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Pot arribar a ser fascinant veure i analitzar com el pas del temps i les interaccions humanes generen 
sinèrgies complexes al medi natural, tant sigui per acció o omissió. D'ençà que en el neolític l'home 
s'estableix de forma sedentària inicia una explotació dels recursos forestals que ens acompanyarà fins a 
dia d’avui. Actualment la idealitzada concepció urbanita ens pot fer pensar que l'aspecte que mostren la 
majoria de les masses boscoses és el fruit d'un procés natural. Molt al contrari, són el resultat d'una 
ingent tasca d'explotació a la que han estat sotmeses ancestralment. De fet es considera que els boscos 
madurs mediterranis són inexistents. En aquest sentit us convido a veure algunes fotografies antigues de 
casa nostra per observar com s'ha transformat el paisatge en els darrers segles. A hores d'ara les masses 
boscoses de segona línia de costa creixen i tornen a ocupar els espais deixats per una agricultura en 
regressió, i al litoral les pinedes desapareixen de forma dramàtica. Alguns podríem concloure que en certs 
sectors fora plausible generar espais oberts per millorar la biodiversitat i garantir la viabilitat davant dels 
focs de sisena generació i en d'altres caldria refer el paisatge costaner per amorosir el seu degradat 
aspecte i recuperar estratègies naturals davant el canvi climàtic. Par tant val a dir que la gestió forestal a 
casa nostra ha de ser una prioritat. Una gestió que no pot recaure únicament en mans dels propietaris 
forestals o sectors d'aprofitament industrial, sinó en tota una plèiade d'organismes que vetllin per una 
bona i ecològica viabilitat dels joves boscos mediterranis. 

JAUME RAMOT
President del Grup de Natura Sterna

Els boscos mediterranis, adolescents no tutelats? 

“T’agrada més el mar o la muntanya?”, pregunta que et fan de tant en tant i que es pot respondre 
diplomàticament per un “M’agrada tot el que és natura”. La veritat és que em deleixo per aquestes 
elevacions que trenquen la monotonia del paisatge. 
De petita, però, m’avorria passar-me cada any el mes de juliol als Alps francesos on el meu pare, un 
enragé de la montagne de Grenoble, feia les seves ascensions. Ell ens animava a acompanyar-lo un tros, 
sovint fins al primer refugi, de manera que, en fer-me gran i la genètica ajudant, vaig agafar el seu relleu 
amb la mateixa admiració i amor envers aquestes gegantes tan boniques com sorprenents. Quan faig cim 
i el paisatge que contemplo em deixa sense alè sempre penso en ell i en com li hauria agradat ser al meu 
costat contemplant-lo.
Sentimentalismes a banda i pensant només en el que aquí ens interessa, m’he adonat que les 
muntanyes són menys recurrents en les obres dels artistes que els temes marins, per seguir amb la 
comparativa. 
En aquest onzè número d’ArtSterna trobareu les seccions habituals més una de nova sobre història de 
l’art. Hem intentat que pogueu admirar les muntanyes en les fotografies mentre incidim en el que ens han 
aportat en quant a música, cant, danses, pintura... sense oblidar-nos de donar una pinzellada als 
problemes derivats de la civilització. 
La massificació, l’egoisme dels humans, la seva deixadesa han anat acumulant brutícia en indrets 
paradisíacs, pertorbat o matat incomptables espècies de fauna i flora, cremat els boscos i creat desastres 
medio-ambientals.
Nosaltres, sempre nosaltres, àngels o dimonis, conscients o inconscients de la bellesa del món. A veure 
si despertem d’una vegada d’aquest somni de grandesa i ens adonem que la natura és quelcom nostre 
que hem d’estimar i cuidar.

CARME LAFAY
Directora d’ArtSterna

https://bit.ly/3WEoik2
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En algunes ocasions, quan escoltem una 
composició musical que ens fa imaginar el mateix 
que a l’autor en el moment de compondre-la, ens 
sentim traslladats en el temps, l’espai i el lloc on ell 
era. N’és un gran exemple del que dic aquesta Suite 
del Gran Canó. El seu autor, Ferde Grofé, va quedar 
impressionat en veure el lloc que ens descriu amb 
la seva música, estructurada en cinc moviments i 
composta entre 1929 i 1931.
L’albada comença amb els primers raigs de sol i els 
cants dels ocells saludant el dia; de mica en mica la 
música va prenent força, incorporant instruments 
a mesura que el sol va pujant i acabant amb 
intensitat la percussió quan el sol arriba al centre 
del cel. El segon moviment s’intitula El desert 
pintat, on de tanta calor que fa, la mateixa música 
no s’atreveix a créixer i sembla no deixar-nos 
moure del lloc. Queda trencada aquesta quietud 
amb el renill de les mules En el camí que van fent al 
quart moviment, que és el més conegut de l’obra i 
que va donar la fama a l’autor recreant el so de les 
passes que fan els animals entre les parets del 
canó per arribar a l’aigua. Acaba aquest moviment 
amb el so d’una caixeta de música i ens introdueix 
al mig de l’ocàs mentre el sol es va amagant en el 
quart moviment i tornem a escoltar el tema del 
primer moviment, que no dura gaire doncs sembla 
que arriba La tempesta, plena de llamps, trons i 
molta pluja, que és la que conclou el cinquè 
moviment i l’obra mateixa. És una de les peces més 
importants que s’han composat de musica 
descriptiva. Als enllaços podeu escoltar-ne 
diferents versions. 

Esther Pardo

Grand Canyon Suite

Fotografia: Wurliburli

Esther Pardo

Grand Canyon Suite

Fotografia: Wurliburli

https://www.youtube.com/watch?v=xc6oYN_2h6g&list=
RDxc6oYN_2h6g&start_radio=1&rv=xc6oYN_2h6g&t=268

Orquestra Filharmònica de Londres 

https://www.youtube.com/watch?v=Tp6voHf5kvE
Curtmetratge de Walt Disney guanyador d’un Oscar l’any 1958

https://www.youtube.com/watch?v=IVGOUHcdXy4
Filharmònica de Nova York amb Leonard Berstein
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Carme Lafay
Fotografia de Mike Wall

Alicia Alonso,
    una escaladora infatigable.

DANSA - 7

Aquesta prima ballarina cubana va néixer a La Habana el 1920 i va estar 
en actiu gairebé fins la seva mort, als 99 anys. Molt jove va quedar 
parcialment cega i, tot i una operació posterior, va necessitar sempre 
més organitzar l’escenari amb llums que li servissin de guia i treballar 
amb els ballarins de manera que els pogués ubicar fàcilment. També va 
haver de patir les dificultats que el seu pare, que era militar, li va posar 
perquè no fos mai professional de la dansa.
L’Alicia no es va rendir i va ballar en els companyies més prestigioses del 
moment, ajudant a la fundació d’alguna d’elles com l’American Ballet 
Theatre. Va ser la primera ballarina occidental que els anys 50 va actuar 
a la Unió Soviètica, en el Bolshoi i en el Kirov.
Després d’alguns intents per formar una companyia pròpia al seu país, 
Fidel Castro la va contactar per crear el Ballet Nacional de Cuba, que va 
esdevenir un referent mundial de la dansa i que segueix en actiu.
Va ser directora, coreògrafa i una mestra que va formar molts ballarins 
que varen destacar per la seva excel·lència.
La seva consagració com a artista li va arribar amb el ballet romàntic 
Giselle que vaig tenir la sort de veure els anys 60 en el Gran Teatre del 
Liceu de Barcelona. A la primera part de l’obra Alonso podia recordar una 
de les grans dames de la dansa, la britànica Margot Fonteyn, però en el 
segon acte, en un ambient nocturn de mortes que reviuen (les Willis), la 
cubana era lleugera com una ploma i va crear un ambient màgic i irreal, 
deixant el públic -i a mi- bocabadats.

Caràcter i decisió fent el cigne negre. Fixeu-vos en els 30 fouettés del minut 10.
https://www.youtube.com/watch?v=aVIG6lIdo2I&list=RDqq54jGVZc9w&index=3

Vaporosa en el segon acte de Giselle
https://www.youtube.com/watch?v=xkZc5KJIRbU

Sensual i provocativa a Carmen
https://www.youtube.com/watch?v=DyvWeZ3nOIQ
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Rosa Matesanz

MisèriesMisèries

FOTOGRAFIA - 9

Des de fa més de cinquanta anys, milers de tones d’escombraries dels pobles veïns 
i de més enllà han canviat l’orografia del massís de l’Ardenya-Cadiretes. Tant se val 
que el massís estigui protegit dins del pla d’espais d’interès natural (PEIN) i la Xarxa 
Natura 2000, camions plens de la nostra deixadesa segueixen arribant diàriament a 
l’abocador de Solius.
El vell Canigó, de lluny, s’ho mira i segur que pensa, qu’est que c’est ce merdé?

Fotografia: Rosa Matesanz
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Noma
El melic del món

LITERATURA - 11

Anomenada “el melic del món”, aquella gran muntanya feia anys que escopia foc de les seves entranyes. Tres cons 
laterals deixaven sortir unes llengües vermelles de material incandescent que després d’un curt recorregut 
s’endinsaven al gran oceà en mig d’una bromada tòxica. El con principal estava molt ben definit en una rodona 
simètrica i escarpada. De la punta més alta fins al foc roent hi havia cent metres de caiguda a plom. Sobre una gran 
roca dues figures extravagants desafiaven tots els perills. Una jove indígena amb els cabells plens de flors i uns 
collarets fets artesanalment amb cloves mirava impertèrrita el xup-xup del fons. Als seus ulls esbatanats es 
reflectien les bombolles del caldo a punt de bullir d’aquella muntanya. El vermell del foc apagava el color maragda 
de les seves pupil·les. Portava les mans lligades al darrere amb una corda feta de lianes que aguantava l’altre 
personatge. Aquell bruixot, xaman o fins i tot nigromant, va alçar una mà al cel. Amb una veu potent es va fer sentir 
per sobre de tots els sorolls de l’entorn. Una mena de càntic va revolar sobre el cim i en acabar aquella oració de 
temps remots, tota la tribu va esclatar en una eufòria esbojarrada. Havien d’aplacar el dimoni que habitava dins el 
més profund de la muntanya; i la millor manera per fer-ho era sacrificant una noia verge. Aquell embruixador va 
empènyer la noia daltabaix del penya-segat sense cap mena de contemplació. Un crit esgarrifós va recórrer l’aire 
calent en direcció al tràgic final. Un senzill “blup” va ser tot el que la muntanya va dir en empassar-se aquella pobra 
noia. Pocs segons després aquell volcà assassí semblava que havia perdut força. Sortit del seu interior, va 
començar a alçar-se cel amunt una fumera recargolada i densa.

Aquella tribu va interpretar el senyal com un agraïment i la comitiva va començar a baixar cap a la selva on vivien, 
dos mil metres més avall. El descens no era fàcil, però aquella comunitat ancestral estava acostumada a caminar 
per terrenys abruptes. En forma d’una gran serp resseguiren el vessant il·luminant el camí amb torxes fetes de 
tronc de palmeres. Els càntics  donaven gràcies a la muntanya sagrada per haver acceptat el seu sacrifici quan 
de sobte un fort brogit els va emmudir. Tots a una es varen girar per mirar cap al cim. Una gran columna de fum, 
molt més dens, pujava kilòmetres amunt en forma d’enclusa  i amb una càrrega elèctrica important s’endinsava 
a capes superiors de l’atmosfera. El terra es va moure sota els peus d’aquella gent fent-los trontollar com ninots. 
El pànic es va apropiar de tot ésser viu i com qui no vol la cosa, entre confusió i una gran cridadissa, un avalot  
d’indígenes  corria muntanya avall cames ajudeu-me. La potent detonació al cim del volcà va fer entendre a 
tothom que els sacrificis eren inútils. La muntanya havia esclatat i cridava venjança. Un gran núvol piroclàstic, 
recargolat i incandescent va començar a baixar pel seu vessant a unes temperatures mortals. Per allà on 
passava només quedava destrucció, i en pocs segons va agafar tota la comitiva. En menys del que canta un gall 
aquella bromada havia recorregut un llarg reguitzell de kilòmetres portant destrucció a totes les contrades. Dels 
habitants del lloc no en va quedar cap resta. Ara després de molts anys la vegetació ha aflorat i quatre 
excursionistes contemplen aquella gran i sorprenent muntanya. Aniran a fer el cim. El melic del món els espera.

Fotografia de Pazreal
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Les
Muntanyes

POESIA - 13 A l’hora que el sol se pon,
bevent al raig de la font, 
he assaborit els secrets de la terra misteriosa.

Part de dins de la canal
he vist l’aigua virginal
venir del fosc naixement
a regalar-me la boca,

i m’entrava pit endins...
I amb el seus clars regalims
penetrava-m’hi  ensems 
una saviesa dolça.

Quan m’he adreçat i he mirat, 
la muntanya, el bosc i el prat
me semblaven altrament:
tot semblava una altra cosa.

Al damunt del bell morir
començava a resplendir
pels celatges carminencs
el blanc quart de lluna nova.

Tot semblava un món en flor
i l’ànima n’era jo.

Jo l’ànima flairosa de la prada
que es delia en florir i ser dallada.

Jo l’ànima pacífica del ramat
esquellejant pel bac mig amagat.

Jo l’ànima del bosc que fa remor
com el mar, que és tan lluny en l’horitzó.

I l’ànima del saule jo era encara, 
que dona a tota font son ombra clara.

Jo de la timba l’ànima profunda
on la boira s’aixeca i es deixonda.

I l’ànima inquieta del torrent
que crida en la cascada resplendent.

Jo era l’ànima blava de l’estany
que guaita el viatjar amb ull estrany.

Jo l’ànima del vent que tot mou
i la humil de la flor quan se desclou
Jo era l’altitud de la carena...

Els núvols m’estimaven llargament, 
i al llarg amor de l’ennuvolament
congriava’s mon ànima serena.

Sentia la delícia de les fonts
nàixer en mon si, regal de les congestes;
i en l’ampla quietud dels horitzons
hi sentia el repòs de les tempestes.

I quan el cel s’obria al meu entorn
i reia el sol en ma verdosa plana,
les gents, al lluny, restaven tot el jorn
contemplant ma bellesa sobirana.

Però jo, tota plena de l’anhel
agitador del mar i les muntanyes,
fortament m’adreçava per dur al cel
tot lo de mos costats i mes entranyes.

A l'hora que el sol se pon,
bevent al raig de la font, 
he assaborit els secrets
de la terra misteriosa.

Joan Maragall
Selecció: Esther Pardo

Fotografia: Maria Rosa
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Joan Parramon
Muntanyes
Joan Parramon
Muntanyes

Tot tipus de persones, i jo mateix, ens sentim atretes per 
elles. El mateix Schopenhauer va viatjar als Alps el 1804 
i va quedar astorat davant el Matterhorn per la seva 
massa colossal, la seva solemnitat, la bellesa de les 
seves glaceres blavoses, una “realitat objectiva i 
grandiosa que respon a lleis transcendentals i eternes”.
La meva sèrie Muntanyes és també el crit de la terra 

davant el canvi climàtic que les malmet.

https://www.singulart.com/es/artista/joan-parramon-19471
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Esther Pardo

Apagallums (macrolepiota procera)

GASTRONOMIA - 17

Aquest bolet de nom tant singular i que al nostre país 
no és massa apreciat a la cuina té un gust suau i la carn 
esponjosa. La manera més habitual de menjar-lo és a 
la planxa, però també es pot fer al forn o arrebossat 
–cosa que no aconsello. 
Només utilitzarem el barret doncs el peu no és 
comestible. Per netejar-lo li passarem un drap per 
sobre per treure la part que sembla que son escates 
(no és un bolet que tingui gaire terra a sobre perquè té 
el peu molt llarg). El posarem amb una mica d’oli sobre 
la planxa calenta, per la part de sobre; un cop fet el 
girarem i al damunt li podem posar sal i julivert trinxat. 
Ingredients: Bolets apagallums, oli, sal i julivert. 
Una altre manera de cuinar-los és al forn; en aquest 
cas podem agafar els més grans, alguns poden fer fins 
a 30 cm de diàmetre, posar-los a la plata del forn amb 
formatge parmesà ratllat per sobre i coure’ls a 150 
graus. Receptes senzilles per un bolet senzill que 
segur que us agradarà. 
Bon profit!

Fotografia: Claudia Kleinbeck
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Carme Lafay

Massa bonic per ser bo!

GASTRONOMIA - 19

L’Amanita muscaria, un bolet que anomenem reig bord, no sol produir intoxicacions mortals, tot i 
que es considera verinós per culpa de dues neurotoxines. S’ha utilitzat com a insecticida des de 
fa segles, però crida més l’atenció l’ús que en feien com a psicotrop les tribus de Sibèria, al 
menys fins que Rússia n’introduís un altre que el va desplaçar: l’alcohol. Com a curiositat, els rics 
de les tribus prenien amanita per evadir-se i els pobres també gaudien dels seus efectes 
bevent-se l’orina dels rics, doncs sabien que l’alcaloide muscarina s’elimina pel ronyó.
En qualsevol cas, el reig bord no és bo des d’un punt de vista gastronòmic.

Fotografia: Claudia Kleinbeck
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Immaculada Bonaventura Ibars

Ourea
HISTÒRIA DE L’ART - 21

Pels pobles de l’antiguitat les muntanyes eren llocs 
terribles i misteriosos. Tenien alçades imponents, 
cims envoltats de boira i sorolls eixordadors. Per tot 
això la gent creia que les muntanyes eren l’estada de 
les divinitats. En totes les cultures i ja des de l’antiga 
Mesopotàmia era així.

Concretament a Grècia els déus de la muntanya 
s’anomenaven els Ourea (en grec óros significa 
muntanya). Es creia que eren nascuts de Gea (la 
Terra) i eren germans d’Urà (el Cel) i Ponto (el Mar). En 
els relats mitològics grecs encarnaven el paper de la 
naturalesa, la geografia i els fets enigmàtics i 
inexplicables. 

Els Ourea se’ls considerava sagrats i se’ls descrivia 
com a vells barbuts, enfilats a les roques dels seus 
cims (i alguns cops com a rostres masculins a les 
vessants de les muntanyes), coneguts pels seus 
judicis, suggeriments i consells. 

A Grècia hi ha un total de 10 Ourea: 

-Olimp, déu de la muntanya més alta de Grècia 
(2.918 m) que està entre Tessàlia i Macedònia. Era el 
lloc on habitaven els dotze déus Olímpics, presidits 
per Zeus, que vivien en palaus de cristall, or i marbre. 
Era un lloc pràcticament inaccessible, envoltat per 
núvols que no deixaven veure el cim, perfecte perquè 
els déus poguessin fer les seves vides secretes. Es 
creia que les tempestes que freqüentment hi havia 
eren provocades pels raigs de Zeus. Des de dalt de 
l‘Olimp els déus observaven i escoltaven els 
humans, emetent els seus propis judicis i intervenint 
només quan ho creien necessari. 

-Parnàs, déu de la muntanya de l’Àtica (2.400 m). Era 
la seu del déu Apol·lo i a la base de la muntanya es 
trobava l’oracle de Delfos i la font de Castàlia, que era 
el lloc d’inspiració dels poetes. Segons algunes 
versions a Parnàs es on vivien les Muses, però 
segons altres vivien a l’Olimp o a Helicó.

-Atos, déu de la muntanya de Tràcia (2.033 m), al nord 
de Grècia. Atos era un gegant que es va enfrontar a 
Posidó, sent derrotat i enterrat sota la muntanya. Avui 
en dia segueix essent un lloc sagrat i s’hi troben 
nombrosos monestirs bizantins. 

-Helicó, déu d’una muntanya de Beòcia (centre de 
Grècia). Helicó es va enfrontar a Citeró en un concurs 
de cant i Hermes va donar com guanyador a Citeró. 
Helicó es va enfadar tant que va arrencar una gran roca 
de la muntanya i la va tirar al terra, trencant-se en 
centenars de pedres, el que explicaria l’orografia de la 
zona. Aquesta muntanya era també famosa per ser la 
seu de les Muses (divinitats que inspiren les arts de 
l’oratòria, teatre, dansa i música).

-Citeró, déu vencedor del concurs de cant, és l’Ourea 
d’una altre muntanya de Beòcia. Citeró era famós per 
donar molts consells a Zeus perquè es reconciliés amb 
Hera, la seva muller. Aquest massís també estava 
relacionat amb el mite d’Edip i alguns rituals de Dionís.

-Nis, déu d’una muntanya de Beòcia, però altres fonts 
el localitzen a diferents llocs (Etiòpia, Líbia, Índia...). 
Allà és on es va criar Dionís, déu del vi.

-Etna, deessa del volcà de Sicília. La muntanya era 
famosa per ser el lloc on Hefest tenia la forja, que es 
trobava sota la muntanya; el fum del volcà demostrava 
que estava treballant al taller. 

-Oreu, déu de la muntanya de Otris (Tessàlia). Va ser 
important per ser la llar dels Titans durant la guerra de 
la Titanomàquia, on es van enfrontar als déus Olímpics 
i van perdre. Després els victoriosos Olímpics van 
conquerir el Mont Olimp. 

-Pèlion, muntanya de Tessàlia, era l’estada dels 
Centaures.

-Tmolo, déu de la muntanya de Lidia (Anatòlia). Tmolo 
va fer de jutge en el concurs musical entre Pan i 
Apol·lo davant del rei Mides, declarant guanyador a 
Apol·lo que, degut a les queixes del rei Mides, li va fer 
créixer unes orelles de burro. 

Fotografia: Stefen Keller
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Segur que tots coneixem el nom de la muntanya 
més alta del planeta. Fins i tot podríem dir el del 
primer home que en va fer el cim i, més difícil, el 
del sherpa que l'acompanyava. Però la cosa es 
complica de manera vergonyosa quan ens 
preguntem el nom de la primera dona que va 
conquerir l'Everest.
L'any 1975 la japonesa Junko Tabei (Miharu, 22 
de setembre de 1939) va ser aquesta primera 
dona. D'aparença fràgil (la seva alçada era 
d'1,47 metres) però amb un gran afany de 
superació, la seva lluita contra la muntanya no 
va ser només una qüestió física. La manca de 
patrocini per finançar l'expedició, argumentada 
com que no era un lloc per a dones i que hauria 
d’haver-se quedat a casa cuidant dels fills, era el 
reflex del masclisme imperant al Japó.

Lluny de rendir-se i un cop assolit aquest repte, 
Tabei va coronar els cims més alts de cada 
continent i posteriorment dirigí una organització 
mundial que preservava l’entorn de les 
muntanyes.
Les dones han rebut sempre un tracte poc 
favorable en la història de la música. Tant se val 
si a l'edat mitjana l'església no permetia a les 
monges cantar o no els donava accés a 
l'educació musical, perquè en cas de destacar 
de ben segur que les varen silenciar. No cal ser 
un entès en música clàssica per enumerar mitja 
dotzena de grans compositors masculins i 
algunes de les seves obres. Però ens és 
impossible anomenar el nom d'una sola dona.

Podríem pensar que a partir de mitjans del segle 
XX la cosa va millorar. Els avenços en 
l'enregistrament de la música i la seva 
distribució van facilitar-ne l'accés de manera 
global i ja ningú podia al·legar desconeixement 
de les fites musicals aconseguides per elles. 
Nina Simone, Ella Fitgerald i Aretha Franklin 
obriren pas. Joan Jett, Debbie Harry i Janis 
Joplin brillaren als anys setanta mentre que 
Madonna es va erigir en reina del pop els anys 
vuitanta. Un miratge. Ja fa un munt d'anys que 
la música ha esdevingut una indústria que, com 
d'altres, no ha respectat el producte que 
comercialitza i conseqüentment tampoc el 
consumidor.

Ha estat la subversió qui ha gestat els grans 
canvis en la història, i la música no ha estat 
aliena a aquest procés. Rebel·lia, provocació i 
sexe, factors inherents i indispensables en 
l'evolució del pop i del rock des dels seus inicis, 
han traspassat amb la connivència de l'actual 
indústria musical algunes línies vermelles que 
no pocs comencen a qüestionar. Nous estils de 
dubtosa qualitat musical, molt populars entre 
els joves, ens retornen a temps pretèrits i 
vulneren de manera subtil la imatge de la dona. 
Molta feina li queda al Ministerio de Igualdad si 
ha de lluitar contra el missatge d'algunes 
cançons que de manera repetitiva se senten per 
la ràdio.
Hem fet el cim? Ni de bon tros. Encara ens 
queda molt per caminar.

Per cert, Ang Tsering i Tenzing Norgay eren els 
noms del sherpas que arribaren al sostre del 
món juntament amb Junko Tabei i Edmund 
Hillary.

Francesc Sabanés

Hem fet el cim?

Fotografia: Sabine

https://www.youtube.com/watch?v=wMsazR6Tnf8
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Llibres Música
La muntanya màgica. Cançons de muntanya
Thomas Mann és conegut sobre tot per aquesta obra, un 
clàssic de la literatura alemanya del segle XX, 
ambientada als Alps suïssos. La muntanya representa 
aquí un món tancat on el temps s’atura, fet que permet al 
protagonista fer el seu aprenentatge. Mitjançant 
discussions més o menys filosòfiques sobre diferents 
temes de la vida, fa un camí que el condueix a forjar-se 
una personalitat determinada. En el llibre hi ha 
referències a contes i mitologia; mort i malaltia 
s’entreveuen a cada pàgina. Com totes les bones 
novel·les té múltiples lectures. 
Una altra obra famosa de l’autor és La mort a Venècia.

El Ball Cerdà és un important element festiu de la Seu d’Urgell que s’ha exportat a altres 
comarques. Es balla cada any per la festa major i hi solen participar moltes parelles. Té una 
llarga coreografia acompanyada per música de cobla, i els participants porten un vestuari 
català tradicional. Sembla que els orígens del Ball Cerdà es remunten al segle XIX.

Pujar a la muntanya i escoltar la música que ens 
deixa sentir el vent fa que molts autors hagin creat 
cants per compartir amb la natura. Així han sorgit 
melodies que tant ens posen en moviment i ens 
ajuden a caminar com ens fan sentir la melangia de 
la muntanya enyorada. Hi ha peces d’autors 
catalans i europeus a les que s’ha posat lletra en el 
nostre idioma, així com cançons populars per 
acostar-se a la muntanya tot cantant. 
Podeu escoltar aquest recull fet pel Centre 
Excursionista de Catalunya l’any 1962: 

https://www.youtube.com/watch?v=NF8HEm8Vaec  
https://www.youtube.com/watch?v=ptoW6OpGqww 

Danses

Ball de muntanya cerdà

Fotografia: Carme Lafay

Danses
Ball Pla d’Olot
En els seus orígens el segle XVIII el ball pla era molt popular i tot el poble d’Olot hi participava; 
aquest estil de dansa elegant es va estendre aviat per Catalunya. Durant el segle XIX els 
burgesos olotins se’l van fer seu i, aprofitant la presència del gran nombre de persones que 
assistien a la festa major, mostraven a tothom les seves riqueses (vestits, joies...). Avui però, 
torna a ser un ball obert que es duu a terme cada 6 de setembre a la Plaça Major de la ciutat.
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CORBE    DE NI  ELL
Esther Barrabés i Pili Royo

La Vall d'Aro és una subcomarca situada entre el massís de l'Ardenya –també anomenat Massís
de Cadiretes- i el Massís de les Gavarres, formada pels municipis de Santa Cris�na d'Aro,
Castell-Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. En un mapa topogràfic podem veure representats
els elements del seu territori (pobles, rius, relleu...). Pots comprovar-ho a través d’un
visor cartogràfic com el d’aquest enllaç*.
La Figura 1 mostra una de les imatges que hi podem trobar

Figura 1
* https://bit.ly/3WX3GDu

Observant aquest el mapa topogràfic, hi veiem unes línies que el cobreixen. Són les corbes de
nivell. Es tracta de línies imaginàries que uneixen punts del terreny que es troben a la mateixa
al�tud respecte el nivell mitjà del mar (s’anomenen isòbates quan es refereixen al fons marí). La
seva representació ens permet conèixer l’al�metria i configuració del terreny d’una zona
determinada.  

Entre dues corbes de nivell consecu�ves hi ha una diferència d’al�tud �sica que
s'anomena interval de nivell o equidistància. Segons el �pus de mapa i la seva escala, les trobem
dibuixades cada determinat nombre de metres d'al�tud, sempre el mateix, com si es tractés
d’esglaons d’una escala. A més, s’u�litzen diferents gruixos de traç segons corresponguin a 
valors d’al�tud més alts o més baixos: amb els traços gruixuts es dibuixen les corbes primàries
(aquestes indiquen diferències importants d’al�tud: 100, 200, 300... metres), i els traços més 
fins s’u�litzen per indicar subdivisions. 

A par�r d’aquestes caracterís�ques, les corbes de nivell ens permeten:

• Localitzar el cim d’un pujol, quan les corbes són tancades;     • Localitzar colls, quan les corbes dibuixen una X;
• Localitzar les zones amb un pendent més o menys pronunciat segons si les corbes de

nivell estan més juntes o més separades;
• Determinar la direcció de pendent més gran, que sempre és perpendicular a les corbes.

I per oposició, el pendent menor (en baixada) que és el que segueixen els rius. 

A con�nuació, el dibuix de la Figura 2 ens pot ajudar a entendre com, 
a par�r de les corbes i els seus nivells, podem recuperar qualsevol
perfil topogràfic entre dos punts, tal com mostra la Figura 3:          

Figura 2

EL REPTE
Situa’t al mapa de la Figura 1 i:

A) Localitza els punt de major al�tud
B) Localitza un coll (entre el Puig Badat i el Puig Gros, per exemple)
C) Des del Puig de les Cols (417 m), en quina direcció el pendent és més gran?

Solucions

Figura 3

A)Puig de lesCols
B)Colletde laMarede Déu
C)El pendentés mésgrancap a l’Est



Vols ser soci/a de Sterna? És gratis!

Estigues informat del que fem i del que passa a la vall. Segueix-nos!!!

Per fer més coses hem de ser més socis padrins! 

grupnaturasterna@gmail.com

grupnaturasterna@gmail.com

grupnaturasterna@gmail.com

Si voleu ser socis del Grup de Natura Sterna només ens heu d’enviar un
correu electrònic a l’adreça: 

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. 

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:

Si vols col·laborar en la revista, tens alguna idea interessant o algun suggeriment o 
proposta, fes-nos-ho saber. Envia un correu a:   

https://es-es.facebook.com/Grup-de-Natura-Sterna-164351910300211/

@grupnaturasterna




