Presentació

Editorial

La Conferència Mundial dels Oceans 2022.
El concepte de "Desenvolupament Sostenible" va ser definit de forma molt aclaridora els anys vuitanta
per la Comissió Mundial del Medi Ambient i l'ONU :
"El desenvolupament sostenible satisfà les necessitats de les generacions presents sense comprometre
la capacitat de les generacions futures, garantint un equilibri entre el creixement i la protecció del medi
ambient".
Pocs anys més tard (1987) els membres d'aquesta mateixa comissió redactaren un informe, conegut
com l'informe Brundtland, on es proposen els tres principals pilars d'aquest desenvolupament.
Bàsicament el creixement econòmic sostenible, la millora de la qualitat de vida social i la cura del medi
ambient (una fórmula magistral). L'any 2015 més de 200 països es comprometien a assolir uns objectius
englobats dins les sigles ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) amb un horitzó no superior al
2.030. Finalment aquests ODS han estat integrats dins l'AGENDA 2030 i mantenen 17 punts de partida
que sustenten l'ideari polític per la gestió global del planeta.
El punt 14 d'aquesta AGENDA 2030 parla explícitament de la protecció dels mars i oceans. Justament en
aquest sentit, aquest estiu a Lisboa s'està debatent, per enèsima vegada, el futur dels mars del planeta.
Dins del Congrés Mundial dels Oceans, la comunitat científica malda per aconseguir un acord que sigui
capaç de protegir com a mínim un 30% de la superfície dels oceans del planeta. Entitats com Greenpeace
ja bufen per l'ambigüitat endèmica de les declaracions i resultats dels més de 50 països que hi formen
part. Segons Greenpeace, la cimera reconeix el terrible estat dels oceans, i reconeix el fracàs col·lectiu de
les darreres cimeres. Mentre alguns països del tercer món ja paguen les conseqüències de l'estat i de
l'explotació dels nostres mars, d'altres fan com qui sent ploure. Desitgem que aquesta darrera cimera
arribi a acords satisfactoris.
Nosaltres, en l'àmbit local, treballem en multitud de petits, però importants projectes de millora del medi
marí. Els experts de la nostra entitat ens adverteixen que l'estat del litoral Baix Empordanès requereix
molta vigilància i cura. Esperem amb aquest número de la revista ArtSterna, poder conscienciar de la
importància del medi marí.

L’aigua ocupa 1.386 milions de quilòmetres cúbics del nostre planeta blau, aproximadament un 70% de
la seva superfície. D’aquesta aigua el 97,6% correspon a mars i oceans, o sigui que és salada. Els humans
ens hem acostumat a la seva ara tranquil.la, ara malhumorada presència; l’hem admirat i temut. Des de
l’antiguitat els vaixells n’han solcat les aigües, apropant-nos les seves experiències en forma de poemes,
relats o novel·les.
Contemplar el mar ens afecta emocionalment. Ens identifiquem amb el seu caràcter canviant, plàcid i
afable, enrabiat i de mala lluna, com el nostre. El mar té una forta personalitat que no es deixa dominar així
com així. Sovint ens porta regals inestimables i de vegades ens castiga amb sortides de to
incomprensibles... o no tant.
L’hem utilitzat de protagonista en incomptables fotografies i pintures i ha estat el personatge
imprescindible de centenars de pel·lícules. Malauradament, tot i l’ingent quantitat de beneficis que en
traiem, nosaltres, depredadors insaciables, l’hem maltractat, sobreexplotat, enverinat.
A ArtSterna hem volgut retre un petit homenatge a aquest meravellós element de la natura lloant-ne les
virtuts i denunciant que massa sovint se’l menysprea.
I ho hem fet a la nostra manera: mitjançant l’art, naturalment!
CARME LAFAY
Directora d’ArtSterna

JAUME RAMOT
President del Grup de Natura Sterna
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La sardana,
dansa mediterrània.
Carme Lafay
Fotografia de Carme Lafay

La sardana és tan nostra com el pa amb tomàquet. Tot i que d’origen no demostrat, forma
part de les antigues danses que es ballaven des d’èpoques preromanes a l’antiga Grècia
formant una rotllana. Les danses circulars donant-se les mans tenien una finalitat
inclusiva. Els habitants dels pobles primitius segellaven amistats, concertaven casaments,
feien pactes... tot i movent-se agafats de les mans.
Es tracta d’un ball col·lectiu en el qual homes i dones, preferentment alternats, puntegen
amb els peus els compassos que interpreta la cobla. El nom de “sardana” també fa
referència a la música.
La sardana s’estructura en diverses parts anomenades “tirades”, de les quals n’hi ha de dos
tipus (curtes i llargues). Els balladors han de comptar el nombre de compassos de cada
tirada per tal de saber quan i com s’acaba de ballar. A més han d’identificar els canvis de
ritme i d’altres motius musicals per a interpretar-la correctament.
La cobla consta en general de dotze instruments, alguns típicament catalans com la tenora,
el tible, el flabiol i el tamborí, i d’altres més convencionals com la trompeta, el contrabaix, el
trombó i el fiscorn. La música té quasi sempre un compàs binari de 2/4 o de 6/8, i pot ser
escoltada en forma de concert.
La sardana que coneixem data de mitjan segle XIX i actualment ja en tenim més de trenta
mil partitures, tot i que va ser prohibida durant el franquisme per considerar-se “símbolo
nacional”.

La vila baix-empordanesa de Sant Feliu de Guíxols va ser anomenada Capital de la Sardana
2021, i no per res, sinó per estar estretament vinculada a la sardana i a la cobla des del
segle XIX. Cal destacar el nom del mestre Juli Garreta, reconegut compositor, junt amb
altres noms també rellevants com Josep Maria Vilà Gandol, Josep Gravalosa o Lluís Lloansí
i figures com Josep i Arseni Roig o Agustí i Rafael Figueras, entre altres.
El ganxó Juli Garreta (1875-1925) donà a la sardana valors musicals d’obra simfònica i
destacà per sobre d’altres músics sardanístics. La seva obra Juny, en fa major, és
considerada una de les seves obres cabdals i va ser premiada el 1920 en la primera edició
dels Premis Musicals Eusebi Patxot de l’Orfeó Català. També va entrar en la cursa per ser
l’himne de Catalunya quan Macià va proclamar la República Catalana.
El compositor Igor Strawinsky va escoltar Juny a l’Ateneu de Barcelona i es va entusiasmar
tant, que va cridar: “Més Garreta!”. Es diu que ell mateix va composar una sardana que no ha
estat mai publicada.
Si viviu a Sant Feliu pareu atenció a les dotze del migdia i podreu escoltar uns compassos
de Juny sonant pels altaveus i inundant la ciutat de música i tradició
Música de Juny:
https://www.youtube.com/watch?v=qZUEK2nNea8
Concurs de colles a Girona (2021)
https://www.youtube.com/watch?v=eSWnytVOF_s
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Les
clavagueres
de la música
Frances Sabanés
Fotografia: Francesc Sabanés

El mar comença aquí. Aixó diu a les
plaques que es poden trobar a peu de
claveguera a les nostres ciutats. Ens
ho recorden perquè hem oblidat que
tot el que llancem al mar ens torna
d'una manera o altra.
Clavegueres. En el sentit més estricte,
aqüeductes subterranis destinats a
recollir les aigües pluvials i residuals.
Però n’hi ha d’altres.
Recentment, les plataformes de
música en streaming han eliminat tres
cançons del disc pòstum de Michael
Jackson (Michael, 2010). La demanda
d'un fan contra la discogràfica per
incloure cançons no interpretades pel
Rei del pop n’ha estat la raó. Vol dir això
que a la indústria discogràfica també
hi ha clavegueres? No en tinc cap
dubte.
Ens han venut un disc que és un frau?
Doncs sí. No cal espantar-se. Coses
pitjors s'han fet en nom de la música.
Esclavisme: els grecs creien que tocar
un instrument musical era vergonyós i
cosa d’esclaus. Masclisme: a l'Edat
Mitjana l'Església va prohibir a les
dones participar als cors. Racisme: al
segle XIX gaudien d'un notable èxit els
minstrels shows on homes blancs
interpretaven les cançons que
cantaven els esclaus a les plantacions
en to de burla i amb aires de
superioritat.

MUSICA - 7

Per altra banda ben sonats han estat
un munt de casos de frau i plagi en la
música pop dels últims cinquanta
anys. Va ser notori als anys 90 el cas
de Milli Vanilli. Aquest duet guanyador
d’un premi Grammy va vendre milions
de discos on prestaven la seva imatge,
però no pas la seva veu. Els
components de The Monkees, grup de
pop dels anys 60 sortit d'un càsting de
músics, no eren els responsables de
les cançons que interpretaven en el
seu show televisiu. George Harrison va
ser demandat per plagi per les
similituds entre el seu èxit My Sweet
Lord i He's So Fine de The Chiffons.
Pot ser que la claveguera més fosca i
recent sigui la que ens deixa Michael
Jackson. Ja en vida es va veure
implicat en una demanda per abús
infantil que va acabar en un acord
financer que alguns van interpretar
com una acceptació de culpabilitat, tot
i no demostrar-se evidències de l'abús.
Aquesta situació va interrompre la gira
mundial de 1992 on l’intèrpret
presentava el seu disc Dangerous.
L'any 2009 a l'edat de 50 anys morí a
causa d'una intoxicació aguda
provocada pels fàrmacs receptats pel
seu metge personal. Amb aquests
precedents, el fet que la discogràfica
inclogués, presumptament, tres
cançons no interpretades per Michael
queda en una anècdota.
El més probable és que haguem estat
privats d'un geni, tot i els seus
clarobscurs,
víctima
de
les
clavegueres. Ho podeu comprovar, que
era un geni, en el documental This is it
on es mostren les gravacions dels
assaigs de la gira que preparava abans
de morir

https://www.youtube.com/
watch?v=zUniG6F_RzY
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L’holandès errant
Esther Pardo
Fotografia: Bruce Bouley

Sobre la llegenda del vaixell fantasma perdut en el mar, condemnat a navegar sense poder tocar terra, se
n’han escrit moltes versions; diria que és una d’aquelles històries que és en l’inconscient col·lectiu i que
es repeteix en diferents països i temps.
Wagner va recollir aquesta llegenda, basant-se en el llibre de Heinrich Heine, per composar la seva
primera òpera romàntica que es va convertir en un gran èxit, tot i que al començament no va tenir una
bona acollida. És aquesta obra la que marca la manera de fer l’òpera del gran autor, on s’allunya de la línia
dels grans compositors francesos i italians, conservant però, el protagonisme de l’amor i el destí fatal de
la parella d’enamorats.
En aquesta obra Wagner, avançant-se al que seran les bandes sonores del cinema, que encara trigarà una
quants anys en aparèixer, composa un “tema” per a cada protagonista, inclòs el vaixell que dona nom a
l’ òpera; així doncs, el converteix també en un dels protagonistes, que omplirà l’escenari amb la seva
melodia i ens fa esperar la fantasmagòrica silueta envoltada d’una llum tenebrosa cada vegada que sona.

També assigna un tema al protagonista, el capità de l’Holandès, i a la seva enamorada Senda amb uns
compassos que es van repetint i trenant durant la representació. En aquesta obra, Wagner ens
presenta els seus personatges ja a l’obertura, amb una composició on es barregen els diferents temes
que anirem escoltant al llarg dels tres actes de l’òpera.
D’aquesta obra de Wagner se n’han fet, a part de les diferents representacions a teatres d’òpera,
algunes pel·lícules, destacant “Pandora i l’Holandès errant”, filmada a Tossa i protagonitzada per Ava
Gardner i James Manson.
Dues recomanacions... https://www.youtube.com/watch?v=EPnLD4m_agQ
Dirigida per Wolfgang Sawallish

https://www.youtube.com/watch?v=CVYO1sbd3qs
Amb la direcció d’Alex Oller. La Fura dels Baus
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Illes a l’oceà
Joan Parramon
Aquest és el nom de la sèrie on, inspirant-me en imatges digitals
(Google Earth i altres), he volgut traslladar al llenç els colors de la
Terra i l’espectacle grandiós que hi trobem a qualsevol racó. És la
meva aportació a la feina i les reivindicacions de moltes persones
que al llarg de la història han intentat despertar la consciència dels
humans per tal que preservin totes les formes de vida existents al
planeta. Faig meu el crit: “Salvem la Terra!”.

PINTURA - 11

https://www.singulart.com/es/obras-de-arte/joan-parramonhomenaje-a-la-tierra-takutea-cook-islands-1670353
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Escuma d’aigua.
Rosa Matesanz

Fotografia: Rosa Matesanz

De vegades ferotge, de vegades plàcid, traïdor i amorós alhora… uns
dies gris, d'altres cobalt. Sempre blau cel. Molt espès en el cor i
escumós a les vores. Ple de vida a per tot, ple de mort sense voler.
Milions de quilòmetres cúbics exalçats i poetitzats, però també
sobreexplotats, menyspreats i castigats.
De petita hi trobava tresors: petxines nacrades a les cales, miques d'or
en sortir de l'aigua i cargolets que caminaven. La pell ben resseca i
salada donava fi als dies de lluna plena i de grans onades, com si fos un
regal d'aniversari. En baixar pel camí de la caleta, encara lluny, ja les
sentíem tot i barrejades amb la cridòria humana. Aquell conegut soroll
de platja era l’anunci d’un dels millors i esperats dies d’estiu a la Costa
Brava. Sense aturador, un cop i un altre, ens hi capbussàvem esperant
que les següents bromeres fossin encara més imponents que les
darreres. Per les pessigolles, per amarar-te, per sentir sa força… per
ser peix o sirena.
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Et deixo un ram de preguntes
perquè t’emplenis els dits de llum
com la que encén l’esguard
dels infants de Sidó.
Un pont que ajudi a solcar
la pell antiga del mar.

Et deixo l’aigua i la set,
el somni encès i el record.
I a Ponza la mort
que viure cara al mar… el mar… el mar.
l’espai ple de llum
on s’emmiralla el mar… el mar… el mar.

Que desvetlli la remor de tots els temps
ì ens ensenyi l’oblidat gest dels rebels,
amb la ràbia del cant,
amb la força del cos,
amb el goig de l’amor…

El blau del nostre silenci
d’on sempre neix la cançó.
Que desvetlli la remor de tots els temps
i ens ensenyi l’oblidat gest dels rebels,
amb la força del cant,
amb la ràbia del cos,
amb el goig de l’amor…

Un pont de mar blava per sentir-nos frec a
frec,
un pont que agermani pells i vides
diferents,
diferents.
Et deixo un pont d’esperança
i el far antic del nostre demà
perquè servis el nord
en el teu navegar.
Et deixo un vers a Sinera
escrit amb el traç d’un blau lluminós
que cantava a l’Alguer
per cantar el seu enyor…

Un pont de
mar blava
Fotografia: illuvis

Un pont de mar blava per sentir-nos frec a frec,
un pont que agermani pells i vides diferents,
diferents.

Miquel Martí i Pol

Selecció: Esther Pardo
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“Això
no
és
meu!”.
Noma
Fotografia de Robert Diam

El mar m’ha apassionat sempre. No sé què té que m’atrau. De petit, en bussejar, quedava meravellat per la
immensitat d’aquell món. La visió dels pops, sípies, rogers i escórpores em portava a una altra dimensió. Els grans
boscos de posidònia em varen fer entendre que la natura era del tot present, rica i enigmàtica. Assegut en un
penya-segat contemplava i estudiava el comportament del mar. Als matins els primers rajos de sol en feien brillar
la superfície. Al capvespre el to rogenc el transformava. Durant molts anys vaig intentar aprendre i entendre els
seus moviments, les seves onades, les seves envestides, les seves calmes. Passava moltes hores bussejant i
moltes més contemplant el seu vaivé en infinitats de llocs i a pocs metres d’on les onades trencaven. Les entrades
dels diferents vents com el mestral, el llevant, el migjorn o la tramuntana feien actuar el mar de diferent forma. La
lluna també jugava amb l’aigua, fent-la anar terra endins o retirant-la. I jo bocabadat mirant aquella gran quantitat
d’aigua em feia càbales: el mar o la mar? La part més gran del planeta Terra i no tenia ni sexe ni tampoc estava
definit com a masculí o femení.
Al llarg dels meus anys aquell tresor subaquàtic s’anava transformant; la riquesa en peixos i bivalves disminuïa.
Les grans praderes d’aquella alga verda deixaven pas a deserts de sorra on un nou ésser ballava al ritme de les
marees. Tones i tones de plàstics de mil colors i estils poblaven ja el fons marí. Els grans oceans estaven ferits. La
raça humana abocava al mar tot el que no necessitava. Semblava com si “allò que no es veu no fa mal”. Els mars,
inquiets per tanta porqueria, començaven a avisar. En molts llocs costaners la seva força deixava palès que cridava
venjança quan destruïa la primera línia de la costa.

L’escuma de les onades canviava la seva imatge juganera per una de més virulenta i vomitiva. El planeta blau
començava a perdre el seu color. Si les coses no feien un tomb crític, molt aviat passaria a ser el planeta blanc o
en el pitjor dels casos, el planeta inert. Un dia, assegut en una de les meves atalaies per contemplar aquell mar
malalt, vaig sentir una cosa que mai havia escoltat. Una fressa sortida del fons del mar va fer tremolar la roca on
estava posicionat. Un soroll de budells, com quan algú té un fort mal de panxa, una indisposició o un retorn dels
gasos estomacals. Els meus ulls esbatanats contemplaven impertèrrits la gran massa d’aigua, que ja havia
començat a canviar de color.
El segon cop que va fer aquell soroll hi va haver una convulsió de tot el mar. Unes onades mai vistes, tant per la
forma com pel moviment començaren a treure tot el que l’home hi havia abocat durant tants anys. En poca
estona la llargària del tram de costa que jo podia veure es va omplir d’una gran diversitat de ferralla, plàstic i
andròmines. Espantat, atemorit i sorprès vaig córrer a casa. Just en obrir el meu portàtil, el canal informatiu
parlava de l’estrany succés. A tot el món el mar havia retornat tones i tones de deixalles. Els oceans les havien
vomitat. No donava crèdit a les imatges: vaixells de temps remots retornats a primera i segona línia de mar,
plàstics que entraven quilòmetres endins, tones de ferralla que omplien les costes, i una escuma pudent fent de
franja entre la terra i el mar. Els científics amb els seus aparells cars i sofisticats varen interpretar aquella fressa
del mar, aquell últim rot. A les pantalles traductores hi va sortir una petita frase: “Això no és meu!”.
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Denunciem la sobrepesca

Un Poe poc conegut

Carme Lafay

Carme Lafay

Fotografia de Public Domain Pictures

Corria l’any 2010 quan, en llegir les bases d’un concurs de novel·la marítima, vaig
pensar en escriure una obra reprenent el tema del mar. Ja l’havia tractat amb èxit a
Tots tenim secrets, ambientada a Sant Feliu de Guíxols i guanyadora del Premi
Josep Lluís Savall de Novel·la Marítima 2009.
Em calia un protagonista especial atrapat en una situació denunciable. Una visita
al Museu de la Pesca de Palamós i algunes converses amb un ictiòleg em van fer
triar un peix blau de reconegut valor, la tonyina, i la sobrepesca que se’n feia a les
nostres costes.
Em vaig endinsar així en el món dels pescadors, en migracions de bancs de peixos,
en un art de pesca mil·lenari (l’almadrava), en els hàbits culinaris japonesos...
El personatge de Ton i la seva vida atzarosa s’entrelliga amb la d’uns pescadors i
ens condueix al gran negoci de la tonyina vermella de la Mediterrània.
Aquesta novel·la em va dur fins al Japó i al mercat de peix de Tsukiji, el més gran
del món on, a les 4 de la matinada, vaig presenciar la subhasta de la tonyina.

L’Almadrava (video): https://bit.ly/3uUWxIv

Rojo mar:
https://amzn.to/3aM8ERa
Tots tenim secrets:
https://amzn.to/3dK4zxY

Edgar Allan Poe és considerat el creador de la novel·la negra, però és conegut
sobre tot pels seus relats de por i misteri. Ambientat al mar citarem Un descens al
Maëlstrom, on una barca de pesca es veu empesa per un remolí inquietant.
L’obra que recomano és la seva única novel·la: Narració d’Arthur Gordon Pym
(1838), en la qual l’Arthur s’embarca clandestinament en el balener Grampus
que va cap a l’Antàrtida, on viu experiències de tota mena; a destacar el final, que
tenyeix tota la resta d’ambigüitat i d’horror, segons Julio Cortázar. Al llarg d’unes
200 pàgines Poe ens ofereix surrealisme, realisme màgic i fins i tot psicoanàlisi,
convertint una obra que a priori pot semblar banal en una narració contundent
per la seva riquesa.
El nord-americà Poe va ser un gran innovador a la seva època. Charles Baudelaire
el va descobrir i traduir, en considerar-lo la seva “ànima bessona literària”. Som
molts els escriptors que hem escrit obres sobre Poe; la meva ficció em va dur a
visitar Nantucket (Massachussetts), l’illa balenera d’on suposadament venia
l’Arthur i de la qual es parla també en un altre gran escrit, Moby-Dick, de Herman
Melville (1851). Juntes, conformen dues esplèndides novel·les de mar, que us
recomano.
Podeu trobar aquest llibre a les biblioteques o gratis en línia, donat que l’escriptor
porta més de 70 anys mort.
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La verdura del mar
Alix Gual
Il.lustració: Rostislav Uzunov

No cal ser vegà ni vegetarià per
incorporar les algues a la nostra
dieta. S’aconsella anar amb compte,
això sí, per l’alt contingut en iode
d’algunes, que pot ocasionar algun
desajust de la glàndula tiroide.
L’atractiu de les algues té a veure
amb la seva baixa aportació de
calories i amb l’alt contingut en
minerals, proteïnes i fibra. Algunes
són una font de vitamina B i d’àcids
grassos Omega-3. Les trobem
habitualment deshidratades i caldrà
posar-les amb aigua segons l’ús que
tinguem previst donar-los.
Quines són les més habituals?
L’alga kombu és de color verd fosc i
es ven en tires amples i gruixudes.
Es talla a trossets i es posa
directament en sopes i brous, als
que transmet un gust suau.
El sushi i l’onigiri que mengem van
embolicats amb l’alga nori, que els
dona sabor a peix i un profund color
verd fosc. També s’usa en pols per
potenciar el gust de l’arròs o del tofu.
La wakame és suau i dolça,
característiques que la fan apta per
tot tipus de preparacions com
sopes, saltejats, arrossos i
guarnicions.

Els asiàtics cuinen amb algues des
de molt abans que els occidentals
les descobríssim. Aquest vegetal
marí, font de salut i energia, s’ha
anat incorporant a les nostres
dietes gràcies a la seva versatilitat
en la gastronomia.
No ens confonguem!
L’espirulina és una microalga
consumida originalment pels
asteques del Llac Texcoco (aigua
dolça). Es diu que gran part de la
fortalesa dels asteques els venia de
menjar una mena de tortell que
contenia espirulina. És considerada
un súper aliment i actualment es
cultiva. Es comercialitza sobre tot
en forma de pols o de comprimits.
Aporta molta energia al cos, igual
que la clorel·la, una alga
unicel·lular microscòpica, que es
sol utilitzar com ella.
L’agar-agar és un compost químic
que es troba a l’estructura de
cel·lulosa de les parets d’algunes
algues. Se la coneix també com a
“gelatina japonesa”. Té un gust
insípid, una forma de tires
translúcides i es fa servir sobre tot
com a gelatina vegetal en postres i
també fresca en amanides, previ
remull de deu minuts en aigua freda.

Dins del regne vegetal marí trobem la Posidònia Oceànica, una planta que el grup de Natura
Sterna ha volgut protegir a la Costa Brava. Busca informació a la seva pàgina i en línia.

http://www.grupnaturasterna.org/
Què és la Posidònia?

https://es.wikipedia.org/wiki/Posidonia_oceanica
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Receptes amb algues
Esther Pardo
Fotografia: Horizon Content (Pexels)

Nori Maki
Preparació de l’arròs:
- 250g d’arròs blanc de gra curt o semi-integral
- 200ml d’aigua o 250 si l’arròs és integral
- 1 tira d’alga kombu
Es renta bé l’arròs i s’escorre. En un recipient es posa l’arròs, l’aigua exacta i l’alga
kombu en remull durant 15 minuts. A continuació es bull a foc lent. En el moment
en què es formen bombolles a la superfície, es tapa el recipient i s’abaixa el foc al
mínim; es deixa coure 15 minuts. L’arròs és a punt quant s’escolta un soroll
cruixent. En l’últim moment es retira el kombu. S’apaga el foc i es deixa reposar 15
minuts. Preparem la salsa de vinagre barrejant-lo amb la sal marina i el sucre
integral o concentrat de poma i reservem per a més tard.
Preparació:
Pelem el cogombre i el tallem en 4 trossos longitudinals, traiem les llavors i el
tornem a tallar en tires més fines. De la mateixa manera tallem les pastanagues, les
col·loquem en una cassola amb una mica d’aigua, un tros d’alga kombu i un raig de
salsa de soja. Ho deixem bullir durant 5 minuts i escorrem.
A part, batem els ous amb una mica de sal i preparem una truita francesa; un cop
feta, la tallem en tires i també fem el mateix amb l’alvocat. A continuació posem
l’arròs estès en un recipient i hi adjuntem la salsa de vinagre, ventilant-la per que
es barregi bé. S’hi pot agregar una mica de sèsam torrat. Un cop fet això elaborarem
el nori maki.
Sobre un drap net posem mig full d’alga nori, deixant la part brillant cap avall.
Col·loquem l’arròs sobre l’alga i l’estenem deixant 1 cm a la vora del full.
Col·loquem tots els ingredients al centre de l’arròs i l’enrotllem ajudats del drap. Es
pressiona bé per donar forma i tallem el rotlle a trossos, segons el gust.
Ingredients
Arròs blanc o semi-integral 250g.
Per a la salsa:
Pastanagues mitjanes
2
5 cullerades de vinagre d’arròs o de poma
Cogombre mitja
1
2 cullerades de concentrat de poma o
Alvocat
1
sucre integral
Ous
2
1 culleradeta de sal marina
Alga kombu
5 cm2
Alga nori
8 fulls
Aigua
Sal, picant, salsa de soja, vinagre de gingebre.

Nituke
Preparació
Posem les algues en un colador i les rentem sota l’aixeta. Tallem les verdures en
tires ben fines. Les saltegem amb l’oli en una cassola tapada, a foc lent, i a
continuació hi afegirem les algues. Es remena de tant en tant però tapant-ho cada
vegada. Quan l’estofat comença a deixar aigua, hi tirem una mica de vinagre i ho
seguim coent fins que redueixi el suc. Traiem l’api i als pocs minuts es pot retirar del
foc y condimentar amb la salsa de soja.
Ingredients
Cebes
1 mitjana
Porros
1 o dos (si son petits)
Col blanca
un tros
Pastanagues
2 ratllades
Api
1 tronxo
Algues
nori o wakame, 4 tires
Tamari
1 cullerada
Vinagre de poma 1 culleradeta
All
1 gra
Llorer
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Ciència - Història

Fotografia
Fotografia submarina

Museu de la Mediterrània

En aquesta disciplina la seguretat és important, tant si es treballa amb persones com amb animals; haurem
de saber reconèixer l’estrès (els dofins llencen bombolles). També cal respectar la vida marina i prioritzar les
necessitats de la fauna que fotografiem. Com a equip, a banda d’aletes i d’ulleres que no s’entelin,
necessitarem una càmera amb una carcassa impermeable, i potser flotant quan treballem prop de la
superfície. Si estem lluny de terra haurem de fer servir un vaixell i anar acompanyats. Les càmeres de
l’iPhone són resistents a l’aigua, però menys
eficaces que les DSLR. Es recomana un objectiu
gran angular i, com que hem de fotografiar de
pressa, posarem una velocitat d’obturació
ràpida i uns 500 de ISO; també evitarem l’enfoc
automàtic.
Alguns consells: configurar la càmera abans de
tirar-se a l’aigua, controlar les condicions
atmosfèriques sobre i sota l’aigua, la millor llum
la tindrem a primera hora del matí i al final de la
tarda, com a terra; tot i així qualsevol hora del dia
ofereix bones oportunitats.
Fotografia: Taken

Pintura
Pintures de la Mediterrània
Paco Ferrando és un pintor català nascut a
Orihuela (Alacant) el 1946. Pinta les onades
tal com les veiem trencar sobre la sorra.
Ferrando té un estil de pintura que valora
l’objectivitat i utilitza el blau turquesa
rivetejat pel blanc de l’escuma per
representar les ones amb mestria.
Podeu seguir la seva obra a:
http://www.pacoferrando.net/paco-ferrando/

Fotografia: Dimitris Vetsikas

Avís: La imatge acompanyant és una fotografia que no representa cap quadre de l’autor

Història - Oficis

Fotografia: Museu de la Mediterrània

A Torroella de Montgrí, el museu de la
Mediterrània pretén descobrir els secrets i la
riquesa del nostre entorn mediterrani marí i
terrestre, que inclou el massís del Montgrí, les
illes Medes i la plana del baix Ter. Es fixa en els
homes i la seva cultura que, junts, han contribuït
a dissenyar els actuals espais.
Hi podeu trobar exposicions de fotografia i
pintura, jornades i cicles de conferències i tot un
plegat d’activitats diverses per a grans i petits.
En definitiva, un museu modern i interactiu,
https://www.museudelamediterrania.cat/

Arts de pesca

Ens referim a tècniques que les persones
utilitzen per capturar espècies aquàtiques, i
que poden ser artesanals o industrials,
aquestes orientades a capturar grans
quantitats de peix amb finalitats econòmiques
i alimentàries.
Una mostra dels diferents tipus d’arts la podem
trobar al Museu de la Pesca de Palamós, únic a
la Mediterrània, on admirarem diferents
col·leccions fent visites guiades o no, i on
podrem assistir a diferents activitats, algunes
relacionades amb la cuina del peix.
https://museudelapesca.org/

Fotografia: Hermann&Richter

Cinema
Pel.lícules sobre el mar
El setè art ens ha deixat un llegat important de cintes que tracten temes de mar o d’esdeveniments que
succeeixen al mar. De la clàssica 20.000 llegües de viatge
submarí de 1954 o l’infantil Buscant Nemo (2003) a una
pel·lícula sobre un tauró (1975) que ens mantenia en
alerta constant, passant per l’homenatge a Jacques-Yves
Cousteau (La vida aquàtica amb Steve Zissou) de 2004 i
Tot està perdut (2013) amb un Robert Redford més que
madur, el cine ens ha dut el mar a casa amb la seva
bellesa i el seu misteri, la seva complaença i la seva
agressivitat. En podem dir moltes coses, d’aquesta massa
d’aigua, però mai que ens deixa indiferents.
Fotografia: Gyöngyvér Fabián
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Esther Barrabés i Pili Royo

La posició
d’un vaixell
Si ens trobem a bord d’una embarcació, conèixer la seva posició (coordenades corresponents a
la longitud i a la latitud) resulta senzill actualment. Però la història de la navegació és molt
antiga, i tecnologies com la del GPS són molt
recents; durant molt de temps hem necessitat
altres mètodes per aconseguir determinar
aquesta posició, especialment quan la
distància a la costa no permet disposar de
punts terrestres de referència. Fins i tot avui no
és estrany trobar cronòmetres marins i sextants
com a sistema de seguretat en cas
d’espatllar-se l’aparell del GPS. Tota localització
sobre la Terra es troba sobre un paral·lel
(cercles paral·lels a l’equador) i un meridià
(semicercles que connecten els dos pols) i
s’identifica amb la seva longitud i latitud: La
longitud és l’angle de separació del seu meridià
respecte del meridià de Greenwich, i la latitud és
l’angle de separació del seu paral·lel respecte de l’equador. Així, Santa Cristina d’Aro es troba a
2.96º longitud est, i 41.82º latitud nord (veure una aproximació a la imatge superior).
• La determinació de la LATITUD és coneguda des de fa segles. Amb el sextant es mesura l'altura
(angle) del sol sobre l'horitzó al migdia. Aquest angle,
degut a la inclinació de l’eix de rotació de la Terra
respecte el seu pla orbital (eclíptica), varia al llarg de
l’any, fent que per exemple el sol sigui més alt a
l’estiu i més baix a l’hivern. Per aquest motiu s’ha de
tenir en compte la declinació del sol per a aquell dia,
és a dir, l’angle entre el sol de migdia i l’equador, que
antigament podia determinar-se amb l’ajuda d’unes
taules. Des de l’hemisferi nord, la declinació és
positiva entre els equinoccis de primavera i tardor, i
negativa la resta de l’any. Llavors la latitud es calcula
com: Latitud = 90º - Altura sobre l’horitzó+ Declinació.

• La determinació de la LONGITUD, en canvi, no sempre ha estat fàcil. A principis del segle XVIII

la navegació oceànica patia enormement per la incertesa en el coneixement de la posició
exacta durant la navegació precisament perquè no es tenien mètodes que fossin
suficientment acurats per calcular la longitud a alta mar, el que portava a incomptables
pèrdues humanes i materials. El 1714 el Parlament Britànic proposà un premi de 20000
lliures a qui resolgués el problema. Tots els astrònoms del regne i d’altres contrades es
barallaven per trobar solucions mirant el cel, però la solució la va trobar un rellotger, John
Harrison. La premissa fonamental per al seu càlcul és considerar que cada hora la Terra gira
15 graus (resultat de dividir els 360 d e l’esfera terrestre entre les 24 hores del dia). En
aquella època, els rellotges s’havien d’ajustar tot sovint a partir d’una referència, però a alta
mar això no era possible, i a més el moviment del vaixell provocava desajustos importants.
Harrison va dissenyar un rellotge tan precís que no calia ajustar-lo, així que en tot moment
el capità sabia quina era l’hora de la ciutat de sortida. Sabent a partir del sol l’hora del lloc del
vaixell, la diferència (transformada a angles) dóna la longitud.
REPTE: Pots associar les coordenades de latitud i longitud donades a continuació a cadascun
dels tres vaixells assenyalats en el gràfic?
A) 41º48´48’’, 3º15’19”

B) 41º48’14’’, 3º09´00”

C) 41º43’39’’, 3º08´57”

Solució

Crèdits imatges: Pili Royo i Esther Barrabés

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 les següents 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 més 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

