
cine s’han preguntat com canviaria la vida d’una persona que es convertís en escarabat
(Kafka) o en mosca (David Cronenberg). També el setè art ens va portar el 1954 un
jove Charlton Heston en un film que tenia com a principal protagonista unes voraces
formigues i que en castellà es va titular Cuando ruge la marabunta. Si sabem buscar,
trobarem força artistes que s’han inspirat en aquests petits pobladors de la Terra.
En aquest nou número d’ArtSterna parlarem d’una famosa geisha que Puccini va
immortalitzar, de ballarins que es mouen com a aranyes, de matemàtiques relacionades
amb les abelles, d’urbanisme i pintura inspirats en formigues i de quatre escarabats de
Liverpool que van deixar una forta petjada en molt més d’una generació de joves i de no
tan joves. La literatura, en forma de poesia o de relat, també ens ha proporcionat obres
amb insectes. I pel que fa a la fotografia no tinc paraules. Gaudiu-ne i prou.
L’equip d’ArtSerna i jo mateixa esperem que aquest número 9 us entri pels ulls i us arribi
al cor.

Avui agafo la crossa d’una faula que vaig sentir contar a Miguel Delibes per acompanyarvos per uns corriols literaris sovint difícils d’explicar i d’entendre per aquells que no en
som experts, una faula que m’ha semblat sempre una forma magistral d’entendre el
problema de la pèrdua de biodiversitat.
Un dia una família va trobar al terra, prop de la rentadora, un cargol. Tot i mirar l’aparell
per sobre no li varen donar massa importància. La rentadora funcionava i no mostrava
cap anomalia. Uns dies més tard un altre cargol i una femella corrien per terra. Tampoc
va semblar que l’aparell se’n ressentís. Al cap del temps, en arribar a casa, la família va
trobar tota l’aigua de la rentadora vessada, el parquet de fusta aixecat i la rentadora
amb el motor cremat. En arribar el tècnic i desprès d’avaluar l’aparell els va explicar el
motiu. Resulta que varen caure uns cargols i el suport del motor va quedar lleugerament
desplaçat, la politja que fa rodar el tambor no treballava de forma correcta i a la fi, els
suports s’han trencat i el motor s’ha cremat. La rentadora no té solució. Davant les
queixes de la família, que preveia una despesa important, el tècnic els va advertir que
en el moment en què varen veure el primer cargol al terra l’haurien d’haver trucat de
seguida.
La natura, és com la rentadora. Tot funciona en un equilibri ancestral on cada element
de la “maquinària” natural té la seva funció. Malauradament les actuacions humanes
van malmetent algunes d’aquestes peces, cargols o politges de la biodiversitat. Igual
que l’ electrodomèstic de la nostra família, la natura inicialment segueix funcionant.
Sovint no podem percebre l’efecte de la manca d’alguns components, malgrat que la seva
absència és, de ben segur, l’inici d’un desenllaç fatal. Els insectes solen ser unes d’aquestes
peces que anem perdent i que ningú troba a faltar. Recordeu el consell del tècnic de la
rentadora.
En aquesta edició d’ArtSterna volem destacar la importància d’aquest grup d’animals, tan
desconeguts o molestos popularment com necessaris i imprescindibles.

Carme Lafay
Directora d‘ArtSterna

Jaume Ramot
President del Grup de Natura Sterna
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Madama Butterfly
Esther Pardo

“S

enyora Papallona” és la traducció al català del títol
d’aquesta extraordinària òpera de Giacomo Puccini.
Tan efímera com la vida d’una papallona n’és la de la
protagonista, Cio-Cio-San, doncs la seva història acaba tràgicament
quan es treu la vida en saber que ha estat repudiada pel seu marit,
oficial de la Marina Americana, que l’ha deixat per casar-se amb
una altra dona del seu país.
Els fragments més coneguts pel públic d’aquesta òpera són, en
primer lloc, l’ària de Cio-Cio San, Un bel di vedremo, en el que ella
explica com imagina el dia en què el seu espòs arribarà del seu
llarg viatge; després l’extraordinari cor a boca closa del segon
acte; i per acabar l’intermezzo simfònic que sona entre el segon i el
tercer acte.
Aquesta òpera en tres actes és una de les més representades a
tot el món; les més grans dives de la història han posat veu a la
protagonista, i és un plaer gaudir d’aquesta òpera amb Maria
Callas, segurament la que té més força de totes. Podrem veure
també a Renata Tebaldi fent una excel·lent actuació, ja que posseïa
una gran capacitat dramàtica. Montserrat Caballé té la veu més
tendra de les tres, la que més ens encomana la tristesa de la
protagonista.

Rosa Matesanz

https://www.youtube.com/watch?v=96TbPwQn-9A
Maria Callas, Orquestra i Cor de la Scala de Milà. Director: Von Karajan
https://www.youtube.com/watch?v=BxB9LZb-3lE&t=4499s
Renata Tebaldi, Orquestra de Nàpols. Director: Angelo Questa
https://www.youtube.com/watch?v=3tXJDXVfHGI&t=36s
Montserrat Caballé, Orquestra de RTV Espanyola. Director: Gianfranco Rivoli
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El vol del borinot

L’aranya

A

M

Carme Lafay

Carme Lafay

ixí s’anomena una famosa peça clàssica de l’òpera El conte del tsar Saltan, de Nikolai
Rimski-Kórsakov. Es tracta d’una partitura curta, però molt ràpida, que ha estat transcrita
per a molts instruments i que exigeix una interpretació de gran virtuosisme.
M’agrada especialment la versió de violí amb acompanyament de piano o d’orquestra. Aquest
instrument de corda és perfecte per a imitar el brunzit del borinot. L’extrema velocitat i la
repetició, a més de la seva musicalitat, ens donen la il·lusió de tenir aquest insecte rondant-nos.
En conjunt aplaudeixo l’encert d’aquest important compositor del segle XIX.
Rimski-Kórsakov va escriure sobre tot música popular de tipus folklòric . Scheherazade, El gall
d’or o Caprici espanyol són algunes de les seves obres.

Rosa Matesanz

https://www.youtube.com/watch?v=JItkRLVlf-c

Muhammad Syamsul Rijal

ilena Sidorova és una reconeguda ballarina solista i coreògrafa del Dutch National
Ballet d’Àmsterdam. La seva obra més coneguda és The spider, que té més de 16
milions de visites només a You Tube i que ha interpretat arreu del món.
La Milena la va crear quan tenia només tretze anys. De petita admirava les aranyes per la
seva peculiar forma de moure’s i de gran va intentar imitar-les. Als 13 anys es va iniciar en les
competicions internacionals de dansa i ja llavors va donar a conèixer The spider a Moscou, Kíiv,
Londres... i fins i tot a Reus.
Segons ella, no resulta especialment difícil de ballar, tot i que requereix una tècnica depurada i
una flexibilitat dels malucs i de la lumbar baixa que no tenen la majoria de ballarins.
La Milena avisa els imitadors que si a l’inici del ball no es va amb compte hi ha el perill de
semblar més una granota que una aranya.
Veieu-la i us sorprendrà.

Interpretació de Heifetz (violí i piano)
https://www.youtube.com/watch?v=zGSlcC15i58lí
Interpretació de Katica Illényi (violí i orquestra)
https://www.youtube.com/watch?v=vtAu7xkwNjQ
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El ballarí insecte

Mosques i mosquits

E

La natura diligent
ens procura
una bèstia
per a cada molèstia.
Si a les fosques
ja no piquen les
mosques,
hi ha els mosquits
que treballen de nits.

Carme Lafay

lías Aguirre va estudiar a Madrid
abans de poder ser considerat
un artista multidisciplinar: és
ballarí, coreògraf, fotògraf i artista
audiovisual. Ha obtingut diferents
premis nacionals i internacionals. Pel
que fa a la dansa, utilitza tècniques
de dansa contemporània, dansa
urbana i teatre gestual, i s’inspira
principalment en la natura.
http://eliasaguirre.es/elias-aguirre/
A l’Elías li han cridat sempre l’atenció
els insectes i els ha estudiat a fons.
Per això té dues coreografies que
porten per nom: 87 grillos i Insecto
primitivo.
La segona és la que podeu veure
clicant l’enllaç de sota. Estic segura
que hi trobareu semblances amb
alguns dels insectes que coneixeu.
https://www.youtube.com/
watch?v=qUJOe-DtgNs

Hans Braxmeier

Cocoparisienne

Pere Quart
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Noma

E

n una senzilla contrada, les formigues
estaven capficades en organitzar i omplir
la seva reserva particular d’aliment. Ningú
gosava destorbar el seu bon funcionament.
Disposaven del millor exèrcit; la seva capacitat
de defensa i el seu atac massiu no en deixava cap
dubte. Separats per un petit rierol, els tèrmits,
pugons, vespes i papallones junt amb tres
classes de dípters, mosquits, tàvecs i mosques,
havien conformat una mena d’associació per
un bé comú plegat. Cada un d’ells treballava
per un guany propi i un benefici pel conjunt.
Aquesta agrupació havia entrat dins d’un altre
organisme on les formigues tenien gran poder.
Volia ser una mena de grup de pau i defensa
en cas d’algun atac. Entre tots ells es va decidir
que si qualsevol col·lectiu necessités ajuda, els
altres respondrien, però no actuarien mai sobre
algú que no estigués dins del conjunt. A tocar
d’aquest gran grup unes expertes treballadores
anaven de flor en flor. Les abelles amb les seves
potes peludes carregades de pol·len entraven
i sortien del rusc. A dins la feina era intensa.
Aquells éssers no necessitaven el grup, eren
totalment autosuficients. Mai pensaren el
que en poc temps estarien immerses en un
combat tan desigual. Un bon matí quan tot
l’hàbitat estava en ple funcionament, un gran
escamot de vespa velutina, també anomenada
asiàtica, es va posicionar a tocar del rusc. La seva
presència va posar en tensió totes les espècies
de l’ecosistema. La velutina tenia un immens
vesper a sobre d’un roure. Eren molt temudes,
ja que el seu exèrcit era tan fort com el de les
formigues. Aquell estat de setge va provocar
que els exèrcits de l’agrupació es posicionessin
flanquejant tot el seu terreny sense entrar on
hi havia el rusc. En cas d’atac a les abelles, no

MohdZuberSaifi

Resiliència

LITERATURA 11

intervindrien; així i tot, estarien a l’aguait. En
veure el perill imminent, les abelles demanaren
d’entrar a formar part de l’agrupació de defensa
on hi havia tots els seus veïns. Mentre es
negociava la seva entrada, les vespes velutines
començaren un atac selectiu en diferents costats
del rusc. La seva intenció era encerclar-les per
tots els flancs i acabar amb el seu petit exèrcit.
Llavors s’apropiarien del total del rusc en espera
d’atacar a una altra colònia. Les abelles havien
après com defensar-se. Molt coordinades, les
encerclaven una a una. S’ajuntaven moltes sobre
de cada velutina provocant una temperatura
molt alta que les vespes no podien suportar. En
veure que el que semblava fàcil es complicava,
les grans vespes optaren per començar a destruir
el rusc provocant danys irreparables i la mort de
moltes cries. L’ecosistema estava dolgut. Cada
element que conformava aquella biodiversitat
cridava per aturar aquella massacre. En
contra, les velutines havien avisat que si algú
intervenia elles no tindrien cap mirament
d’atacar qualsevol col·lectiu, o a tots si era el cas.
Engrescades en la destrucció del rusc per totes
bandes, un escamot d’elles va aterrar en territori
dels tèrmits. En pocs segons no en quedava
res. Encegades per l’escomesa dels tèrmits
començaren un atac indiscriminat a cap i arreu.
Una guerra d’insectes mai vista posava en perill
tot l’ecosistema. Les formigues atacaren junt
amb els tèrmits i pugons formant una columna
infranquejable. Les vespes, mosques, papallones,
tàvecs i mosquits ocuparen l’espai aeri atabalant
les asiàtiques, mentre la gran formació de
formigues arribava al vesper dalt del roure. En
poca estona el tingueren destrossat i, un cop la
seva reina fou decapitada, la pau va tornar al
regne dels insectes.

12 LITERATURA

D’home a
escarabat
Carme Lafay

ESCULTURA 13

L

a transformació (Die
Verwandlung),coneguda com La
metamorfosi, és una novel·la de Franz
Kafka (1915). El protagonista es transforma
en un insecte que recorda un escarabat, fet
insòlit que li causa un munt de problemes
laborals, socials i familiars fins que, rebutjat
pels seus, mor .
L’obra de Kafka combina elements del
realisme i del món fantàstic. Solen agradar-li
els temes que exploren l’alienació, l’ansietat
existencial, la culpabilitat i l’absurd. Va ser
considerat pels seus contemporanis com un
home intel·ligent, però estrany.
L’obra La metamorfosi pot induir a una
interpretació religiosa o psicològica. Per
Vladimir Nabokov (Lolita) el tema central de
la narració és la lluita de l’escriptor per la seva
existència en una societat plena de filisteus
que el destruïa pas a pas.
De fet, la metamorfosi de la que parla Kafka
no l’afecta només a ell, sinó a la seva família
i especialment a la seva germana, de qui
depenen les ressonàncies socials i psicoanalítiques del text.
Aquesta novel·la d’avantguarda tracta
d’inadaptació social i de soledat; en un atac
de rebel·lia el personatge es transforma
per alliberar-se, però en surt castigat amb
més marginació. L’ésser humà esdevé
així insignificant i banal, candidat a patir
d’angoixa existencial.
La metamorfosi ha estat interpretada com
una faula amb diversos sentits i molts han
estudiat aquesta metàfora de la vida. Per
Kafka la societat es nega a entendre i a
acceptar aquell que és diferent.
Us la recomano!

La plaça de les formigues
Foto: Pili Royo

A

Carlos Alvarez Cros

l’entrada de Platja d’Aro venint del Sud,
davant del PP’s Park, es troba la Plaça
Abat Escarré, localment coneguda com
la Plaça de les formigues. Fa uns quinze anys
l’Ajuntament de Platja d’Aro va pensar posar
en aquest indret un mobiliari urbà que cridés
l’atenció, però sense cap altra finalitat que la
urbanística de decorar.
Una particularitat és que aquests simpàtics
insectes (a algú li cauen malament les
formigues?) s’il·luminen quan es fa fosc.
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La formiga
Jacint Verdaguer

U

na hermosa plana
tinguí per bressol,
com la vigatana
no en veu altra el sol.
Jo fui la formiga
de son pla i garriga,
del mas oreneta,
del camp rossinyol.

Mes grandeses foren
floretes d’empriu
que neixen i moren,
bombolles de riu.
Fou aquella glòria
vana i transitòria,
com pel lapidaire
rosada d’estiu.

Per les torrenteres
que alegre tresquí
del camp a les eres,
de l’hort al jardí,
me nasqueren ales
com a les cigales
i a aquell pla d’Ausona
l’adeu jo doní.

Tot era falsia
dintre aquell palau,
los mots que hi sentia
d’afecte i de pau.
Los ramells de roses
foren de gatoses;
los llaços de murta
cadenes d’esclau.

Vegí hermoses terres,
més d’una ciutat,
m’enfilí a les serres
de l’alt Montserrat.
Baixí a Barcelona,
la perla amb què l’ona
enriquí fa segles
l’antic Principat.

Dintre aquelles sales,
enemic cruel,
les frissoses ales
me llevà d’arrel.
Si no hagués deixada
la gàbia daurada,
mai més vos veuria,
ma terra i mon cel.

Dintre horts que floriren
per encantament,
palaus se m’obriren
plens d’or i d’argent.
En mala diada
ne fiu ma posada,
puix ma vida i somnis
fugiren corrent.

Jo deixí en mala hora
lo teu pagesiu,
oh poble que enyora
mon coret soliu:
de ma terra amiga,
jo fora formiga.
Malhagen les ales
que m’han tret del niu!

Ofdj125gk87
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Els pol·linitzadors

Empusa,
bèstia
i femella

Rosa Matesanz

rosa matesanz

C
C

om si fos a l’ull d’un huracà, el petit escarabat, un Trichodes, s’obre pas entre els pètals grocs de l’amargot cercant el pol·len
que tant li agrada. Folrat amb boletes grogues
enganxades als seus pèls, marxarà cap a una altra flor transportant-hi aquest material genètic
tan valuós per a la reproducció de la planta.
Aquesta relació entre pol·linitzador i planta
és imprescindible per al manteniment de
la biodiversitat en els ecosistemes. Insectes

com les abelles, els borinots, les vespes, les
papallones o els escarabats, entre altres, són
fonamentals per mantenir la salut del Planeta
i, en conseqüència, la nostra.
L’ús de pesticides, l’agricultura intensiva, les
noves espècies invasores i el canvi climàtic
estan posant en greu perill força espècies
d’invertebrats pol·linitzadors altament
importants, també, a nivell econòmic, social i
cultural.

arl Peter Thunberg la
va batejar amb el nom
d’Empusa l’any 1815, i de
ben segur que la va emmirallar
amb les criatures malignes i
endemoniades de la mitologia
grega que Aristòfanes i Filòstrat
citaven en les seves obres. Les Empuses
hi apareixen com a guardianes de
l’Hades, associades a la deessa infernal
Hècate, i també com a éssers malignes
que podien transformar-se en animals
domèstics o en dones de suprema bellesa
que, amb les seves arts, seduïen a joves
fervents per enllitar-se amb ells, i tot seguit
xuclar-los la sang i devorar-los.
Les nostres empuses també són depredadores,
carnívores. Són letals com a caçadores. Amb els
seus colors críptics romanen immòbils entre la
vegetació i esperen pacientment la presència
distreta d’algun altre insecte. Compten, també,
amb un aguditzat sentit de la vista i un parell
de potes anteriors amb espines que estiren
i retreuen ràpidament per atrapar les seves
preses. Les fortes mandíbules fan la resta.
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Veig, veig… Què veus?
Rosa Matesanz

U

na coseta. I de quin color és? De color, de color… verd!
El verd inconfusible tant de l’eruga com de la fulla. Les quatre
banyetes, també verdes, amb les puntes rogenques com les
tiges joves del cirerer d’arboç. Les dues taquetes, ocels, al bell mig del
cos. La línia lateral groguenca de cap a peus, imitant els nervis de la
fulla. Mimetisme, se’n diu. Un mimetisme excel·lent!. Molts insectes i
d’altres organismes desenvolupen aquest mateix recurs amb l’objectiu
de passar totalment desapercebuts per tal d’enganyar visualment els
seus depredadors. Un fenomen extraordinari amb un màxim interès: la
supervivència. Anys i anys d’adaptació han fet que aquesta eruga de la
papallona de l’arboç pugui desenvolupar-se, i, fins i tot, passar l’hivern en
la seva planta nutrícia, esperant la següent fase del seu cicle vital.
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Gregoose

L’escarabat que es va
convertir en un beatle
Francesc Sabanés

E

ls que gaudeixen habitualment d’aquesta
publicació i acaben llegint aquestes línies
sovint deuen pensar que escriure sobre
música pop i natura no pot ser gens fàcil. I
tenen raó. Però no pas en aquesta ocasió. Com
tothom sap els insectes més famosos del pop
i rock del segle passat van ser The Beatles.
Com va sorgir el nom del famós quartet de
Liverpool? Tot i que hi ha diverses històries
sobre el seu origen, una d’elles explica
que Stuart Sutcliffe, integrant d’un grup
anomenat The Quarrymen en el que ja
militaven John Lennon, Paul Mc Cartney i
George Harrison, va proposar canviar el nom
del grup pel d’un insecte com ja s’havia fet en
els anys 50. L’insecte escollit va ser el beetle
(escarabat en anglès) i aprofitant l’auge del
moviment beat només va caldre un joc de
paraules, canviant una e per una a, perquè

el nom resultant fos The Beatles; les dues
paraules sonaven igual a l’oïda i es mantenia
l’esperit modern de l’època.
A partir d’aquí tot va ser un no parar. La mort
sobtada de Sutcliffe, l’acomiadament de Pete
Best en detriment de Ringo Starr, el primer
èxit amb Please Please Me, la Beatlemania, els
viatges a L’India, les drogues i cap al final, el
xoc d’egos de quatre genis que van canviar la
història de la música contemporània.
Més enllà de les fites musicals conquerides
pel quartet cal parar atenció als fets i al
context per entendre la transcendència de la
banda. A principi dels anys 60 sexe i rebel·lia
no eren els estàndards que s’esperaven
d’un grup de pop, però una excel·lent
campanya de màrqueting, que va donar pas
a la Beatlemania, va capgirar la indústria
musical. Considerar The Beatles com la

primera boy band no és pas menystenir-los.
Aquest tipus de formació, on la suma de
diferents personalitats dona com a resultat
un únic producte, ha proporcionat excel·lents
resultats des d’aleshores. Però el seu èxit
instantani va ser a la llarga la seva perdició. La
discogràfica els espremia, enregistrant fins a
dos discos per any, i les gires eren insofribles.
Quan The Beatles van decidir abandonar les
actuacions en directe, avorrits que el public
anés a veure’ls, però no pas a escoltar-los, van
refugiar-se en l’estudi de gravació i es van
recolzar en els vídeos musicals on pot dir-se
que també són pioners. La pregunta que es
feia tothom, o ningú, ja que els seus treballs
eren uns èxits indiscutibles, era fins quan
aguantarien. Els viatges a l’Índia per meditar
no van ser suficients perquè advocats sense
escrúpols, empreses fallides i egos enfrontats

acabessin amb el més gran grup de pop de
la història. Transcendents fins al dia d’avui,
tant pel seu llegat com per la influència en
nombrosos artistes, cal recordar el que Lennon
va dir al respecte: “No vam ser realment
nosaltres. Van ser els temps. No nego que
The Beatles van ser bandera o els capitans del
vaixell. El que és important per a mi és que
entenguin que el vaixell complet era el que es
movia. No érem nosaltres.”
Si us interessa el tema i voleu passar una
bona estona us proposo la pel·lícula The
Wonders (That Thing You Do!) interpretada
per Tom Hanks en el paper de manager d’una
banda fictícia de pop dels anys 60.
https://www.youtube.com/
watch?v=qZfIn4f8TuE
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Formigues
Joan Parramón
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Vaig acceptar fer les portades dels llibres de
contes de La formiga vint-i-vuit potser perquè
havia llegit sobre la feromona que desprenen
aquests insectes i com n’és d’essencial per a
la vida a la Terra. Crec que tots formem part
del macrocosmos en què vivim i que tots som
indispensables per a la vida.
Vaig començar cercant formigues a la
història de la pintura; hi ha poca cosa a part

de Dalí i dels dissenys actuals. Llavors vaig
començar a pintar experimentant amb grups
de formigues, posant els seus cossos dirigits
a un objectiu en relació amb els contes, tot i
respectant la meva immersió en l’abstracció.
I ara us faig una proposta. Si voleu gaudir
d’aquesta feromona essencial per a la vida
de la terra, deixeu el llibre que llegiu al camp,
prop d’un formiguer, amb unes engrunes de

pa i petites llavors. Segur que les formigues
impregnaran el llibre, i a la vostra biblioteca
i a la casa els farà bé. Per cert: no cal que
demaneu la feromona a Amazon!
La formiga Vint-i-vuit, és un conte de Josep
Manel Vilageliu Ponsa.
https://joan-parramon.com/
https://www.facebook.com/
LaVeronicaCartonera/shop/

24 ARTSTERNA

Cel·les hexag nals
Pili Royo i Esther Barrabés

L’abella de la mel (Apis mellifera) és una de les espècies que fan servir figures geomètriques per a
construir estructures, de manera que obtenen el màxim espai amb el mínim perímetre o superfície.
Evolucionades socialment, aquestes abelles construeixen grans ruscs formats per bresques de cera, cada
una de les quals té moltes cel·les: petites cambres hexagonals on les abelles guarden l’aliment i allotgen
les cries. Cada bresca és un mosaic d’hexàgons que no deixa cap espai sense aprofitar, maximitzant
l’espai i gastant la menor quantitat de cera possible.
Suposem que volem fer un tancat que tingui un perímetre fixat. Podríem triar entre figures simples com
triangles, quadrilàters o cercles, o qualsevol altra més complicada. De totes elles, la que tanca l’àrea més
gran és el cercle. Però si volguéssim fer una bresca de cercles, pentàgons i altres formes geomètriques,
ens quedarien espais buits. Amb triangles i quadrats aconseguiríem omplir tot l’espai, però la figura que
millor maximitza l’àrea de cada cel.la sense deixar espais buits és l’hexàgon regular.
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A https://bit.ly/3KzEpZP podem observar dues fotografies corresponents a la mateixa cel.la,
la primera realitzada quan era de recent construcció, i la segona un parell de dies més tard. Si
ens hi fixem, veurem que la primera presenta una estructura cilíndrica. El que passa és que les
abelles fan aquesta construcció amb una temperatura suficientment elevada com per que la
cera sigui semilíquida i es pugui deformar quan es produeix l’apilament dels cilindres, i quan les
zones de contacte es van esclafant una mica adquireixen la forma hexagonal final.

Repte:
L’HEX
Jonh Nash, matemàtic i Premi
Nobel, era un expert en Teoria de
jocs. Va idear un joc, anomenat
HEX, amb un tauler amb caselles
hexagonals. Juguen dos jugadors,
cada un amb fitxes d’un color
(també poden ser retoladors).
Per torns, i començant a la cel·la
de cada jugador triï, han d’anar
tapant cel·les fins aconseguir
un camí que uneixi dos costats
oposats del tauler.

Jonh Nash va demostrar que,
sigui quina sigui la dimensió del
tauler, existeix una estratègia
guanyadora per al primer jugador.
Prova de trobar-la per a un tauler
de dimensions més reduïdes, per
exemple aquest:
I ara ens podem preguntar com aconsegueixen les abelles dissenyar cel·les hexagonals. No sembla fàcil!

Solucions:
Podeu consultar-la a https://bit.ly/3M98y3O juntament amb una explicació més detallada del joc.

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

