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EDITORIAL
L’EXPERIMENT

IMPOSSIBLE

L’editorial passada vàrem parlar
del temporal Gloria, un desgavell
meteorològic que, vist amb
perspectiva, no ha estat ni
l’ombra del que ens ha vingut a
sobre amb la Covid 19. Aquests
dies de confinament,
parlant
amb experts sobre els reiterats
albiraments prop de la costa de
cetacis, tonyines, bots i, fins i tot,
taurons, he aclarit molts dels
dubtes que corrien per les
xarxes socials.
Una de les
causes més plausibles d’aquests
atansaments massius a la costa,
han estat justament pels efectes
del Gloria. Una aportació de
sediments
i
nutrients
extraordinària per part dels rius,
ha fet que una explosió de vida
regeneri el nostre litoral. Aquest
fenomen i, secundàriament, les
poques molèsties antròpiques degut al
confinament, han facilitat observacions
realment sorprenents.
Amb aquest exemple volia posar l’atenció
en que un cop passats els ensurts, i amb
tot el dol i respecte, de tota experiència
caldria treure’n alguna cosa positiva. En
aquest sentit i pensant en la gran quantitat
d’observacions de fauna que s’ha fet a les
zones urbanes, (i les moltes falses noticies
també), s’han generat grans debats sobre
quina seria la progressió d’aquests animals
en un ambient que normalment no els és
propici. Personalment, opino que la natura
ens ha deixat la finestra una mica entre
oberta perquè veiem què passa si som un
pèl més considerats amb ella. Com podria
respondre el medi si fóssim capaços de
viure amb una mica més d’harmonia.
Aquests dies hem tingut davant nostre un
experiment extraordinari, que ens hauria

estat impossible realitzar sense la
lamentable presència d’una infecció vírica.
Torno a repetir, i no voldria que es mal
interpretés, no oblido la pena ni la
desgracia que ens ha assolat a tots, però:
hauria estat possible fer un estudi on
calgués paralitzar l’activitat humana al
planeta? Quins resultats i conclusions en
podem treure?
Les
respostes,
segurament
aniran
apareixent al llarg dels dies, setmanes o
mesos. Amb tot, la contaminació ha caigut
al mateix ritme que el preu del petroli, la
natura ha respirat durant un curt període de
temps i nosaltres hem tingut la resposta a
què passaria si alentíssim una mica el
nostre
desenfrenat
desenvolupament.
Dubto que la mal entesa societat
capitalista, on ens trobem tots immersos,
sigui capaç de reflexionar sobre el que la
natura ens ha escrit entre línies.

Jaume Ramot García,
President del Grup de Natura Sterna
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UN CONVIDAT: JOSEP MARIA MASSIP GIBERT
Josep Ma Massip neix a Banyoles el 1948, és un naturalista licòleg i etnògraf autodidacte
especialitzat en fauna. Ha escrit i col·laborat en una dotzena de llibres, especialment sobre
animals vertebrats, i s’ha dedicat a
l’estudi del llop i la seva presència a
Catalunya.
Entre 1980 i 1983 publica tres llibres
sobre mamífers, amfibis, rèptils i ocells
del Pla de l’Estany.
Des dels anys setanta inicia la
investigació sobre el llop i posteriorment
col·labora amb Albert Manent al treball
“El llop a Catalunya”. L'any 2011 publica
“El llop i els humans. Passat i present a
Catalunya”, llibre referent d’aquesta
temàtica. El seu fons etnogràfic privat
aplega
una
extensa
col·lecció
d’objectes,
documents,
mostres
biològiques o diorames en relació a
aquest carnívor
Ha organitzat, participat i dirigit
col·loquis amb altres experts, especialment pel que fa al llop. També participa sovint en
programes de ràdio i televisió, i col·labora en revistes i accions divulgatives.

LA PRESÈNCIA HISTÒRICA DEL LLOP AL BAIX EMPORDÀ
En començar a estudiar el llop (Canis
lupus) als anys 1970, s'obria un món
desconegut que em canviaria la trajectòria
com a naturalista. Era difícil trobar

informadors ideals que ho fessin possible.
La majoria només sabien que al llop ja

l'havien extingit, i alguns dubtaven que
l'haguéssim tingut mai a Catalunya. Costà
de concretar, perquè molts estaven
convençuts d'allò que podia haver explicat
algun avantpassat seu, i es
repetien afirmacions. Al Baix
Empordà, en canvi, ja tan sols
coneixent la toponímia o
noms de lloc, se'n troben un
munt que són llopers i que no
cal dubtar-ne, a part de llegir
"Cuentos que son historias",
de Miquel Torroella (1904), i
de Xavier Cortadellas amb les
"Llegendes de les Gavarres"
o la "Conversa amb Joan
Surroca" que era alcalde de
Vall-llobrega. Cal afegir-hi les
informacions
de
la
malaguanyada
Assumpta
Fabré i de l'amic Jaume
Ramot, entre molts d'altres a
qui s'ha d'agrair.
Ho facilitarien especialment
les col·laboracions amb dos
veritables mestres, com Albert Manent i
també Ernest Costa, i de bracet amb un
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investigador pertinaç com Josep Maria
Grau. Aquest arxiver, en la seva estada per
terres gironines havia localitzat uns llibres
notarials on s'hi trobaven recompenses per
la captura de llops. Eren dels segles XVIII
fins a mitjans del XIX. Contenien dades
importants, com el nom, cognom, ofici i
poble on vivia el caçador, els llops, llobes i
llobatons presentats a les autoritats, la
data, qui ho cobrava, el lloc de la captura,
els testimonis, etc. i el notari en donava fe,
un cop havia vist els animals morts o parts
d'ells.
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Les dades del Baix Empordà
Gràcies a aquests documents anotats a
l'Arxiu Històric de Girona, sabem que de
l'any 1719 fins al 1752, al Baix Empordà es
varen matar 19 llops i 33 llobatons, però en
canvi cap lloba. Encara que no se sap res
més dels anys següents en aquest territori,
el 1788 un decret del rei Carles III faria
obligatòries les dades i s'hi va registrar la
mort de 8 llops, 8 llobatons i 3 llobes.
Consten a l'Arxiu Municipal de Girona. Aquí
ho publiquem i potser algú encara hi
trobarà referències d'avantpassats:

DADES DE LES CAPTURES DE LLOBES, LLOPS I LLOBATONS AL BAIX EMPORDÀ
Intendència General de Girona. Arxiu Històric de Girona 1719-1752
Data

25.05.1723
22.02.1724
24.04.1725
31.03.1727
18.06.1727
26.06.1727
03.01.1728
30.05.1728
18.12.1728
06.08.1729
07.09.1730
14.05.1731
28.07.1732
22.05.1734
02.06.1735
02.10.1735
16.06.1736
31.03.1738
05.06.1738

Població de la captura
o de la persona
receptora
Solius
Sant Feliu de Guíxols
Torrent d'Empordà
Sant Cebrià de Lledó
Romanyà de la Selva
Sant Sadurní de l'Heura
Fitor
Sant Cebrià dels Alls
Romanyà de la Selva
Cruïlles
Sant Cebrià dels Alls
Vilopriu
Ullastret
Sant Cebrià de Lledó
Albons
Sant Cebrià dels Alls
Santa Cristina d'Aro
Sant Feliu de Guíxols
Santa Pellaia

Receptor de
recompensa

la

Jaume Lloberas
Antoni Rifà
Damià Carbonell
Salvador Geronès
Martí Salvador
Raimundo Cassa(?)
Jeroni Plaja
Miquel Alemany
Joan Clara
Jaume Matavera
Miquel Alenyà
Silvestre Isern
Jaume Matavera
Bernardí Castelló
Salvi Oliveras
Miquel Peña
Antico Torrent
Antoni Riffàrd
Pere Serra

Ofici del
receptor

Llops presentats

Pagès
Pagès
Pagès
Pagès
Pagès
Pagès
Pagès
Pagès
Pagès
Jornaler
Jornaler
Jornaler
Jornaler
Pagès
Pagès
Jornaler
Jornaler
Pagès
Pagès

8 llobatons
1 llop
2 llops
1 llop
1 llop
1 llop
1 llop
1 llop
1 llop
1 llop
1 llop
7 llobatons
2 llobatons
2 llobatons
5 llobatons
8 llops
5 llobatons
1 llop
4 llobatons

Corregiment de Girona, Govern Civil o Ajuntament de Girona 1788-1842
Data

20.12.1788
21.12.1788
21.12.1790
01.07.1791
02.02.1802
29.12.1818
16.05.1821
07.06.1825
11.05.1827
21.12.1829
07.05.1837

Població de la persona Receptor
de
la Ofici
del Llops
receptora o de la recompensa
receptor
presentats
captura
Torroella de Montgrí
Joan Bosch
Pagès
1 llop
Torroella de Montgrí
Bartomeu Casadevall Ramader
3 llops
La Tallada d'Empordà
Antoni Santaló
No consta
1 lloba
Torroella de Montgrí
Pere Brancós
No consta
1 lloba
Sant Cebrià dels Alls
Esteve Pallí
No consta
1 llop
Solius
Joan Duran
Pagès
1 llop
Sant Sadurní de l'Heura Pau Mustera
Jornaler
1 llop
Pins / Vilopriu
Raf. Ribot i J. Costa
No consta
4 llobatons
Sant Climent de Peralta Jaume Vilahú
Pagès
4 llobatons
Santa Cristina d'Aro
Miquel Canp Adrià(?) Jornaler
1 lloba
Sant Sadurní de l'Heura Francesc Alsina
Jornaler
1 llop
(Dades recollides per Josep Maria Grau i Roser Puig)
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De llops a gossos
Els grans conflictes havien sorgit entre llops
i humans a partir del neolític, de quan ens
férem sedentaris i ramaders. El bestiar
s'anava domesticant, però a la vegada es
deixava més a l'abast dels depredadors.
Els llops, que són molt oportunistes, hi
trobaven facilitats. Amb el temps, es
manifestaven
d'altres
lluites,
perquè els pastors havien anat
ensinistrant
alguns
llops,
i
aquests es crearien l'enemistat a
mort contra la seva pròpia
espècie. Així apareixerien els
gossos domèstics, i quan ara
veiem les grans diferències en la
mida i aspecte que tenen, i en les
moltes races que es crien, poca
gent pensa que continuen essent,
encara, llops domesticats i
transformats per l'enginy humà,
aprofitant-se de la gran versatilitat
biològica del Canis lupus.
La pastora de Sant Llorenç de
les Arenes.
Hi ha un document memorable de la Isabel
"Bel" Piferrer i Viñas (1814-1883), una dona
excepcional que es traslladà a Vilert (Pla de
l'Estany). Escrivia, mig en castellà i català,
que vivint a l'actual municipi de Foixà fent
de pastora "Todos los dias teniam que yr
con los tosinos o obellas...". Ella i una altra
noia portaven el ramat de 70 ovelles. "En
aquel tiempo abia mutxos lobos, pero yo no
abia bisto ninguno. Pero un dia de grande
tramuntana, estabamos cada una a su lado
tras de una mata..." La companya l'avisà
que hi havia un animal, i ella "... also la
vista y tanbien beo uno tambien
inconegut...". Varen "ajustar" les ovelles
mentre s'adonaven que hi havia dos llops
més i s'afanyaren per portar el ramat cap a
casa, mentre "3 lobos nos seguiren de 5 a
6 sens pasos". La companya es va
entrebancar, i per guanyar temps, la Bel
llençà "una figuerassa" (atzavara) contra
els llops. "Dende aquel dia adalante ya no
me asian temor..." fins que en una altra
ocasió l'avisaren que "el lobo se os
emporta una obella, aquí amún"."Me pongo
la filosa en la mano y amun dret en unas
matas espesas que cuasi no podia pasarsi
y cridan: "Al llop! al llop!". "De dret alli aon
sentia fresa, atrapo 2 llops agafats ab la
pobra obella." En veure-la "... dexan la
obella y fugiren. Tenia alguns furats al coll y
li posaren un gra de all rusejat al fogó amb
oli y ben lligat ab una bena perquè lo gra de
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cada furat no caygués y curà y la obella
sempre mes ba tení el nom de lloba".
Fent un salt en el temps
L'any 1997 és el bestiar dels ramaders del
Parc Natural del Cadí i Moixeró els qui
reben atacs. En comprovar que no era a
causa de gossos ensalvatgits com fins

llavors, Medi Ambient, de la Generalitat fa
un conveni amb la Universitat Autònoma de
Barcelona. S'analitzen les mostres i es
revela que els responsables són llops
d'origen italià Canis lupus italicus. El 12 de
febrer del 2004 es comunica oficialment
que ja tornem a tenir llop, gairebé un segle
després d'haver-lo extingit.
Durant tots aquests anys fins avui, i venint
d'Itàlia i de França on ja es reprodueixen,
almenys hem tingut la presència de 15 llops
diferents, si bé tots mascles excepte una
femella de la que no se n'ha sabut mai més
res. La majoria poden haver tornat cap al
nord, o han desaparegut durant el trajecte
per l'intent d'aparellar-se. A data dels
primers mesos de 2020, a Catalunya poden
quedar només entre tres i quatre llops, més
o menys esparsos i tots mascles. Tard o
d'hora, és possible que la trobada amb una
altra femella permeti de nou la reproducció.
El llop torna a Mont-ras.
Cap a finals del mes de febrer de 2018, uns
empleats del manteniment de carreteres
trobaven un animal atropellat. Com passa
sovint, devien pensar que era un gos, però
per sort varen adonar-se de les diferències.
Tenia ferides mortals per la col·lisió, potser
provocades per algun vehicle potent. Per
això decidiren avisar els Agents Rurals, cos
de la Generalitat de Catalunya.
Al cap de poc, la fotografia que s'havia fet
ja circulava per totes les xarxes, i després
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XIX i començaments o meitats
del XX segons els indrets.
Malauradament, no sabem de
quina subespècie eren, tret de
la d'un del Ripollès, caçat i
dissecat aquí. Segons el
genetista Dr. Òscar Ramírez
tenia
característiques
centreeuropees. Però el de
Mont-ras
és
italo-francès
(Canis lupus italicus), com ja
ho eren els dos primers que
s'havien pogut identificar l'any
1992 al Parc Nacional de
Mercantour, als Alps Marítims.

varen sovintejar les trucades dels mitjans
de comunicació, demanant-me'n detalls. La
pregunta era unànime, volent saber d'on i
com havia pogut arribar aquest llop, gros i
corpulent, i perquè a Mont-ras.
El llop "històric", el de sempre, s'havia
extingit de Catalunya entre finals del segle

No se sap quin recorregut
havia fet aquest d'ara per
arribar fins a Mont-ras, i des de
quan hi era. Estava ben alimentat, i malgrat
el viatge sense causar problemes ningú no
l'havia vist, però sembla com si les
Gavarres i d'altres entorns propers
poguessin tornar a ser un espai prou
interessant com per a restablir-s'hi. Només
falta recordar que pel Conveni de Berna els
llops estan protegits per la Unió Europea.
Josep Ma Massip Gibert, naturalista licòleg

UN PERSONATGE
DIAN FOSSEY (1932 – 1985)
Es graduà en Teràpia Ocupacional al San
Jose State College el 1954 i treballà diversos
anys en un hospital de Kentucky. Motivada
pel treball de George Schaller, destacat
zoòleg estatunidenc que es dedicà a l'estudi
dels goril·les, el 1963 viatjà a Àfrica per a
estudiar els goril·les de muntanya.
La seva paciència i tenacitat i la seva
meticulosa
observació
li
permeteren
comprendre i imitar-ne el comportament.
Gradualment es va guanyar l'acceptació de
diversos grups de goril·les. Aprengué a
reconèixer les característiques úniques de
cada individu, arribant a tenir-hi una relació
de confiança i afecte. El seu treball contribuí
en gran part a la recuperació de la població
de goril·les i la desmitificació del seu
comportament violent.
Malgrat que el seu assassinat impedí que conclogués els seus estudis, la llavor de la seva obra
ja havia fructificat i la sensibilització a nivell mundial envers l'espècie a la que havia dedicat la
vida era un fet.
Més informació a: https://ca.wikipedia.org/wiki/Dian_Fossey
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EL GIR ECOLÒGIC I LA POLÍTICA VERDA.
A partir dels anys 1960’s, des d'América del
Nord i Europa van començar a sorgir veus
denunciant que estaven desapareixen
animals i plantes (biodiversitat) a un ritme
inquietant i també que les aigües, l’aire que
respirem i els terres a on estem instal·lats
estaven cada cop mes contaminats. A tot
això cal afegir el canvi climàtic,
l’exhauriment de recursos, com els
combustibles fòssils, els boscos, minerals
bàsics, etc. Avui ja som molts els que
demanem que la Natura i els recursos
naturals es protegeixin, sobre tot pensant
en que els joves i les futures generacions
puguin gaudir-ne com nosaltres ho hem fet.
Tot plegat està afectant profundament a les
polítiques dels partits polítics, les empreses
i les nacions. Al mateix temps també estan
canviant les nostres idees de com ha de
ser la nostra societat i el planeta en el que
tots vivim i del que no tenim recanvi: nomes
tenim un planeta. Podem parlar doncs, d’un
“gir ecològic” en els comportaments socials,
polítics i econòmics, és el que anomenem
“política
verda”
i
que
comporta
l’“ecologisme polític”. De fet, des de “les
polítiques verdes” s’intenta respondre a
dues preguntes cabdals: I) quines relacions
volem establir entre els humans, la societat
i la Natura; II) quin tipus de consum volem
tenir nosaltres i les generacions futures,
doncs elles només podran consumir i
gaudir el que nosaltres els hi deixem.
És a dir, estem parlant de conflictes que
ens afecten a tots i sobre tot que afectaran
als nostres fills i néts. Avui està clar que la
gestió del medi ambient i dels recursos
naturals requereixen plantejaments totals o
“holístics”, doncs al final tots som
interdependents els uns dels altres. Una
lliçó que cal aprendre és que els problemes
ambientals i ecològics no es poden resoldre
amb receptes simples. Per entendre
aquesta complexitat en la que estem
immersos, hem de tenir en compte que la
sostenibilitat se sustenta en tres pilars:
economia, societat i ecologia, que estan
lligats entre sí i no paren d'interaccionar els
uns amb els altres (Figura 1). Ser
sostenibles vol dir que les exigències
ecològiques siguin assumibles per la
societat, però també han de ser
econòmicament viables i socialment justes.
Estareu d’acord que el problema no es fàcil
de resoldre.

Cada cop més, les persones i les societats
exigeixen als polítics que aturin els danys
ocasionats a la natura i es preservin els
valors naturals del territori. L’Empordà és
una comarca caracteritzada per la seva
bellesa i calma, per una gran diversitat de
plantes i animals, boscos, aiguamolls i
medis litorals i marins. Els nostres
ancestres van preservar aquesta riquesa
de la que avui gaudim. Ara hem de lluitar
per renovar el compromís de mantenir o
recuperar els valors de la nostra terra i el
respecte pel medi ambient, la cultura i el
paisatge. Avui dia són les institucions
públiques,
especialment
ajuntaments,
Diputació i Generalitat les que tenen la
primera responsabilitat en la protecció de la
Natura de l’Empordà. Però, sortosament, hi
ha també persones i entitats privades, que
sense ànim de lucre, lluiten per estudiar,
conèixer i difondre aquests valors. Al Grup
Natura Sterna, ja fa 30 anys que gent de
totes les edats i sectors socials treballen,
estudien, difonen, defensen i protegeixen
aquests valors que des de la prehistòria
han estat respectats pels habitants de
l’Empordà. Mes recentment, des del 4
d’agost del 2018, SOS Costa Brava
(www.soscostabra.cat) està portant una
lluita aferrissada per aturar la destrucció del
patrimoni natural i cultural de la Costa
Brava.
Tots tenim la responsabilitat i el deure de
defensar el patrimoni natural i cultural de tal
manera que els nostres fills i néts puguin
gaudir-lo.
Temi Vives
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CORONAVIRUS, CONFINAMENT I ANIMALADES, N'APRENDREM?
Escric això a casa, seguint
l'ordre
de
confinament
provocada per la pandèmia
causada pel virus SARS-CoV-2
que
produeix la malaltia
batejada com Covid-19. I penso
que tot plegat no deixa de ser
una història de mamífers. Va
començar a la Xina, a la
província de Hubei, a la ciutat de
Wuhan i, més concretament, a
un mercat on es ven tota mena
d'animals, tant vius com morts,
tant domèstics com salvatges.
Malgrat que encara no se sap
del cert quin és l'animal que va
originar el primer contagi a un
humà, totes les paperetes
genòmiques apunten a un
ratpenat, directament, o a través
d'una altra espècie de mamífer.
De fet, això ja va passar en altres casos
d'epidèmies causades per coronavirus amb
origen a un ratpenat, com la SARS en 2002
i la MERS des de 2012. La primera va tenir
la civeta de les palmeres com espècie pont
i la segona el dromedari. Altres malalties
causades per virus, com l'Ebola o el SIDA,
també provenen d'espècies animals

salvatges. Per tant, no costa gaire inferir
que, mentre continuem entrant en contacte
estret amb animals salvatges, sorgiran
noves malalties víriques que la globalització
escamparà sense remei. N'aprendrem?
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Per tal de minimitzar el risc de contagi i
evitar o retardar el col·lapse del sistema
sanitari, una de les mesures més efectives
és decretar el confinament de la població a
casa seva. La nova situació, la picaresca
i l'avorriment han afavorit tota mena de
"memes". Qui més qui menys, amb més
o menys humor, ara ha recordat la trista
existència dels animals confinats en
zoològics, dels peixos i altres animals en
peixeres i terraris i dels ocells engabiats.
Alguns han desenvolupat tota mena
d'argúcies per burlar el confinament, ja
que una de les causes que permet sortir
al carrer és treure la mascota a fer les
seves necessitats. Des de treure-la més
sovint o més lluny de l'estrictament
necessari, a deixar-la a algun veí per
sortir al carrer sense risc de ser multat. A
alguns els ha vingut la dèria d'adoptar un
gos i han buidat més d'un centre de
protecció d'animals... N'aprendrem?
Carlos Alvarez-Cros

PUBLICITAT (Natura Montfred és una empresa col·laboradora de Sterna)
Natura Montfred és una iniciativa empresarial
gironina dedicada a l’estudi i la divulgació del
Medi Natural i Rural, mitjançant estudis
científics i publicacions; activitats d'educació
ambiental; sortides guiades i viatges
especialitzats en fauna i flora.
Seguiu-nos al Facebook per saber més sobre
les activitats que fem:
https://www.facebook.com/naturamontfred/
No dubteu en contactar-nos:
NATURA MONTFRED
972 40 21 11
C/ J. Ma. Gironella i Pous, 1-3, 6-4 17005 –
Girona.
montfred1@gmail.com
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UNA DE FLORA URBANA
Potser no us heu adonat d'un fet
que és habitual al nostre entorn i
que ara està realment en un
moment salvatge i pletòric. Us
convido a que, quan sortiu al carrer,
us fixeu en voreres, escales, parets,
esquerdes, desaigües, peus de
fanals, d’arbres i altres racons.
Segur que veureu alguna herba,
planta, herbota, matoll, o com la
vulgueu anomenar.
Aquestes
herbes ordinàries, normals, corrents
i habituals, són les que conviuen i
comparteixen l’espai amb nosaltres,
però no se’ls hi dona atenció. Parlo
d’una part de la flora sinantròpica,
(prové del grec sýn i ánthropos, que
volen
dir
“junt”
i
“Home”,
respectivament). Se l'anomena així,
perquè aquesta és la vegetació que
viu a prop dels humans i que ha
sigut capaç d’adaptar-se a viure en
un ecosistema urbà. Dins d’aquesta
part de la flora, i segons el seu grau
de sinantropia, es distingeixen
diverses categories, i envers les
plantes que estan relacionades directament
amb les àrees urbanes, on tot el que tenen
al voltant són habitatges, se'ls diu
eusinantròpiques.
Aquestes
herbes
oportunistes no necessiten luxes per

créixer, tenen una capacitat d’adaptació
enorme per a viure o sobreviure en indrets
alterats, creats o modificats per l’activitat
humana. Qualsevol petit racó és bo i, si el
lloc, a més a més, és nitrogenat, creixen
ben ufanoses i no importa que, de
tant en tant, els hi caigui algun
ruixadet
de
pixum
de
gos
suplementari.
Aquestes
plantes
passen desapercebudes. Es veuen,
però no es miren. La major part no
tenen aspecte de planta bonica de
flors encisadores i, per aquest motiu,
no criden l’atenció. Aquestes herbes
no fan cap mal, però "fan lleig” a ulls
de moltes persones, perquè donen
sensació
d’abandonament,
de
brutícia i de deixadesa. Per això són
arrencades, perquè no facin mal
d'ulls als vianants que transiten pels
carrers de les poblacions. Els
ajuntaments
s’encarreguen
d'eliminar-les i no deixar-les créixer ja
que, si no ho fessin, en poc temps
colonitzarien bona part de l’espai.
Malauradament, encara hi ha molts
municipis, on es segueixen mètodes
de neteja i control de flora no
desitjada que no són gens bons per a
la salut de les persones i per al medi
ambient, fent servir productes
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químics altament contaminants.
Aquests
tractaments
químics
s’haurien
d'abandonar
i
ser
substituïts per altres d’ecològics,
que no malmenin l’ecosistema.
Crec,
seriosament,
que
els
consistoris haurien de prendre
mesures urgents en aquest sentit i,
amb una adequada gestió, intentar
integrar aquestes plantes, o la seva
majoria, al paisatge que ens
envolta, per a no tenir la necessitat
de plantar altres espècies per
decorar l'espai públic (carrers,
places, parcs i jardins urbans, etc.),
tenint en compte que la majoria
d'aquestes plantes que s'ofereixen
per a fer-ho són al·lòctones i/o
venen de l’altra punta del món,
consumeixen molta aigua, tenen
comportament invasor registrat, etc.
Durant aquest dies de confinament,
els carrers són poc transitats i no es
fan les feines habituals de neteja
viària. Per tant, aquestes herbes
estan fent el que sempre han fet,
colonitzar l'espai disponible, créixer i
dispersar-se i, en aquesta ocasió, en
millors condicions degut a la inusual
situació actual. Normalment, quan vaig a
treballar, sempre passo pels mateixos
carrers a peu i els meus ulls i la meva ment
inquieta estan a l’aguait de qualsevol cosa
que em passi pel davant. És per això que
durant setmanes, conscient de la situació,

he estat observant el creixement de les
plantes que he anat trobant pel camí. He
vist com algunes han anat creixent i com de
bé que estan vivint. També m’ha sorprès
veure on altres han aparegut i crescut,
davant portes d'entrada o de garatges de
cases habitades, i no han estat arrencades.
Potser no els molesten, o simplement
esperen que vinguin els de l’ajuntament a
treure-les.
Sigui com sigui, en
diferents llocs de diversos carrers, he
pogut fer un divertit seguiment
d’aquestes herbes comunes. Per a
mi és un goig observar com surten i
com creixen, pletòriques, aquestes
filles de la natura. Parlo en present,
perquè en el moment d'escriure
aquest text existeixen però d’aquí
unes setmanes, segurament ja
hauran desaparegut, no pel seu cicle
vital, sinó perquè ja hauran estat
eliminades per ordre dels gestors
urbans. Aquella planta ja no hi serà,
però en sortirà una altra que
intentarà fer el mateix, segurament
sense tant llarga vida.
A les imatges podeu veure algunes
de les espècies que he pogut
fotografiar i, en algunes, podreu
veure el seu creixement:

Pàgina 12 / 49

Sterna, la revista

013. Març – juny/2020
d'aquí.
Moltes
d'elles,
les
nouvingudes, primer només es
trobaven als conreus, una mica
després pels voltants dels camps i,
més tard, als marges dels camins i
en altres llocs, com les ciutats. El
transit humà durant les darreres
centúries, doncs, ha anat escampant
molts éssers vius per tot arreu, i
darrerament, degut als massificats
moviments humans o dels seus
enginys (avions, vaixells, cotxes)
encara més. Una bona colla d'ells i
d'altres d'autòctons s'han adaptat
amb eficàcia a l'entorn urbà. Les
plantes d'aquest grup són les que
han estat objecte del treball en
alguns carrers de Sant Feliu de
Guíxols, al Baix Empordà.

Normalment sempre es troben les mateixes
espècies, algunes més abundants que
d’altres i, de tant en tant, alguna planta que
no t’esperes. Aquí només hi ha una part de
tot el que he pogut fotografiar i, en un altre
moment, espero escriure sobre les seves
propietats. També us comento que les
plantes que viuen a les ciutats no són
adequades per a fer-les servir o
consumir, principalment per la
contaminació existent. Quan ho
vulguem fer, cal que nosaltres
mateixos les recollim de llocs nets on
les hàgim plantat o de fora de les
poblacions, lluny de pesticides, altres
contaminants i plagues, i sempre
amb coneixement i mesura per a no
acabar amb elles. Moltes de les
plantes de l'entorn on som, fa segles
que hi viuen i, una bona quantitat
d'elles van ser utilitzades pels
nostres avantpassats, ja sigui per a
menjar o per altres coses. Per tant,
podem dir que són les que
considerem autòctones, tot i que
aquest concepte és sempre relatiu.
Quan varen començar els grans
viatges a altres continents, es van
portar cap aquí moltes espècies de
manera voluntària o involuntària les
que anomenem al·lòctones (plantes,
fruits, llavors, arrels i molts altres
organismes vius que no es veien,
per menjar, per guarir, per fer bonic,
etc.) desconegudes per a la gent

Amics, la natura no s’atura i continua
el seu camí, però ella sí que ha fet
aturar a la major part de la
humanitat dels seus ritmes habituals,
enviant-nos un avís amb forma de
corona i que és invisible. Espero que
aquests dies que vivim, facin reflexionar a
moltes persones i això les estimuli a mirar
què tenen al voltant, per a que ho valorin i
en tinguin cura. Malauradament, continuo
pensant que la gent té poca memòria per a
segons quines coses i molts continuaran
amb el seu mateix tarannà. I ara, uns miren
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cap al cel, altres miren cap al terra, altres
cap a tot arreu i altres no miren enlloc i,
potser amb aquest escrit, alguns d’aquells

UNA VISITA RECOMANADA.
ESCORTELL.
Als amants de la natura, i
especialment la natura que
enriqueix els voltants de
Sant Feliu de Guíxols i la
Vall d'Aro, recomanem una
visita a l'exposició
de
conquilles de Josep Escortell
ubicada a les dependències
que la Cambra de Comerç
de Sant Feliu de Guíxols té
obertes a NAUTICVELL, a
l'antic edifici del Club nàutic,
sota
l'esplanada
del
Salvament. És una exposició
permanent, inaugurada a
l'agost
de l'any
2017,
d'entrada gratuïta i oberta al
públic tot l'any.
L'exposició consta de tres
apartats. En un primer
apartat, molt atractiu, podem admirar una
selecció de conquilles de mol·luscs marins
de l'Indo-pacífic. Les peces exposades en
aquest apartat destaquen per la seva
grandària, vistositat de colors i diversitat de
formes.

013. Març – juny/2020

que no miren cap on cal, observaran que a
qualsevol petit racó pot haver-hi un esclat
de vida.
Mònica López García

EXPOSICIÓ MALACOLÒGICA DE JOSEP

El segon apartat està destinat a les
conquilles dels mol·luscs marins de la
Mediterrània. Aquí les peces són més
petites i de colors més discrets que en
l’apartat anterior. Així són les nostres
conquilles. En aquest segon apartat és on
es concentra el gran treball de recerca de
Josep Escortell. Un incessant treball al
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poden arribar a assolir els
mol·luscs en la construcció de les
seves conquilles. Algunes de les
peces exposades són autèntiques
joies arquitectòniques.

llarg de molts anys, trepitjant les nostres
platges i cales, per trobar noves conquilles
a
incloure
a
l'inventari
d'espècies
identificades al nostre litoral. El resultat:
una de les col·leccions de conquilles de
mol·luscs marins de la Mediterrània
occidental més àmplies que podem visitar
al nostre país.
Finalment, i en un tercer apartat, trobem
una col·lecció de conquilles de mol·luscs
continentals de casa nostra, terrestres i
d'aigües dolces, també amb una àmplia
varietat d'espècies exposades.
Visitant aquesta atractiva exposició podrem
gaudir amb la contemplació de conquilles
de gran bellesa i descobrir l'alt nivell de
complexitat, sofisticació i perfecció que

Els mol·luscs són el segon grup
animal
amb
més
varietat
d'espècies identificades al nostre
planeta i al que pertanyen, entre
altres, els caragols, els bivalves i
els cefalòpodes (pop, sèpia i
calamar). Són un grup d'animals
molt antic que va néixer al mar i
que, a poc a poc, s'està adaptant
també als continents. Una sèrie de
senzills escrits col·locats al llarg
de l'exposició ens introduiran al
complex món d'aquests animals.
Josep Escortell i Cerqueda (1932 – 2011),
de professió bugader/tintorer, va ser una
figura destacada de la cultura guixolenca.
Va ser membre fundador de la junta rectora
del Museu Municipal i vocal de l’Institut
d’Estudis del Baix Empordà. Mogut per la
passió que sentia envers la natura, va
aplegar al llarg de la seva vida una
col·lecció molt important de conquilles de la
Mediterrània i d’altres mars així com de
cargols continentals. La seva vídua va fer
donació d’aquesta col·lecció a la Cambra
de Comerç, Indústria i Navegació de Sant
Feliu de Guíxols, que la va acollir per
exposar de forma permanent i gratuïta en
unes atractives instal·lacions que va
preparar expressament.
Joan Lázaro Mateo

CLOSCA, CONQUILLA o PETXINA?
Quan, en llenguatge col·loquial, parlem de
closca, conquilla o petxina, tothom
identifica a què ens volem referir. No
obstant això, l'ús col·loquial d'aquestes tres
paraules sol ser imprecís, fins i tot, en
ocasions, incorrecte.
La closca és l’embolcall dur i rígid d’un
animal, com el calcari de molts crustacis i
mol·luscs o l’ossi i corni dels quelonis. Així
podem parlar de la closca d'una llagosta de
mar, d'un cranc, d'un cargol (mol·lusc
gasteròpode) o d'una tortuga.
La conquilla és la closca d’un mol·lusc.
Així la conquilla d'un cargol seria una
expressió correcta i precisa. La closca d'un

cargol continuaria sent
correcta però imprecisa.

una

expressió

La petxina és la conquilla d’un mol·lusc de
dues valves. Així la petxina d'una cloïssa o
d'una ostra seria una expressió correcta i
precisa. La closca o conquilla d’una cloïssa
o d’una ostra continuarien sent expressions
correctes però imprecises. Finalment, la
petxina d'un cargol seria una expressió
incorrecta encara que tots sabríem a què
ens estem referint.
Basat en el Diccionari de la llengua
catalana, editat per l'Institut d'Estudis
Catalans.
Joan Lázaro Mateo
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MAMÍFERS: LA JOIA DE LA CORONA
L’aspecte distintiu dels mamífers, que li
dóna nom i ens fa diferents de la resta dels
éssers vius és el fet de tenir glàndules
mamàries, que segreguen llet amb la que
les femelles alimenten a les seves cries
durant el primer període la seva vida. Els
mamífers som els únics que tenim el cor i el
sistema pulmonar separat completament de
les altres vísceres pel diafragma. Som
homeoterms, és a dir que durant tota la
vida la nostra sang manté una temperatura
constant, al voltant dels 37ºC.
Un tret veritablement especial i únic dels
mamífers és la pell o epidermis. Està
constituïda per una sèrie d'estrats de
cèl·lules mortes i aixafades que per sota té
l’estrat germinatiu que aporta cèl·lules
noves que reemplacen a les mortes que
van perdent-se contínuament per exfoliació.
L'epidermis té la funció de reduir les
pèrdues d’aigua, regula els intercanvis de
calor i de substàncies químiques entre el
cos i el medi ambient. La composició
química de la pell és bàsicament queratina i
el pèl i ungles també són de queratina però
amb una estructura molecular diferent.
Els mamífers han colonitzat especialment
el medi terrestre, però també hi ha
mamífers voladors (els ratpenats o
quiròpters) i als medis aquàtics marins o
d’aigua dolça (els cetacis). Els animals més
grans són mamífers. El rècord de biomassa
individual el té la balena blava (fins a 120
tones) i el dels animals terrestres és
l’elefant africà (fins a 6 tones).
Des del punt de vista ecològic els mamífers
són una part fonamental de les cadenes
tròfiques doncs abasten les quatre grans
tipologies
de
sistemes
alimentaris:
herbívors, insectívors, carnívors i omnívors,
més enllà de llurs interaccions simbiòtiques
amb moltes altres especies.
Per exemple, les ratapinyades han
establert relacions mútuament beneficioses
amb les plantes, doncs en alimentar-se del
nèctar reben un saborós regal de cada flor
i, a canvi, pol·linitzen. Això significa que
transfereixen el pol·len d'una flor a una
altra, permetent que la planta optimitzi la
seva dispersió i variabilitat genètica a l’hora
de reproduir-se. Hi ha altres mamífers

pol·linitzadors no voladors que inclouen
marsupials, primats i rosegadors.
Les ratapinyades que s’alimenten de
plantes, a canvi, ajuden aquestes plantes a
escampar les seves llavors, doncs en
consumir fruita, amb llurs llavors, les
dispersen a llocs llunyans quan defequen.
Sabem que les zebres s'han fet amigues
dels estruços, establint un pacte simbiòtic
que beneficia a les dues espècies. L'estruç
té molt bona vista i la zebra, que no hi
guipa gaire be, té els sentits de l'olfacte i
l'oïda molt desenvolupats. Totes dues estan
preparades per a advertir-se mútuament en
un moment donat perquè cadascuna pugui
fugir quan sigui necessari. Aquest tipus de
relació és el que els experts en màrqueting
diuen: win-win, és a dir, tots dos guanyen.
Finalment cal dir que els mamífers (no
humans) ens són molt útils com mascotes i
pel transport. Per exemple, els cavalls,
rucs, mules o camells poden ser el principal
medi de transport en certs llocs del món i,
abans de la vinguda del tren i automòbil,
eren l’únic sistema de transport terrestre.
No oblidem que els humans ens cruspim
mamífers com a aliment a banda de que les
vaques i les cabres es crien per la seva llet
i la seva carn. Finalment no podem oblidar
que certs mamífers són utilitzats en recerca
de l'aprenentatge i comportament, són
exemples els estudis de laberints de
ratolins i rates en les caixes de Skinner.
Jo no tindria cap inconvenient a dir que els
mamífers són el grup d’animals mes
evolucionats de la natura. Llàstima que els
humans els hi estem donant mala fama...
Temi Vives
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BATMAN VERSUS SPIDERMAN

El Ratpenat d’orelles dentades (Myotis
emarginatus) és una de les 12 espècies de
ratpenat conegudes a la Vall del Ridaura,
de les 30 que podem trobar a Catalunya.
És un ratpenat de mida mitjana tot i que
només pesi entre 6 i 15 grams, i el seu tret
més característic és el pelatge, llanós i molt
dens, de color marró-ataronjat per sobre,
més pàl·lid a la panxa i marró més fosc a la
cara i les ales (Fig. 1). Són també molt
característiques les seves orelles, que són
força allargades, amb el tragus recte i prim,
i sobretot, que presenten una dent a la part
exterior de cada orella com si n’hi faltés un
tros. D’aquí li ve el nom en català “d´orelles
dentades”.
El Ratpenat d’orelles dentades ocupa tota
la meitat sud d’Europa i gran part del
Mediterrani, arribant fins a l’Orient Mitjà per
l’est i fins al nord d’Àfrica pel sud. Es pot
trobar des del nivell del mar fins als 1.800
m, ja que no aguanta gaire el fred, i habita
principalment ambients forestals densos,
evitant les deveses que tenen un sotabosc
massa obert, i en hàbitats amb vegetació
baixa com ara boscos de ribera i matollars.
En zones mediterrànies de Catalunya

selecciona zones boscoses i cultius com
l’olivar, i en general evita les zones
urbanes, els camps irrigats i les zones
llaurades. Aquesta ratapinyada és d’hàbits
cavernícoles, és a dir que necessita refugis
subterranis, com coves per descansar i per
criar. No obstant no fa escarafalls a
construccions d’origen humà com edificis,
mines i búnquers abandonats. Sense anar
més lluny, la casa en ruïnes de Can Duran
del Gatellar, a l’Ardenya, n’és un bon
exemple. L’estiu passat vam comptar-hi 20
individus juvenils descansant junts. Podem
distingir els ratpenats joves perquè el seu
pelatge és més fosc i es va aclarint amb el
temps (Fig. 2). Cal tenir en compte que una
de les amenaces principals de totes les
espècies de ratpenats són les molèsties
directes als seus refugis, i per tant s’ha
d’evitar entrar-hi, fer soroll o encendre
llums, especialment a les colònies de cria a
l’estiu. El seu estatus de conservació és de
Vulnerable a Catalunya i de Least Concern
(preocupació menor) a tot el Món segons la
Llista Vermella de la IUCN, i està protegit
per la legislació autonòmica, estatal i
europea.
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El Ratpenat d’orelles dentades caça
insectes, com la resta d’espècies europees,
però recentment s’ha descobert que té una
especial predilecció per un altre grup
d’artròpodes molt particular, les aranyes!
Aquesta alta especialització, es tradueix en
que més del 80% de les seves preses son
aranyes. Aquest pot ser l’aspecte més
fascinant de la seva biologia ja que és
compartida amb molt poques altres
espècies de ratpenats del món: una
d’Australiana i una de Canadenca.

La seva estratègia de caça consisteix en
atrapar les aranyes i altres preses que
descansen immòbils sobre superfícies, com
poden ser fulles, un tronc, una paret o la
pròpia teranyina. La seva extraordinària
capacitat de control del vol li permet tal
grau de delicadesa que es pot emportar
una aranya sense trencar-li la teranyina o
bé fer-li només un petit forat allà on estava
posada! Com a segona curiositat sobre la
seva alimentació, el Ratpenat d’orelles
dentades també caça mosques diürnes que
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descansen en els estables del bestiar,
jugant un paper important en el control de
plagues. I quina importància té això? Doncs
per a les vaques molta! La Mosca dels
estables (Stomoxys calcitrans), una de les
preses preferides del nostre ratpenat,
produeix molèsties constants a les vaques,
i pot arribar a generar tal estrès als
animals, que fins i tot baixin de pes i
produeixin menys llet, i pot transmetre’ls-hi
malalties.

Potser en el món real els nostres
superherois no porten llargues capes ni
mallots arrapats però la seva lluita és ben
real. La supervivència del Ratpenat
d’orelles dentades depèn, en part, de la
seva habilitat única d’atrapar aranyes i
aquestes al seu torn d’evitar ser menjades.
Aquesta és una batalla que lliuren a diari,
sota el mantell fosc de la nit, en silenci, ja
que el factor sorpresa n’és l’element clau
per atrapar l’enemic, o en aquest cas, el
sopar.
Laura Torrent Alsina
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TAXONOMIA, LA CIÈNCIA DE L’ORDRE: TAXUS / ORDENAMENT
NOMOS / NORMA
Posar nom a tot allò que ens
envolta i que ens és conegut ha
estat la base del coneixement.
De fet, la taxonomia neix amb la
necessitat
humana
de
comunicar-se, i per què no dirho, tenir-ho tot ben endreçat.
Cada cultura ha anat descrivint
els seus coneixements amb les
eines i mots que li eren propis.
Els noms comuns d’animals i
plantes varen ser útils mentre a
les diferents societats no els calia
interactuar entre elles. Encara
avui en dia podem observar com
a cada poble, per exemple en
espècies marines, es citen als
peixos amb noms ben diferents.
Un cop la ciència va tenir la
necessitat d’unificar els criteris i
no concórrer en errors d’identificació, neix
la taxonomia científica. En aquest sentit, es
genera la necessitat, no solament de poder
identificar una espècie concreta i sota una
nomenclatura única, sinó que cal endreçarla en un sistema de claus d’ordenació que
enllaci els seus parentius i el seu origen
evolutiu.
Per assolir amb èxit aquest propòsit,
actualment s’empra un sistema de
classificació
d’organismes
basat
en
paràmetres
de
diferència, morfologia,
biologia, genètica i
molecular. Gràcies al
sistema
més
morfològic
creat
inicialment pel biòleg
Carl Linnaeus, (17071778),
i
amb
modificacions
posteriors
que
incorporen
nous
criteris,
el sistema
pivota en una divisió
bàsica de diferents
nivells o categories anomenats tàxons. Tot i
que són molts els nivells taxonòmics,
aquests 9 són els més utilitzats i habituals :

1-Regne, 2- Fílum, 3- Subfilum, 4- Classe,
5- Ordre, 6- Família, 7- Gènere, 8- Espècie,
9- Subespècie
Com a exemple, el nostre duc (Bubo bubo)
de les comarques gironines i tota la
península, tindria la següent etiqueta en el
gran fitxer taxonòmic:

Jaume Ramot García
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UN LLIBRE
ATLAS Y LIBRO ROJO DE MAMÍFEROS TERRESTRES DE ESPAÑA
Autors: L. Javier Palomo, Julio Gisbert i J.
Carlos Blanco
Edita:
Dirección
General
para
Biodiversidad-SECEM-SECEMU

la

Any: 2007.
Pàgines: 588.
Aquest atles aporta informació per a més
del 98% de les quadrícules
de 10 × 10 km existents a
l'estat espanyol, però que
constitueixen pràcticament
la totalitat del territori, ja que
la majoria de les quadrícules
sense informació, es troben
a la línia de costa, a les
zones
frontereres
amb
França o Portugal o a les
zones de solapament dels
fusos.

Al costat d'una sèrie de consideracions
d'índole taxonòmic i metodològiques, i un
ampli apartat bibliogràfic, el volum inclou,
per a cada espècie de mamífer, informació
detallada i actualitzada sobre la seva
biologia, recopilada per més d'un centenar
d'especialistes, un mapa actualitzat amb la
seva distribució en quadrícules UTM de 10
× 10 km i unes magnífiques il·lustracions, a
plomí o carbó, realitzades per Jordi Mateos,
Raquel García i Daniel Jiménez.

La novetat més destacable
d'aquesta obra és, però, la
inclusió del "Llibre Vermell".
Per a les 107 espècies de
mamífers
considerades
s'indica
la
categoria
d'amenaça en la qual es
troba, segons els criteris
establerts per la IUCN. Per
a
aquelles
espècies
catalogades
com
amenaçades (CR, EN i VU)
o Gairebé Amenaçades
(NT) s'inclou, a més, una
fitxa en la qual es detallen
els criteris que compleix per
a aquesta catalogació i
s'aporta informació sobre les
amenaçades
que
té
l'espècie,
les
seves
tendències, l'existència de
poblacions amenaces i les
mesures de conservació
propostes o en marxa.

Podeu trobar el contingut total de l'obra a:
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especiesterrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/ieet_mamif_atlas.aspx
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UN WEB
SECEM http://www.secem.es/
La
Sociedad
Española
para
la
Conservación y Estudio de los Mamíferos
(SECEM) és una associació sense ànim de
lucre, els fins de la qual se centren en la
promoció del coneixement i interès pels
mamífers, a través de la realització

d'estudis i de l'exercici d'activitats de
conservació en relació als mateixos.
Amb aquests objectius organitza tota mena
d'activitats científiques i culturals (cursos i
conferències,
exposicions,
simposis,
congressos
i
reunions,
campanyes
divulgatives i de conservació ...) i s'editen o
patrocinen publicacions d'índole científica o
divulgativa, de caràcter periòdic o no.

La SECEM coopera amb els diferents
organismes públics o privats, tant nacionals
com estrangers, per a formalitzar
contractes i concórrer als concursos que es
convoquen per part de l'Administració per
complir els seus objectius.

Entre molta altra informació, a aquest web,
trobareu una interessant Guía virtual de los
indicios de los mamíferos de la Península
Ibérica, Islas Baleares y Canarias, així com
un manual d'anàlisi d'egagròpiles i una guia
d'identificació de micromamífers.

Llop amb pell d'ovella, no porta esquella.

UNA FRASE (O DUES)
Sigues tu el canvi que vols veure en el
món. -Gandhi.No t’assenyalis fites: fes camí. -Miquel
Martí i Pol-

UN REFRANY (O DOS)
A gat vell, rateta tendra.

UN PENSAMENT
Aquí reposen les restes d'una criatura que
va ser bella sense vanitat, forta sense
insolència, valenta sense ferocitat i va tenir
totes les virtuts de l'home sense cap dels
seus defectes.
-Lord
Byron
(epitafi per a
un gos... però
podria ben ser
el d'un llop)-
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UN CAS DE L'ESTEL I L'ORIOL: GATS
-Nens, voleu venir a l'hort a remenar una
estona? –Els digué l'avi.
-Val –Respongué l'Oriol, ràpidament i amb
entusiasme.
-Quan hagis acabat els deures, que no et
deu faltar gaire, no?

-Sí, l'he avisat més d'un cop, però no hi ha
res a fer. És curiós perquè deixa sortir el
gat però ni li passa pel cap deixar anar el
gos, que aquest sí que és inofensiu.
-Ara que ho dius, sí que es veuen gats sols
pel carrer, que fan la seva; però gossos, no
–Digué l'Estel.

L'Oriol es va mirar l'avi
amb cara de pocs
amics, però es va
afanyar a acabar els
deures. Mitja horeta més
tard arribaven a l'hort.
-Ostres, avi, què són
aquestes punxes que
has posat sobre la
paret? Són perquè no
puguin
saltar
els
lladres?
-No, no crec que cap
lladre vulgui entrar a
l'hort. Les he posat per
veure si evito que saltin
els gats.
-Els gats? Que es
mengen les tomates? –
Digué l'Estel, sorneguera.
-No, no es mengen les verdures –Somrigué
l'avi. –Però la setmana passada en vaig
sorprendre un amb un ocell a la boca; i el
més passat un altre havia caçat una
sargantana. I el que deuen fer, mentre no hi
som. Ja podem anar posant caixes niu,
menjadores i refugis pels animalons, si
després venen els gats a caçar-los.
-Però els gats també han de menjar, no? –
Argumentà l'Oriol.
-El de la setmana passada era el gat de la
veïna i em consta que li dóna menjar cada
dia. Encara que estiguin ben alimentats,
cacen. És un instint irresistible.
-I li has dit a la veïna? –Preguntà l'Estel.

-Perquè, mentre que els gossos que van
lliures són retirats, els gats no. I això és un
problema greu, perquè encara que no
tinguin gana o els hagin esterilitzat,
continuen caçant. I són molts gats caçant
dia sí, dia també. El que representa molts
petits animals (alguns en perill d'extinció)
que desapareixen.
-De tota manera, si no poden entrar a l'hort,
aniran a caçar a algun altre lloc, no? –
Digué l'Oriol.
-Sí, segurament. Però almenys la
menjadora i l'abeurador que vam posar no
es convertiran en trampes mortals. I tens
raó que no és la solució del problema. La
solució seria que la gent no deixés sortir els
gats de casa i retirar els que viuen al carrer.
Carlos Alvarez-Cros
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UNA ACTIVITAT: APRENEM I PINTEM MAMÍFERS
Els mamífers són animals que tenen el cos
cobert de pèl i respiren per pulmons.
Els mamífers creixen dins de la mare fins
que neixen.
Quan són petits s’alimenten de la llet que
surt de les mamelles de la mare.
Quan són grans, els mamífers canvien de
menjar. Poden ser carnívors, herbívors o
omnívors:
- Els carnívors com el lleó o la foca
mengen carn o peix.
- Els herbívors com la vaca o el conill
mengen vegetals.
- Els omnívors com l’ós o l’home mengen
tot tipus d'aliments.
La majoria de mamífers viuen a terra,
tenen potes i es desplacen caminant, com
el gos, o saltant, com els cangurs.
Alguns mamífers són aquàtics i viuen a
l'aigua, tenen aletes i es desplacen nedant
com el dofí o la balena.
Al món, hi viuen unes 5.500 espècies de
mamífers diferents.

Altres mamífers són voladors, tenen ales i
es desplacen volant com el ratpenat.

A aquest enllaç: http://www.supercoloring.com/es/dibujos-para-colorear/ardilla-gris-de-lascarolinas?colore=online podeu pintar fàcilment el dibuix des del mateix ordinador.
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Busqueu les següents paraules:
Llop
Lleó
Home
Mamífer
Carnívor
Herbívor

Omnívor
Pulmó
Balena
Ratpenat
Cangur
Ovella

UNA ENDEVINALLA
A molts vesteix i no és sastre,
i alimenta a molts també.
I, encara que algú el maltracta,
no en diu mal, sempre diu bé.
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UN PARELL D'OCELLS I HUMANS, O VICEVERSA
DE NANS A GEGANTS
L'anomenat nanisme insular és un procés
pel qual les espècies redueixen la seva
grandària per tal d'adaptar-se a l'escassesa
de recursos de les illes on han quedat
aïllades. Trobem un dels exemples més
propers d'aquest fenomen a l'extinta cabra
nana balear Myotragus balearicus, espècie
que, malgrat aquest nom, era més propera
a les ovelles que a les cabres. Un altre
exemple
d'aquest
fenomen
estaria
constituït pels elefants nans Palaeoloxodon

creticus que poblaren les illes del
Mediterrani central i oriental, de Sardenya a
Xipre. Fou precisament a aquesta darrera
illa on s'extingiren els darrers exemplars
d'aquesta espècie, ara fa 10.000 anys. Tot
el que ha quedat d'ells són cranis i ossos,
muts testimonis de la seva existència.

Aquests
cranis,
que
presentaven un gran forat
al front, on s'inseria la
trompa, meravellaren i
intrigaren
alhora
als
habitants
de
l'antiga
Grècia.
I,
molt
probablement, foren l'origen del mite dels
ciclops, gegants d'un sol ull al mig del front,
el més conegut i ferotge dels quals fou
Polifem, a qui, segons el poema homèric,
Odisseu cegà.
Qui sap si un dels depredadors
d'aquells petits elefants no podria
haver estat l'àguila daurada. No
dels adults, però sí de les cries,
no més grans que un anyell.
Veure com un d'aquests ocells
s'enduia un elefantet hauria sigut,
certament,
un
espectacle
memorable. Per això no és rar
que, si un d'aquests episodis fora
presenciat per algun primitiu
mariner, el relat s'escampés
ràpidament i arreu. Però a l'àmbit
aràbic-pèrsic només es coneixia
els grans elefants i per aquella
gent, un ocell capaç de
transportar-ne un entre les urpes
havia de ser un ocell gegantí. I
aquí, possiblement, rau l'origen
d'una altra llegenda, la persa, de
l'au Roc. Aquest mític ocell fou
popularitzat
gràcies
a
les
aventures
de
Simbad,
incorporades al relats de "Les mil
i una nits". D'altra banda, al segle
XIII, l'explorador venecià Marco
Polo el va descriure com una
àguila tan enorme, que els seus
ous mesuraven dotze passes de
llarg i que, després d'enlairar-los,
deixava
anar
els
elefants
capturats per tal que s'esclafessin contra el
terra i, després, menjar-se'ls.
És curiós constatar que un procés evolutiu
que empetiteix les espècies, pot produir,
gràcies a la imaginació humana, llegendaris
éssers gegantins...
Carlos Alvarez-Cros
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GATS CONTRA XATRACS, O NO
Malgrat que sembla que fou l'explorador
portuguès João da Nova, al 1501, qui
descobrí una petita illa al mig de l'Atlàntic
Sud, a mig camí entre Brasil i Àfrica, aquest
no informà de la troballa. Dos anys
després, el dia de l'Ascensió, el navegant
portuguès Alfonso d'Albuquerque, la
redescobrí i la batejà com illa d'Ascensió.

efectivament,
cats,
contracció
de
caterpillars: buldòzers, maquinària pesant
fabricada per l'empresa Caterpillar. I ja la
vam tenir muntada! L'exercit americà empra
gats com arma contra els ocells...!
El cas és que, donat que la dinamita i els
pots de fum, no dissuadien als ocells

Durant
la
Segona
Guerra Mundial aquest
illot volcànic de 91 km2,
en poder dels britànics,
es convertí en un punt
estratègic
de
gran
importància
en
el
transport
aeri
de
l'aviació americana. Al
febrer de 1942, el 38è
Batalló d'Enginyers de
Combat
del
Cos
d'Enginyers de l'Exèrcit
dels EEUU desembarcà
a l'illa per construir-hi
una pista d'aterratge. El
7 de juliol del mateix any
s'inaugurà oficialment.
De tota manera, el nou
terreny pla atragué de
manera irresistible la
població nidificant de
xatrac fosc
Sterna fuscata, que s'hi
instal·là massivament. Com que els ocells
estaven molt lligats a les seves postes, no
s'enlairaven fins que tenien els avions al
damunt i sovint trencaven els vidres de les
cabines i provocaven greus incidents.
Encara no s'havia resolt el problema, que
algun periodista se n'assabentà i, lligant
caps d'aquí i d'allà, publicà la notícia del
problema i que per solucionar-ho s'hi havia
portat un fort contingent de gats, cats, en
anglès. Tot plegat un cúmul d'errors, ja que
el que s'havia desembarcat a l'illa era,

d'abandonar la pista, es contractà els
serveis de l'ornitòleg James Chapin, del
Museu Americà d'Història Natural. Aquest,
al primer cop d'ull ho va tenir clar i demanà
que els soldats aixafessin tots els ous que
trobessin a la pista, amb la qual cosa
aconseguí que els ocells nidificants es
traslladessin a altres punts de l'illa on la
seva presència no suposava cap problema.
Es calcula que es destruïren 40.000 ous,
però la guerra és la guerra.
Si els polítics actuals confiessin en els
tècnics per solucionar problemes, potser
ens aniria d'altra manera. I els periodistes...
Carlos Alvarez-Cros

Nota: Aquests són escrits inèdits, que no arribaren a formar part del llibre
"Ocells i humans, o viceversa". Com els de l'esmentada obra, cadascun està
compost per 365 paraules, ni una més ni una menys, comptades amb el
comptador del processador de textos Word de Microsoft.
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LA FISCALIA “VERDA”
La Resolució del Comitè de
Ministres del Consell d’Europa de
28 de setembre de 1977, va instar
als estats membres a fer ús del
dret penal per a la protecció del
medi ambient. S’ha de destacar
que
aquesta
resolució
recomanava la introducció de
l’especialitat ambiental a les
fiscalies i òrgans judicials, per a
facilitar la lluita contra els atacs
mediambientals. Un any després,
la constitució espanyola de 1978
va ser el primer text legal de la
nostra història que va recollir el
dret dels ciutadans a gaudir d’un
medi ambient adequat per al
desenvolupament de la persona
(art. 45). Aquest dret es
complementa amb el deure de
tots els ciutadans de conservar-lo
i amb l’obligació de tots els poders públics
de l’estat de defendre’l, arribant per a
garantir aquesta defensa a la imposició de
sancions (penals i administratives) als
infractors, juntament amb l’obligació de
reparar el dany mediambiental causat.
Sens dubte, va ser un primer pas important,
però no va ser fins cinc anys més tard, el
1983, que s’introduí al Codi Penal l’article
347 bis que sancionava per primer cop a
l’estat espanyol, com a delicte, les
emissions o abocaments contaminants, que
infringissin la normativa mediambiental i, a
la vegada, posessin en greu perill la salut
de les persones i poguessin perjudicar

greument les condicions de la vida animal,
vegetal o els espais naturals protegits.
Sens dubte, va ser un important avenç, tot i
que la regulació era encara molt restrictiva.
Poques aplicacions va tenir aquest article,
ple de requisits i condicions, però gràcies a
l’esforç aïllat d’alguns fiscals, com a la
Fiscalia de Catalunya, es va aconseguir la
primera condemna per delicte ecològic, que
va ser declarada ferma pel Tribunal
Suprem el 30 de novembre de 1990. En
aquell procediment el Fiscal va ser el meu
germà gran, Josep Joaquim, un dels
pioners en la lluita contra els delictes
mediambientals. Jo, en aquelles dates, era
un jovenet que debutava en la carrera fiscal
al Tribunal Superior de
Justícia de les Balears,
encarregant-me dels delictes
mediambientals. Cal dir que,
a banda dels temes de
contaminació, els fiscals que
portàvem aquests temes,
també lluitàvem contra el
contraban
d’espècies
protegides, i els incendis
forestals, temes en els que
es va fer una bona tasca en
la meva època a Mallorca
(1990-1994).
No va ser fins a la
promulgació del nou Codi
Penal per la Ll. O. 10/1995
de 23 de novembre, quan el
legislador va intentar per
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primer cop proporcionar una major
protecció penal als valors, drets i llibertats
consagrats a la Constitució. En el nou Codi
Penal de 1995, ja no només es castiga la
contaminació industrial, sinó també les
agressions als espais naturals protegits, i a
la flora i fauna protegides, així com
s’estableixen mesures per assegurar la
restauració del Medi Ambient danyat o
alterat i per evitar les agressions futures.
Poc després, en un congrés de la Unió
Progressista de Fiscals, a Segovia, jo feia
una ponència a favor d’incloure el
maltractament animal al Codi Penal, cosa
que no va succeir fins a la
publicació de la Ll. O.
15/2003,
de
25
de
novembre, que va incloure
expressament
com
a
delicte el maltractament
greu a animals domèstics.
Poc
a
poc
s’anava
avançant,
però encara
faltava
plasmar
la
recomanació que feia el
Consell d’Europa de 1977
sobre la creació de fiscalies
especialitzades. No va ser
fins al 2006, que es va
crear
aquesta
figura
formalment, deixant enrera
aquells anys de lluita
«desorganitzada»,
quixotesca en molts casos,
d’uns
pocs
fiscals
sensibilitzats amb la matèria. A partir de la
creació de la Fiscalia Especial, la
competència es va estendre als delictes de
medi ambient, urbanisme, ordenació del
territori, patrimoni històric, flora, fauna,
maltractaments a animals domèstics,
energia nuclear, supòsits que afectin a la
capa d’ozó i incendis forestals, sense
oblidar el contraban d’espècies protegides.
A partir d’aquí, el treball va ser molt més
sistemàtic i organitzat. Cada Fiscalia de
cada província ha de comptar, com a
mínim, amb un Fiscal especialitzat en la
matèria, ja sigui en règim d’exclusivitat
(com seria desitjable), o no.
Més endavant, la reforma del Codi Penal
per la Ll. O. 5/2010 de 23 de juny, va
tractar sistemàticament els anomenats
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delictes urbanístics, sens dubte els més
complexos dintre de la nostra tasca. En
l’actualitat, el Codi Penal vigent és el donat
per la Ll. O. 1/2015, de 30 de març que, a
banda d’alguns aspectes menors, va
reformar la regulació dels delictes
d’incendis forestals, i va descartar la
interpretació restrictiva de que les espècies
animals havien de ser «amenaçades», per
l’actual de que només cal que siguin
protegides. En el meu cas, vaig començar a
col·laborar amb la Fiscalia de Medi Ambient
de Barcelona l’any 2010, i des de l’any
2017, en formo part.

El futur és complex. Falten mitjans. A
Catalunya comptem amb l’ajut dels cossos
policials
(Agents
Rurals,
Mossos
d’Esquadra, SEPRONA de la Guàrdia Civil
i, en alguns llocs, Policia Local), però
encara falta la col·laboració més decidida
de les administracions, per a proporcionar
sobretot mitjans tècnics i pericials, per a
poder perseguir aquesta mena de delictes.
Un ideal somiat seria la creació de tribunals
especialitzats, però de moment, el repte a
aconseguir és una major sensibilització
dels Tribunals per aquests temes. I no ens
podem oblidar de la col·laboració
ciutadana. Molt important, tant a nivell de
grups ecologistes o naturalistes, com
d’associacions de veïns, etc. La defensa
del Medi Ambient és un deure i una
obligació de tots, com estableix l’art. 45 de
la Constitució.
Miquel À. Pérez-De-Gregorio Capella,
Fiscal de Medi Ambient i
Urbanisme de Barcelona
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CONFINAMENTS A LA NATURA: HIBERNACIÓ I DIAPAUSA (1)
Com veieu pel títol del text, aquest cop no
he anat gaire lluny per trobar un tema per
parlar... m’han vingut al cap d’altres
animals que fan el que estem fent nosaltres
aquests dies, i que ho fan cada
any com si res (quin pal!) i he
pensat... i si parlem de la
hibernació? Ja ho sap la gent, que
no té res a veure la hibernació
d’un ós amb la d’una sargantana?
I ja sap la gent, el per què
hibernen alguns animals, i d’altres
no? Seguint el símil barat amb el
nostre
confinament
actual,
podríem dir que la hibernació i la
diapausa (després n’explicarem
les diferències) són baixades de
temperatura del cos i, per tant,
també de la despesa d’energia del
metabolisme d’un animal (penseu
en la nostra societat com a un
metabolisme)
degut
a
la
impossibilitat, o
la poca
conveniència, de mantenir el ritme
normal de funcionament.
És a dir, les condicions naturals de
vegades fan que l’activitat normal del cos
d’un animal no surti rendible, i com és obvi,
aquestes situacions s’han d’evitar si no vols
acabar mort. Per superar aquestes
èpoques complicades de balanç energètic,
els animals de zones amb clima variable se
les han empescat de tot tipus. Primer, n’hi
ha que canvien de dieta al llarg de l’any i
llestos, aconseguint així mantenir sempre
una entrada neta d’energia: seria el cas de
molts d’ocells no migradors, com les
mallerengues, o mamífers com la guilla i la
fagina, que a l’estiu aprofiten molt les
fruites de bosc, però a l’hivern es veuen
més forçats a perseguir animalons per
menjar. Després, n’hi ha que migren i fugen
cap a zones a on hi hagi el seu aliment,
com poden ser molts dels ocells migradors
que coneixeu. Seria el cas, per exemple, de
l’àliga marcenca que, com diu el seu nom,
arriba puntual al març perquè és quan
comencen a sortir els primers rèptils, la
base de la seva dieta. Evidentment, quan
arriba la tardor no té més remei que volar
ben cap a on hi ha serps actives tot l’any:
l’Àfrica subsahariana. I finalment, hi ha els

protagonistes d'avui: els que no poden ni
canviar de dieta ni marxar volant i es
confinen voluntàriament. Però potser us
estareu preguntant com pot ser útil la

hibernació... és a dir, com pot sortir bé la
jugada? Fotre’s a dormir perquè les
condicions no són bones... caram, i com és
que no hi havíem pensat tots, no? Bé, com
us podeu imaginar, no només es «dorm»,
el cos hi ha d’estar adaptat d’una
determinada manera; i clar, quan no dorms
has de menjar per recuperar tot el temps
perdut. Anem a pams.
Per començar, cal separar els animals
segons el seu metabolisme. Aquests es
poden classificar mitjançant dos eixos
diferents: un els classifica segons l’origen
de la major part de la temperatura corporal,
i l’altre, segons la capacitat del cos de
funcionar a diferents temperatures. En el
primer cas, hi ha endoterms i ectoterms:
en els primers la temperatura del cos prové
sobretot del propi cos (endo-, de dins), i en
el segon prové del medi (ecto- de fora).
Exemples? Fàcil, penseu en vosaltres
mateixos, que manteniu uns 36.7ºC
aproximadament, faci calor o faci fred, tant
al sol com a l’ombra i, en el cas contrari,
penseu en la sargantana del vostre jardí
que ha de sortir a prendre el sol cada matí
per pujar la temperatura del seu cos. En el
segon hi ha els poiquiloterms i els
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homeoterms: els primers adaptats a
funcionar amb el cos a diverses
temperatures (poikilo-, variat) i els segons
no adaptats a fer-ho (homeo- similar).
Exemples? Doncs tornem a nosaltres

mateixos, imagineu que us preneu la
temperatura al matí i teniu el cos a 20ºC.
Mare meva, a l’hospital! I després al migdia
la teniu... a 40ºC! I ara què, quin desastre,
estic malalt! Ja veieu que no som pas
poiquiloterms nosaltres, som homeoterms,
concretament
homeoterms
a
una
temperatura 36.7ºC; i el cos regula al
voltant d’aquesta temperatura amb suor si
fa calor, i amb tremolors, gana, pujada del
ritme metabòlic si fa fred (som endoterms,
segons l’altra classificació). En canvi, si
preneu la temperatura a una granota una
nit d’hivern i una nit d’estiu, o a l’aigua freda
d’un torrent o a fora... us penseu que
trobaríem la mateixa temperatura del seu
cos? No pas! I no les veuríeu pas patir. Les
granotes poden funcionar amb el cos
sencer a diferents temperatures, cap
problema. L’activitat i precisió del cos no és
tant efectiva com la nostra però, en
contrapartida, no han de gastar energia i
menjar per mantenir una temperatura
constant... per tant, no passa res si es
passen uns dies sense menjar. En
llenguatge comú, els animals ectotermspoiquiloterms són els de «sang freda»
(p.ex. rèptils), i els endoterms-homeoterms
els de «sang calenta» (p.ex. nosaltres).
Però clar, i els ectoterms homeoterms, que
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no tenen nom popular? Doncs no. Hi ha
peixos abissals i animals de zones de
surgències oceàniques que només poden
funcionar a una certa temperatura, com
nosaltres, però no la produeixen ni la
regulen. Què serien? No té nom.
Simplement no regulen res
perquè no els cal, viuen a un lloc
a on la temperatura no varia mai.
I per altra banda hi ha els
endoterms poiquiloterms, que el
llenguatge popular tampoc té en
compte, com per exemple la
majoria de pol·linitzadors d’hivern
com els borinots, que són
tolerants
a
diferents
temperatures del cos, però fan
exercici per escalfar-lo igualment
i anar més «a tope», com les
tonyines, que amb la seva
musculatura escalfen la sang i la
reparteixen
per
«calefacció
sanguínia» a tot el cos... aquest
tipus de funcionament tampoc té
nom popular. Un cop més la
saviesa popular queda curta.
Ara que ja sabeu això, ja podem anar al
gra, i explicarem el cas més senzill
d’entendre: la diapausa. La diapausa ve a
ser el descans hivernal que fan els animals
ectoterms i poiquiloterms. És a dir, pels
animals que no tenen capacitat de regular
la temperatura del seu cos, quan arriba
l’hivern i prendre el sol ja no serveix per
mantenir unes temperatures prou bones
per l’activitat (per més adaptable que
siguis), i com que estar al descobert passa
a ser un risc, cal confinar-se. No pots caçar
ni fugir perquè ets lent, i l'única solució és
cercar un bon refugi i deixar que el cos
baixi de temperatura i, per tant, baixi també
de ritme metabòlic i dispendi energètic. Pel
tipus d’animal que estem parlant (cargols,
insectes, rèptils, amfibis...), si penseu en
les característiques que us he explicat
abans, us podeu imaginar que no hi ha cap
mena de regulació de la temperatura del
cos... estàs a la teva sort! Això implica un
risc... I si va baixant la temperatura i mors
congelat? Quin trist final! Evidentment seria
collonut que,, per exemple als mosquits els
hi passés (perdoneu la meva parcialitat
biològica) Au, extingits en un hivern. Però
no passa. Ve la neu, onades siberianes,
fred... i, collons tu, a la que fot calor ja
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tornen a moure’s les mosques per casa i
els mosquits tornen a l’atac. Com caram ho
foten per no morir congelats? Ja us podeu
imaginar que la diapausa, és a dir, la
parada sense control de la temperatura
corporal, implica per força una adaptació a
evitar la congelació. En el cas de molts
insectes, això implica acumular tot tipus de
soluts (sals, substàncies de rebuig,
sucres...) a l'hemolimfa, que és el líquid que
els hi omple el cos, per tal de fer baixar al
màxim la temperatura a la qual es formarà
el primer cristall de gel. Alhora, es
deshidraten
expressament.
Bàsicament, canvien la química
del cos, jugant amb la toxicitat,
fins i tot, per fer un líquid espès
que costi molt de congelar. I
funciona? deveu pensar. Doncs
mira, els insectes dels salzes
àrtics (del gènere Rhabdophaga
sp.) arriben a ser capaços de
reduir del contingut d'aigua fins a
només el 20% i eviten la formació
de cristalls de gel... i sobreviuen
fins a -66ºC!! O us pensàveu que
no hi havia insectes a Sibèria? Ei,
però encara n’hi ha de millors (la
última i acabo!), ja que aquest
truc que us he dit, anomenat
supercooling, té un risc. I si es
forma el primer cristall de gel? La
cristal·lització és una reacció en
cadena ja que un cristall crea una
base pel següent. És un procés
geomètric regular. Fotuda l’hem si
se’ns forma el primer, ja que se n’aniran
acumulant al voltant del primer... i
«palmarem». Els cristalls de gel et rebenten
les cèl·lules i et deixen els teixits del cos
fets «papilla». Adéu. Per tant però,
l’evolució se’n va inventar una d’encara
millor (!): les proteïnes anticongelants. Un
invent tant collonut i ben pensat que costa
de creure que hagi aparegut per simple
selecció natural. Són unes proteïnes que
s’enganxen als cristalls de gel i creen
estructures irregulars al voltant d’aquests,
impedint que la congelació segueixi
creixent amb el primer cristall! És a dir, si
els
cristalls
necessiten
créixer
ordenadament: creem el caos! I simplement
acabem amb minicristallets per la sang i
cèl·lules, rodejats de proteïna. I no només
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això, sembla que aquestes proteïnes,
mitjançant uns processos que no s’acaba
encara d’entendre del tot, protegeixen les
estructures vives de les punxes dels
cristalls si les temperatures baixen
moltíssim i se’n formen massa... una
boníssima protecció! Us sorprendríeu de la
quantitat d’animals i de plantes que tenen
aquestes proteïnes. D’arbres s’ha estudiat
en els bedolls, també en insectes de tot
tipus, i granotes com la canadenca Rana
sylvatica, que es congelen ordenadament i

gairebé del tot a l’hivern (se’ls hi para el cor
i tot!), i a la primavera es descongelen
totalment, també per ordre per evitar
danys... I a saltar! No em creieu? Vinga va,
cerqueu Rana sylvatica al Youtube, que els
del Smithsonian tenen un vídeo collonut. Ja
veureu.
Per avui, prou doncs... Ja us podeu
imaginar que el que fa una marmota o un
ós no és això, no? És totalment diferent...
El proper dia, el confinament hivernal dels
endoterms-homeoterms, els que poden
regular la temperatura del seu cos. Què
fan? Què té a veure això amb el famós dia
de la marmota? Ho veurem.

Eudald Pujol Buxó
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UN ARBRE
ALZINA SURERA (Quercus suber)
Català: Alzina surera, Suro, Surera,
Carrasca surera
Castellà: Alcornoque
Francès: Chêne-liège
Basc: Artelatza, Tortitx
Anglès: Cork oak
Occità: Siure, Sieure, Siurièr
Gallec: Corticeiro, Sobreira, Sobrino
El suro pertany a la família de les Fagàcies
i al gènere Quercus. Procedeix d’Europa
del Sud i Nord d’Àfrica
HÀBITAT. Viu a terrenys silicis, a la terra
baixa, on pot formar boscos. Suporta bé
temperatures altes i les terres seques però
no tant les gelades. És un arbre típicament
mediterrani, cultivat a la Península Iberica,
sud de França, Marroc, Itàlia i Tunísia, per
a la industria del suro
ETIMOLOGIA. La paraula “Quercus” prové
del llatí i és el nom genèric que designa a
l’alzina i “suber”, també del llatí, significa
suro.
DESCRIPCIÓ. Arbre que pot arribar a fer
fins 20-25 metres d’alçada, de capçada
ampla i arrodonida, amb fulles perennes de
color verd fosc i amb l’anvers d’un color
verd blanquinós, aquest darrer color donat
per la seva pilositat, és a dir, que estan
cobertes de petits pels. Les seves fulles
són lleugerament punxegudes, però no tant
com altres “quercus”, com per exemple
l’alzina (Quercus Ilex). L’escorça és de
color cendra, molt rugosa i gruixuda, si es
deixa créixer, donant el conegut suro,
matèria prima de la industria surera.
L’escorça conté un químic anomenat
suberina, produït per les cèl·lules que té i
que la fan hidrofòbica, ajudant a evitar la
pèrdua d’aigua i actuant com aïllant contra
la calor. També és una forta protecció
davant d’un incendi, ja que aquesta capa
gruixuda de suro els protegeix, de les
flames, evitant molts cops la seva
destrucció. Una de les imatges que molts
hem vist és com, després d’un incendi,
aquests arbres han quedat amb el tronc
negre, cremat, però no mort, de manera
que poden rebrotar ràpidament. La seva
fusta és dura i es fa servir en ebenisteria,
fusteria, boteria, per a fabricar falques, per

a fer carros i en construcció naval. La seva
llenya és un bon combustible i es fa servir
per a fer carbó d’alzina surera.
FLORS I FRUCTIFICACIÓ. Les flors surten
a la primavera, les masculines formen uns
peduncles penjants de color groguenc i les
femenines poden estar soles, en parella o
arribar fins a 5 ó 6 flors juntes. Són flors
poc vistoses i es valen d’anemofília per a
pol·linitzar les seves flors dotades d’unitats
reproductores monoïques. Els seus fruits
són els aglans (bellotas, en castellà), que
surten cap al mes de desembre. No tots els
aglans són comestibles i les del Quercus
suber no són els indicats. Aquests són més
petits i amargants que, per exemple, els de
l’alzina (Quercus Ilex) i, per tant, no
recomanats.
UNA CURIOSITAT. A prop de Rabat
(Marroc) es troba el Bosc de la Mamora. En
aquest bosc hi ha més del 50% dels suros
de tot el Marroc i és per aquest motiu, que
es considera el bosc més gran de suros del
món.
FRASES:
-“Tossut com un suro”, a qui es molt tossut.
- “Tenir la cara mes gruixuda que un suro”,
no tenir vergonya
- “Ser més sec que un suro”, eixut de
paraules
- “Nedar com un suro”, per aquells que es
deixen portar i no tenen voluntat pròpia
- “Cap de suro”, ser un negat.

Mònica López García
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UNA RECEPTA
PATÉ D’ALBERGÍNIES AL TOC DE FARIGOLA
- 2 albergínies (Solanum melongena)
- 2 culleradetes de tahina, pasta de sèsam
(Sesamum indicum)
- 1 dent d’all (Allium porrum)
- Farigola (Thymus vulgaris)
- el suc de ½ llimona (Citrus limon)
- 2 cullerades d’oli, sal i pebre vermell en
pols per a decorar al final.
Netegem les albergínies, les obrim per la
meitat i els hi fem uns talls en diagonal i les
posem al forn a escalivar durant una mitja
hora. Un cop cuites, les retirem i deixem
refredar. Veureu que deixen anar la seva
aigua, no la llenceu, ja que, si creieu que la
pasta final ha de ser més tova, li podreu
afegir una mica del seu propi suc per a que
sigui mes untuosa. Buidem les albergínies i
les posem en un recipient junt amb la resta
d’ingredients, menys el pebre vermell, i ho
triturem. Us ha de quedar cremós i ho
podeu rectificar si creieu que us falta una
mica més d’algun ingredient. No us
aconsello que poseu més de dues
culleradetes de tahina, ja que és molt
gustosa i si us passeu, serà una crema de
tahina i no d’albergínies. Ho poseu en un
plat i li tireu un raig d’oli i el pebre vermell
en pols per a decorar. Ho podeu menjar
amb torradetes, crudités, sol o com més us
agradi, es un bon paté i es pot fer a casa.

UNA ESPURNA D’HUMOR...

L’albergínia és una verdura composada
principalment per aigua, conté hidrats de
carbó, ferro, proteïnes, minerals i vitamines,
és diürètica i té molt poques calories. El
seu gust és lleugerament amarg, ajuda al
fetge i a la vesícula biliar en les seves
funcions. Té una substancia anomenada
antocianina que és d’acció antioxidant i la
que li dona els seu color morat.
Mònica López García

per José Antonio Antúnez Fernández.
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LA MARE.
Quan et mires als ulls amb un altre
mamífer, et reconeixes en ell. Tots dos
venim del mateix lloc: Un espai tancat,
envoltat de líquid, dins la nostra mare. Ella
no ens ha deixat dins un ou tapat a la sorra,
sota el fang, surant a l’aigua o dipositat en
un niu. Ens ha portat tot el temps de la
nostra formació dins ella, el seu cos ha
estat la nostra protecció, el nostre aliment i
també ho serà en el futur, a la primera
alimentació.
De tots els mamífers, n’hi ha que neixen
més espavilats i d’altres menys, uns corren
al voltant de la mare tant bon punt neixen i
a d’altres, com la cria de l’ésser humà, l’han
de portar al braç. No és la meva intenció
deixar oblidada la feina dels pares
d’algunes
espècies
que
també
contribueixen en la última fase del
desenvolupament
amb
algunes
aportacions.
La nostra llengua ens permet donar el
mateix nom a la mare (mama) i al fet de
nodrir-se del petit mamífer (del verb
mamar: mama). La llet de la mare, és la
manera més correcta de nodrir un nadó. A
cada espècie la seva llet, doncs conté tots
els nutrients necessaris per al seu correcte
desenvolupament. Aquest supòsit no
sempre es compleix, doncs hi ha moltes
cries humanes que s’alimenten amb llet de
vaca que ha estat modificada per a què
s’adapti als requeriments nutricionals del
nadó; i quasi sempre, procedeix d’unes
vaques maltractades, forçades a estar
embarassades i a produir llet durant tota la

seva vida útil i la qual no poden donar a les
seves cries, a les que alimenten humans
amb preparacions sintètiques i pinsos de
dubtoses procedències.
Quan una mare no te llet per alletar la seva
cria, és necessari proporcionar-n’hi una
d’una altra espècie. El que no es pot fer és
explotar animals mamífers perquè els
humans es facin un tallat.
Esther Pardo Gimeno

UN HAIKÜ

Serà la vida
començant el seu camí
quan ja t’abraci
Esther Pardo Gimeno
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DE FOTOGRAFIA DE NATURA.
FOTOGRAFIANT MAMÍFERS
Com que els mamífers salvatges que viuen
a casa nostra són d’hàbits crepusculars o
nocturns i, a més a més, els hem fet molt
espantadissos, són força difícils d'observar,
reconèixer i, encara més, de fotografiar.
Per a mi, són els grans desconeguts.
Només ens deixen petites pistes (petjades i
defecacions, per exemple) que, si no som
uns experts, ens passen desapercebudes o
no sabem identificar. Tot això farà que les
tècniques per poder-los fotografiar, en un
principi, no siguin gaire senzilles.

barrera fotogràfica. Recordeu que si veiem
que provoquem molèsties en la fauna, no
hem de seguir amb el nostre projecte.

Una bona opció és la càmera de fototrampeig, de la que ja us vaig parlar a la
revista de juny-setembre de 2019, la
número 10. Està activa les vint-i-quatre
hores del dia, les bateries duren mesos i fa
de vigilant infatigable. Però, si el que volem
és un bon resultat fotogràfic, de més
qualitat, haurem de fer servir d'altres ginys.

Us deixo dos enllaços de les dues barreres
fotogràfiques
més
utilitzades
pels
professionals. Trieu i remeneu.
http://www.fotoalpesa.com/blog/reviewbarrera-amj-1/
https://barrerafotograficasan.es

Una barrera fotogràfica és allò que
necessitem. M'explico. Imagineu-vos una
trampa fotogràfica que emet un raig de llum
infraroig que en ser tallat fa que s’activi el
disparador de la càmera. Així,
podem deixar el material dins
del bosc, funcionant sol, i els
mamífers no ens oloraran ni
sentiran la nostra presència.

Aquesta tècnica fotogràfica també es pot
aplicar a la fotografia diürna per aturar
ocells i insectes en vol, o a amfibis fent un
salt, per exemple. Penseu que, si el
moviment és tan ràpid, que ni la màxima
velocitat d’obturació de la càmera el pot
congelar, amb el grup de flaixos a
potències baixes, sí que ho aconseguirem.

L’Eva Solanes ens ha cedit una
extraordinària fotografia per veure els
resultats. Viu molt a prop de Girona i està
disposada a resoldre els nostres dubtes.
Podeu contactar amb ella per correu
electrònic a evasolanes@gmail.com

De fet, el dispositiu sencer està
format per una barrera de raigs
infrarojos connectada (per cable
o de manera inalàmbrica) a la
càmera fotogràfica que, alhora,
està connectada a diversos
flaixos externs a través d’un
disparador. Quan l’animal passa
i talla el feix de llum infraroja, de
manera automàtica, posa en
funcionament tot el mecanisme
fent disparar la càmera i, alhora,
el flaixos.
Algunes càmeres de foto-trampeig, però,
també seran necessàries per fer un estudi
previ de fauna, així com aprendre a trobar
rastres. Saber quines espècies hi ha, per
on passen i amb quina freqüència, serà
bàsic per decidir on muntar la nostra

A www.evascoping.com
,facebook.com/eva.solanesmorros,
,youtube.com/evascoping i
instagram.com/evascoping
podeu veure la seva fantàstica feina.
Rosa Matesanz Torrent
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UNA DE FOTOGRAFIES BONIQUES O CURIOSES...
... de la Mònica López García

◄ Niu de cries d'aranya tigre
Argiope bruennichi,
a la
Casanova, a Sant Feliu de
Guíxols, el 11/04/20.

►
Un
coleòpter
Phymatodes
testaceus, al pati de casa seva, a
Sant Feliu de Guíxols, el
17/04/20.

◄ Adult de llagosta
egípcia
Anacridium
aegyptium, a un carrer de
Sant Feliu de Guíxols, el
16/04/20.
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... d’en Carlos Alvarez-Cros

Gaig blau Coracias garrulus
just després de capturar un
coleòpter,
a
Panedes,
Llagostera, el 19/05/20. ►

◄ Pardal roquer Petronia
patronia, el 19/05/20, a un
viaducte de la C-65, a Santa
Cristina d’Aro on, per segon
any
consecutiu,
s’hi
ha
instal·lat una colònia de cria
d’aquesta espècie que abans
era considerada una raresa a
la nostra vall.

Rodadits de bassa Gomphus
pulchellus, un dels odonats més
primerencs, sovint observat a les
seves zones de caça que poden
estar allunyades de les zones de
cria. Panedes, Llagostera, el
22/05/20. ►

Pàgina 36 / 49

Sterna, la revista

013. Març – juny/2020

... de la Rosa Matesanz Torrent

Posta de la superlluna del més
d'abril pel Massís de l'Ardenya
(8 d'abril a les 7.20h). ►

◄ Posta de lluna decreixent pel
Puig Gros, Massís de l'Ardenya
(9 d'abril a les 7.44h).

Lluna decreixent (95,6%, 10
d'abril a la 1.33h). ►
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... d’en Xavier Salvador Costa

La Placida cremoniana
és una babosa de mar
difícil de veure però
molt
bonica,
fotografiada a Sant
Pol, Sant Feliu de
Guíxols el 15/05/20. ►

◄ La mirada de la rata
Uranoscopus scaber,
a la platja de Sant
Feliu, 16/05/20. La
seva estratègia és
viure
enterrada
a
l'espera que li passi
una presa per sobre
per cruspir-se-la. Però
per atraure-la, té un
plec de pell en forma
de cuc dins la boca, a
la mandíbula inferior,
que
fa
moure
expulsant aire per la
boca.

Parella de cavallets de
nas xato Hippocampus
hippocampus Platja de
Sant Feliu, 19/05/20.
Els cavallets han iniciat
l’època de reproducció
i ja es pot veure als
mascles abraçant les
seves
femelles,
esperant
a
que
aquestes els passin els
ous al sac abdominal i
el mascle els gestarà.
►
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... de la Núria Formatger Masferrer

En ple confinament, a l’antena
de casa seva, a Sant Feliu de
Guíxols, la Nuri observà aquest
mascle de gafarró Serinus
serinus, el 18/04/20. ►

◄ A la mateixa antena, a Sant
Feliu
de
Guíxols,
una
mallerenga blava Cyanistes
caeruleus, el 30/04/20.

PUBLICITAT (Clínica Veterinària Pou és una empresa col·laboradora de Sterna)
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UNA IMATGE VAL MÉS QUE...
En Jaume Ramot García
sorprengué aquest mascle de
tallarol de moltoni Sylvia
subalpina, el 28/04/20, la qual
cosa constitueix la primera
citació d’aquesta espècie (que
fins fa poc era considerada una
subespècie del tallarol de
garriga Sylvia cantillans) a la
vall. ►

◄ En Jordi Soler Ramionet
captà aquesta imatge d’una
trenca
Lanius
minor,
el
21/04/20,
a
Panedes,
Llagostera. A la vall, no es
detectava aquesta espècie des
de 2001; i és que la trenca
quasi s’extingí de Catalunya i
actualment està en procés de
reintroducció
a
la
plana
lleidatana.

El 24/05/20, a Canyet, en
Xavier
Salvador
Costa
fotografià
aquesta
vaca
tremolosa Torpedo marmorata
amb en Miguel Ángel Fuentes
Rosúa al fons. Les vaques
tremoloses tenen uns òrgans al
costat
dels
ulls,
que
emmagatzemen
electricitat
estàtica,
podent
alliberar
descàrregues elèctriques de
fins a 80 volts sobre les preses
o els depredadors, però resulta
totalment inofensiva per als
éssers humans. ►
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◄ Estem acostumats a veure
els corbs marins emplomallats
Phalacrocorax aristotelis fora de
l’aigua. Però, com mostra
aquesta imatge presa per en
Xavier Salvador Costa, el mar
és el seu element. Punta Brava,
Sant Feliu de Guíxols, 20/05/20.

En Carlos Alvarez-Cros fotografià
aquest
mascle
de
libèl·lula
quadrimaculada
Libellula
quadrimaculata, el 26/05/20, a una
bassa de Llagostera. Primera
citació a la vall d’aquesta espècie,
que és més pròpia de zones
muntanyoses. ►

◄ En Carlos Alvarez-Cros
fotografià
aquesta
parella
d’ànecs cullerot Anas clypeata,
amb set pollets, el 28/05/20, al
Parc dels Estanys de Platja
d’Aro. Primera constatació de
cria d’aquesta espècie a la vall.
Llevat les poques (10 a 15)
parelles que es reprodueixen al
delta de l’Ebre, la cria a altres
zones de Catalunya, com els
Aiguamolls de l’Empordà o el
delta
del
Llobregat,
és
excepcional. Malauradament, el
mateix dia, els petits foren morts
per
les
oques
egípcies
residents.
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CARTES DELS LECTORS
Podeu adreçar els vostres escrits per aquesta secció al correu: sterna@yahoogroups.com
Recordeu que sempre tindran una connexió amb la natura, no superaran les 200 paraules i no
contindran elements ofensius per a cap persona o col·lectiu. És indispensable que l'autor
s'identifiqui amb nom, cognoms i DNI. El Consell editorial es reserva els drets de publicació
dels escrits i de resumir-los si superen l'extensió establerta.
LA CARA BONA I LA DOLENTA DEL CO2
Darrerament el dolent de la pel·lícula és el
CO2, semblaria com si aquest gas fos l’únic
responsable de tots els problemes de
sostenibilitat. En primer lloc cal dir que
l’escalfament climàtic, és una emergència
que cal afrontar sens cap dilació, però no
és l’únic element que posa en perill la
sostenibilitat del Planeta. L’exhauriment de
recursos no renovables i la contaminació
són també elements cabdals provocats per
l’excés demogràfic i de consum que també
són conseqüència directa o indirecta del
consum de combustibles fòssils. Cal
precisar que el CO2 no és l’únic gas
causant de l’escalfament climàtic, doncs hi
ha altres gasos d’efecte hivernacle. Els
més importants són: vapor de agua, òxid
nitrós (N2O), metà (CH4), clorofluorocarboni
(CFC), ozó (O3) i hexaflorur de sofre (SF6).
Aquests gasos, com el CO2, es produeixen
en
activitats
humanes
fonamentals:
agricultura,
ramaderia,
la
producció
energètica a partir de combustibles i en la
industria en general (des de la producció

d’aliments a la de maquinària). També es
produeix CO2 en la fermentació del pa, el
vi, la cervesa i totes les begudes i aliments
fermentats. Cal remarcar dos fonts
importantíssimes de CO2: els volcans i els
edificis a on vivim, doncs contínuament les
instal·lacions per cuinar, escalfar l’aigua, la
calefacció i refrigeració i la producció
d’escombraries produeixen sens parar
gasos d’efecte hivernacle.
A tot això cal afegir que totes les persones,
animals i plantes produïm CO2 en respirar.
Finalment cal recordar que els processos
geològics i l'estabilitat dels ecosistemes
estan mediatitzats pel CO2. És la dosi la
que fa que sigui un destructor de la natura
a la que estem habituats. És a dir, els
humans som uns responsables cabdals de
l’excés de producció de CO2. Tots som
responsables, però uns més que d’altres,
doncs el 10% de la població més rica del
planeta emet el 50% dels gasos d'efecte
hivernacle.

Temi Vives

HOMO HOMINI LUPUS EST
Hi ha frases que, lluny de passar de moda,
continuen vigents segle rere segle. Un
exemple seria la que Plaute va escriure,
ara fa 2.200 anys: Lupus est homo homini,
non homo, quom qualis sit non novit
(L'home és un llop per a l'home, i no és
home, quan desconeix qui és l'altre). Al
segle XVII, Thomas Hobbes la va escurçar i
fer més sonora: Homo homini lupus est
(L'home és un llop per a l'home). Tant en
un cas com en l'altre, el llop és pres de
manera pejorativa, encarnant el mal,
resumint tots els horrors que la humanitat
és capaç d'infringir-se a sí mateixa.

El cas és que el llop és una víctima
innocent i no té cap responsabilitat dels
nostres horrorosos pecats. Pecats que no
només ens afecten a nosaltres mateixos,
sinó també a la resta de criatures amb les
que compartim planeta. Per tant, potser
caldria una nova revisió de la frase: Homo
Terrae homo est (L'home és un home per a
la Terra). En aquesta frase, qui encarna
l'horror, l'home, sí que és es vertader
causant i responsable.
O perquè no s'enfadi ningú: Femina Terrae
femina est.
Carlos Alvarez-Cros
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STERNA EN ACCIÓ
A mitjan març, veié la llum el dotzè
número d'aquesta revista.
El podeu trobar a:

http://www.grupnaturasterna.org/sternala-revista/ Si voleu col·laborar-hi, envieu un
correu a l’adreça de correu electrònic:
vallridaura@yahoo.es o al correu de
contacte del Grup de Natura Sterna:
grupnaturasterna@gmail.com

El 13 de març, la Rosa Matesanz observa un corb marí gros Phalacrocorax carbo amb un
ham clavat i la llinya embolicada a les
potes i a un arbre del Parc dels
Estanys de Platja d'Aro. Junt amb
altres membres del nostre Grup, de la
Policia Municipal i de la Brigada
Municipal, aconseguiren rescatar-lo i
alliberar-lo de l'ham i la llinya.
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El 18 de març, com ja
comença a ser tradicional, veié la
llum un nou pòster de la flora
llenyosa de la Vall d'Aro, elaborat
per l’Albert Mallol i la Mònica López,
amb una bona col·lecció de fustes.
Malauradament, aquest any no es
pogué fer la presentació oficial amb
una sortida naturalista per l'ordre de
confinament decretada a causa de
la pandèmia del COVID-19. En tot
cas, us recordem que els pòsters de
les llenyes, amb els seus noms i
usos, estan disponibles a:
https://ocellsvallridaura.cat/lesllenyes-de-la-vall-del-ridaura

A final de març, es portà a terme una
important remodelació i actualització del web del
Grup. Entre les novetats més destacades hi ha la
inclusió d'una agenda d'activitats i els enllaços
directes als comptes de Facebook i Instagram del
Grup. També s'ha inclòs tota mena d'informació
sobre la fauna i la flora de la vall del Ridaura. No
deixeu de donar-hi un cop d'ull ni de fer-ne difusió:
http://www.grupnaturasterna.org/

Durant
les
setmanes
de
confinament,
en
Jaume
Ramot
protagonitzà un parell de vídeos
divulgatius adreçats a petits i grans que
ens van fer més portable l'experiència
d'estar tancats tant de temps. Els podeu
veure a:
https://www.youtube.com/watch?v=K63K
5DxVpGs&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=Mr9Eb
diMvsQ&feature=share
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A primers de maig, veié la llum el
primer número de la revista digital
ArtSterna. Una nova publicació del
Grup que vol connectar el món de les
arts amb la natura.
El podeu trobar a:
http://www.grupnaturasterna.org/artster
na/

El 21 de maig, el Grup de Natura Sterna es va adherir a la Reclamació d'aprovació urgent
de l'Agència de la Natura. Aquesta reclamació fou promoguda per la Xarxa per a la
Conservació de la Natura (XCN). Podeu llegir el manifest a aquest enllaç: https://xcn.cat/wpcontent/uploads/Reclamem-laprovaci%C3%B3-urgent-de-lAg%C3%A8ncia-de-la-Natura-deCatalunya.pdf
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En els darrers mesos, el Grup de Natura
Sterna ha col·laborat en la recerca i presa de
dades d’un treball liderat per la Universitat de
Barcelona, per tal d’avaluar el greu impacte
sobre la fauna de les infraestructures viàries a
la Vall d’Aro i proposar certes mesures
correctores per mitigar-ne l’impacte.
Els resultats del treball, es presentaran a
l’administració competent i a les empreses
concessionàries.

A dalt, presa de mostres.

A l’esquerra, fitxa d’incident.

A baix, mostres en bosses.
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En el marc d’un estudi en col·laboració amb
l’Equip de Biologia de la Conservació de la Universitat
de Barcelona, des de el Grup de Natura Sterna, s’han
capturat i equipat amb emissors GPS, un total de tres
exemplars de duc (dos adults i un jove), dins l’àmbit
de la Vall d’Aro i rodalies. Amb els resultats, esperem
obtenir dades concloents dels moviments i
desplaçaments habituals d’aquesta espècie i les
seves interaccions amb les carreteres, línies
elèctriques o altres elements potencialment perillosos.
També servirà per veure les rutines i comportaments
dins la vall.

Del 23 de maig al 25 de juliol, al Museu del Suro
de Palafrugell, s’exposa una col·lecció de dibuixos,
elaborats pels nostres companys Jaume Ramot i
Sergi del Rio, d’ocells de sureda i de l’entorn
mediterrani. No us la perdeu!

PUBLICITAT
Més informació i inscripcions a:
www.campamentsorellona.org
Els socis del Grup de Natura Sterna
gaudiran d’un 5% de descompte del
preu de la inscripció dels seus nens i
nenes a les activitats organitzades per
Sorellona.
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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€, 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 al web
del Grup: http://www.grupnaturasterna.org/ i a:
https://es-es.facebook.com/Grup-de-Natura-Sterna164351910300211/
Instagram: @grupnaturasterna
SOLUCIÓ A LA SOPA DE LLETRES I A L'ENDEVINALLA
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CONTRAPORTADA: ART I NATURA
“Terra llaurada” (1924) és un oli damunt
tela (66 cm × 92.7 cm.) de Joan Miró i Ferrà
(Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca,
1983), actualment al museu Guggenheim
de Nova York. Mirò és un pintor molt
popular a Espanya i França. També
conegut arreu del món per la seva activitat
com a escultor, gravador i ceramista, és
considerat un dels màxims representants
del surrealisme. En aquesta obra ens
mostra una visió idíl·lica i metafòrica de la
masia familiar de
Miró a Mont-roig
del Camp. És
una
obra
complexa, on es
juxtaposen
fantasiosament
humans, animals
i
plantes,
compartint
un
entorn comú, en
un acte gairebé
místic
de
transformació de
la realitat en
poesia.
La
composició
consta
d’elements
independents
però
alhora
interconnectats
simbòlica i físicament. Per una banda, sis
solcs ondulats, a la part inferior esquerra,
representen un camp conreat. La nítida
línia inclinada que talla el costat dret crea
un triangle, subdividit en tres seccions
diferents: un altre camp llaurat a la part
inferior dreta, un petit trapezi simbolitzant la
llum del dia, al centre, i un trapezi fosc més
gran, simbolitzant la nit, a la part superior
dreta. El gran arbre que domina el costat
dret del quadre presenta un ull que tot ho
veu, centrat en la seva corona biomòrfica; i
una orella humana adherida al seu tronc,
denunciant l’antropocentrisme en el que
estem imbuïts.
La paraula francesa “jour” (dia) apareix en
una fulla plegada de paper de diari, a la

base de l'arbre. Una granja amb parets
esquerdades i una xemeneia recta (potser
la casa de la família Miro?) ocupa el centre
de la pintura. A l'esquerre, un arbre
estilitzat bressola una asta amb les
banderes de Catalunya, Espanya i França.
Una altra bandera francesa penja entre la
branca de l'arbre, que sobresurt a la part
superior esquerra de la lona, i la tija que
empeny cap amunt la planta d'àloe amb les
seves impactants dents de serra.

Escampats per tot el quadre veiem una
col·lecció de criatures multicolors, incloent
un gos, un caragol, un cavall i un poltre, un
pollastre, conills, ocells, un peix mig fora de
l'aigua i un llangardaix. Una vegada Miró va
dir: "Jo treballo com un obrer en una granja
o en una vinya. Les coses em venen
lentament. El meu vocabulari de formes,
per exemple, no ha estat el descobriment
d'un dia. Va prendre forma malgrat mi
mateix. Per això sempre estic treballant en
cent coses diferents al mateix temps".
Estem al davant d’una lliçó magistral
d'ecologia total que ens recorda lo propers,
dependents i interrelacionats que estem els
humans amb la Natura.
Temi Vives

Pàgina 49 / 49

