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“Sóc l’albatros que t’espera a la fi
del món. Sóc l’ànima oblidada
dels mariners morts...”.

Vols ser soci/a de Sterna? És gratis!

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

grupnaturasterna@gmail.com
amb aquestes dades:
Nom i cognoms
DNI
Adreça de correu electrònic
Telèfon mòbil
Telèfon fix

Una vegada rebudes, us enviarem un carnet de soci que podreu imprimir i retallar o portar al mòbil.
Pel fet de ser soci, tindreu prioritat en les activitats del Grup, podreu col·laborar i presentar iniciatives
i rebreu a la vostra adreça de correu electrònic les revistes de Sterna.

Per fer coses hem de ser més socis padrins!
Si, a més, voleu ser soci padrí i contribuir a les despeses del Grup,
podeu fer un donatiu anual de l’import que ens digueu, amb un mínim de 25 euros,
que se us carregarà al número de compte corrent que ens indiqueu.
Si volguéssiu fer una aportació puntual, poseu-vos en contacte amb nosaltres a:

grupnaturasterna@gmail.com

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

grupnaturasterna@gmail.com

Estigues informat del que fem i del que passa a la vall. Segueix-nos!!!
https://es-es.facebook.com/Grup-deNatura-Sterna-164351910300211/
@grupnaturasterna
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Segons la mitologia grega Dèdal era un reconegut arquitecte i artesà que, en veure’s
superat per l’enginy del seu nebot Perdix, un bon dia el va empènyer des del punt més alt
del temple d’Atenea. La deessa, que ho va presenciar, convertí a Perdix en un ocell en plena
caiguda. En una perdiu justament. Conta la llegenda que, per aquest motiu, la perdiu no
vola gaire alt i nia a terra, poruga a resultes del trauma que li va produir la caiguda.
Dèdal fou desterrat. Lluny de casa, a Creta, reincidí de forma greu i fou empresonat
juntament amb el seu fill Ícar. Fruit del seu enginy, ideà unes ales per fugir tots dos. En
mig del mar, desobeint el seu pare, Ícar va pujar i pujar fins que el sol va desfer la cera que
mantenia unides les plomes de les seves ales. Bategant de braços sota la mirada impotent
de Dèdal, el jove va caure al buit. Mentre queia el seu pare va sentir cantar una perdiu.
Les plomes dels ocells han fascinat la humanitat des d’els seus orígens. En aquest número
de la revista Artsterna volem prestar-los una atenció molt personal.
Jaume Ramot
President del Grup de Natura Sterna
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Editorial
Els ocells formen part del món que ens envolta des que naixem. Sovint, però, ens passen
desapercebuts, sobre tot si el nostre entorn és urbà. Si en algun moment ens hi fixem, de
ben segur que quedarem bocabadats. Ens poden sorprendre en tants aspectes!
A més els necessitem per moltes coses; entre altres formen part de la cadena tròfica. Us
poso un exemple: el president comunista Mao Zedong, havent observat que els pardals
es menjaven una part important del gra de les collites, va promoure una campanya a
nivell nacional per a exterminar-los. Ho va quasi aconseguir, però llavors els camps varen
estar devastats per diverses plagues, una d’elles de llagosta; i mentrestant el poble es
moria de gana. Espantat, Mao va haver d’importar a corre cuita i en secret 200.000
pardals de la U.R.S.S. Lamentablement els humans no aprenem dels errors i només des
d’el 2001 el pardal gaudeix d’un estatus d’au protegida a la Xina.
Els artistes no s’han quedat curts en l’admiració de tothom pels ocells. Escriptors,
coreògrafs, músics, fotògrafs, cineastes, molts són els qui han fascinat. Si ens
acompanyeu, us en farem una pinzellada…
Carme Lafay

Consell editorial: Carlos Alvarez-Cros, Miguel
Ángel Fuentes, Carme Lafay, Rosa Matesanz,
Esther Pardo, Jaume Ramot.

Col.laboradors: socis de Sterna
Correcció i revisió: Carme Lafay, Esther Pardo.
Les opinions dels autors, col·laboradors i convidats
corresponen exclusivament al seu criteri personal.
© Les imatges són propietat dels seus autors.
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La Gazza Ladra
Esther Pardo

L

a característica que tenen les garses i el seu
afany per endur-se tot allò que enlluerna va
portar a Gioachino Rossini la inspiració per
composar la música d’una òpera basada en la
novel·la La garsa lladra de Jean-Marie-Théodore
Baudouin i Louis-Charles Caigniez, una obra
melodramàtica amb final feliç que conté alguns
moments de comicitat. Ens explica la història
la seva protagonista, la garsa, que no es veu a
l’escenari, però s’intueix. Recomano la versió feta
al teatre La Fenice de Venècia on trobem aquesta
au sobrevolant l’escenari i fent d’espectadora del
que passa. Ella no ignora, però, que és la causant
del mal de la protagonista (Ninetta) a la que
culpen d’haver robat la forquilla que la garsa ha
guardat al seu niu.
Hem de destacar d’entre els personatges
Gotardo, l’alcalde, que té una veu de baix
profund i que fa d’aquesta obra una peça
especial, doncs és el dolent de la història i
ens fa tremolar quan pensem el que vol de la
protagonista.
Trobo especialment maco el duet de la Ninetta
(soprano) amb en Pipo (contralt) al tercer acte,
un cant a l’amistat i a la lleialtat.
La música de La Gazza ladra no té la brillantor
d’altres obres de Rossini, però sí la té l’obertura.
Pel que sembla a Rossini li agradava composarles el dia abans de l’estrena i en aquest cas li
va sortir rodona. La podem escoltar en anuncis
de publicitat com d’un suc de fruites fins a
pel·lícules; però sens dubte, qui ha fet més
famosa aquesta òpera, ha estat Hergé a Les joies
de la Castafiore on Tintin descobreix el robatori
de la garsa.

ÓPERA
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https://www.youtube.com/watch?v=UjDXNqG0Deg
La Gazza Ladra al teatre La Fenice de Venècia,
amb una feina extraordinària de la ballarina
en el paper de garsa.

Mabel Amber per Pixabay
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El Llac dels cignes
Carme Lafay

A

questa obra musicada per Txaikovski es va estrenar
al Bolshoi de Moscou el 1877. Forma part dels
“Ballets blancs” com La sílfide (1830), Giselle-acte II
(1841) o Les sílfides (1908). Considerats arquetips del ballet
clàssic romàntic, popularitzat al segle XIX, tenen en comú
els escenaris màgics, els personatges fantàstics, els amors
impossibles i la lluita entre el bé i el mal.
En el Llac dels cignes cal destacar el protagonisme
femení, les moltes escenes del cos de ball, la importància
de l’escenografia i la riquesa del vestuari. Són minuts
estel·lars l’adagi:42’48’’ (moviments que imiten els dels
cignes), la variació dels petits cignes: 50’16’’ (sincronia
absoluta) i la del cigne negre: 1h19’50’’ (gran contrast amb
el cigne blanc).
https://www.youtube.com/watch?v=9rJoB7y6Ncs

http://www.freepik.com
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a ballarina que fa el doble paper d’Odette/Odile ha de ser
molt versàtil. Odette és lírica, etèria, harmònica; Odile, forta,
misteriosa, dominant. Ha d’interpretar dos papers oposats i tenir
molta tècnica per executar els esperats 32 fouettés.
https://www.youtube.com/watch?v=nIADfYGc9Vw, (acadèmics)
https://www.youtube.com/watch?v=vEX_KCIBV9o, (comparativa de
7 ballarines)
La tècnica del ballet ha canviat molt des d’els seus inicis. Maria
Taglioni va ser la primera en ballar de puntes a La sílfide a París (1832).
Al segle XIX, la tècnica del ballet no s’assemblava a la d’ara. El cos de
les ballarines, tampoc. El treball muscular era diferent i s’estilaven
les dones més rodones. Ser home i ballarí estava mal vist, n’hi havia
pocs i el coreògraf els utilitzava sobre tot per sostenir les dones. El
perfeccionisme en el ballet clàssic es va donar sobre tot a la URSS, i
també a la Cuba de Castro, amb l’ajuda del socialisme. Avui dia costa
trobar una companyia que representi el Llac dels cignes amb el rigor i
l’exquisidesa d’abans.
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Siluetes
Rosa Matesanz

Q

uan Aristòtil va fer la primera classificació
de les espècies, mai no es devia imaginar
la sort que correrien moltes d’elles quan,
segles més tard, l’ésser humà es fes de
manera massiva amb el Planeta. Moltes han
hagut de fer mans i mànigues per seguir
existint, però d’altres, malauradament, ja han
desaparegut de tots els catàlegs. La història
del nostre “Aristotelis” n’és un bon exemple.
El corb marí emplomallat mediterrani
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii) és la
nostra au marina per excel·lència, una joia
que podem veure durant tot l’any. La seva
silueta negra sobre les roques retalla el blau
del mar i ens recorda la seva presència com
a subespècie endèmica de la Mediterrània.
Catalogada com a “vulnerable” dins del Llibre
Vermell de les Aus d’Espanya, ha hagut de
trampejar la sobreexplotació del seu hàbitat
en tots els sentits.

La caça, la recol·lecció dels ous i la
desmesurada pressió urbanística sobre els
penya-segats on dorm i nia van fer que la
població caigués en picat durant el segle
passat arribant pràcticament a extingir-se de
les nostres costes. Si hi afegim la sobrepesca
de les espècies de les quals s’alimenta,
la contaminació del medi, les captures
accidentals pels arts de pesca i les molèsties
causades per embarcacions d’oci, no sembla
que tingui el camí massa fàcil per seguir
acompanyant-nos.
Sortosament tot no li va en contra. L’espècie
va ser inclosa en l’annex de la Ley 4/1989, de
27 de marzo, de conservación de los espacios
naturales y de la flora y fauna silvestres i,
juntament amb la recolonització de la costa
catalana per individus procedents de l’illa de
Menorca a principis del segle XXI, la població,
mica en mica, s’està recuperant.
Parlant de siluetes, quines preferiu: les
blanques o les negres?
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En Pitxi i la Duna
Sílvia Gomau

A

sseguda davant la porta mou la cua
sense parar. Sap que en uns minuts,
com cada tarda, podrà sortir a fora a
córrer, a saltar, a olorar, i fins i tot a fer un forat
en algun racó del jardí. Només obrir ja surt
esperitada corrent amunt i avall, aturant-se
només per a olorar el que li crida l’atenció.
De cop i volta apareix un ocellet de pelatge
fosc, jaspiat en tons grisos i de cua ataronjada,
que voleia al seu voltant. La Duna comença
a córrer amunt i avall, ràpida, fent trajectes
curts mentre l’ocell segueix tots els seus
moviments. Llavors decideixo quedar-me a
veure què fan i com es comporten.
Sembla que els diverteix córrer
plegats. Entro dins per
deixar-los sols. De
tant en tant miro
per la finestra,
sense que
em vegin,

per no interrompre aquesta curiosa relació.
S’entenen molt bé, diria fins i tot que es
comuniquen.
Han passat unes setmanes i ja s’esperen l’un
a l’altre. En Pitxi –així hem decidit anomenar
aquesta cotxa fumada- és petit, uns catorze
centímetres, i de plomatge fosc. Sembla que
tingui noció del temps; quan s’acosta l’hora
s’espera sobre la teulada, refilant fort i amb
alegria tot i remenant la cua. I quan veu que
s’obre la porta, arrenca a volar en cercles
ràpidament i efusiva, apropant-se i allunyantse de nosaltres. Ens ha perdut la por. S’atura
a prop nostre, al damunt de
la taula, al respatller de la
cadira, al replà del camí.
Sabem, però, que el seu
lloc preferit és el llom
de la Duna. S’hi posa
amb suavitat, s’espolsa
les plomes, es refrega
la carona i refila el seu
cant.
En Pitxi, el millor
amic de la Duna, ja és
un més de casa.

iniesta44 per Pixabay
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Els ocells de Josep Maria de Segarra
«El niu de l’oreneta és una meravella de treball i d’enginy. Està fet de fang:
si pot ésser, d’una argila ben grassa. L’oreneta l’agafa amb el bec i el pasta
amb la saliva, i va guarnint les parets i va fent una mena d’olla perfecta com
no la faria cap terrisser».
«Els falciots gairebé mai no s’aturen en cap branca, s’arrapen a les parets, i
es pot dir que tot el dia volen».
«Els albatros, hostes d’espais hostils i remots per als humans, són símbol
de la grandesa i de l’audàcia, com l’ànima calenta i voladora de les aigües
infinites i de les tempestats autèntiques».
Josep Maria de Segarra, escriptor, poeta, cronista… i ornitòleg.
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Ales de gegant
Carme Lafay

L

’escultor xilè José Balcells Eyquem va representar
un au gegant dels mars australs, símbol de la
navegació en el temut pas del Cap Horn que separa
l’oceà Atlàntic del Pacífic. Evoca un albatros Diomedea
Exulans, un ocell marí viatger que pot arribar a tenir una
envergadura de fins a tres metres cinquanta.
L’obra és d’acer, modular i desmuntable. Els panells de
metall, en posició vertical, enquadren la blanca figura de
l’albatros, agafada en ple vol.
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noticiasdecruceros.com

Sara Vial, 1927-2016

jmartizo per Pixabay

Sóc l’albatros que t’espera a la fi del món.
Sóc l’ànima oblidada dels mariners morts
que varen creuar el Cap Horn
des de tots els mars de la Terra.
Però ells no varen morir per les furioses onades.
Avui volen amb les meves ales
fins a l’eternitat,
dins l’última esquerda dels vents antàrtics.
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Pica-soques blau
(Sitta europaea)
m. a. fuentes

L’OCELL 15

É

s un petit ocell forestal propi de boscos
caducifolis de muntanya de la Catalunya
humida, majoritàriament rouredes i fagedes
del Pirineu i Prepirineu, tot i que habita també
pinedes subalpines de pi negre, pi roig i avetoses.
Els darrers anys ha experimentat una notable
expansió a terra baixa, on és escàs, de distribució
irregular i sovint lligat a boscos humits com els
boscos de ribera, però també pot ocupar suredes i
alzinars amb roure martinenc.
És una espècie nouvinguda a la Vall del Ridaura,
on va nidificar per primer cop fa tan sols uns pocs
anys, però que cada vegada és menys escassa.
Es mou com un picot, però a diferència d’aquest,
no recolza la cua al tronc dels arbres. S’alimenta
de fruits i insectes que troba entre l’escorça dels
arbres, i s’ha observat en plantacions de fruiters
on possiblement exerceix de controlador de
plagues. Aprofita els forats de picot per a fer el
niu, però els ‘’tuneja’’ posant fang a tot el volt del
forat per fer-lo més estret i omplint l’interior amb
trossos de fusta i fulles seques. A l’hivern, és molt
fàcil d’atraure a les menjadores d’ocells si li posem
cacauets crus enfilats en un filferro o pipes.
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Aprenent a volar
francesc sabanés

É

s costum, i no per això deixa de ser un
ganxo, que quan un grup de pop o solista
edita un recull dels seus millors temes hi
inclou una nova cançó. D’aquesta manera fins
i tot els fans més acèrrims que no han estat
seduïts pel fetitxisme inherent a la devoció
cap als seus ídols piquen l’ham i gaudeixen de
material extraordinari.
El 1995 The Beatles van obsequiar els seus
fans amb Anthology, un documental, tres
àlbums i un llibre que recollien la seva obra de
1957 a 1964. Els discs contenien la cançó Free
As A Bird composta per John Lennon el 1977.
Gràcies a la tecnologia va poder ser registrada
pels fab four, fet rellevant donat que Lennon
havia mort feia una pila d’anys.
La història és la següent. Paul McCartney va
parlar amb Yoko Ono per demanar-li si tenia
material inèdit aprofitable. El regal va ser una
casset amb 4 cançons, una d’elles una versió
poc elaborada de Free As A Bird, un ganxo
absolut ja que els altres tres membres de

la banda podien afegir-hi els arranjaments
musicals i escriure part de la lletra. Yoko
havia aprofitat així l’ocasió perquè la banda
es tornés a ajuntar als ulls del món. L’ocell
començava a enlairar-se i la cançó va ser
produïda per Jeff Lynne en detriment de
l’habitual George Martin que tenia problemes
auditius.
El vídeo promocional de Free As A Bird mostra
el punt de vista d’un ocell en ple vol a més de
múltiples referències a altres cançons com
Penny Lane, Eleanor Rigby o Paperback Writer.
Mai es veu l’ocell i es diu que és perquè ningú
es va posar d’acord sobre quina classe d’au
havia de ser.
https://cutt.ly/hpDfPC3
El 1987 la banda britànica Supertramp va
editar un LP també anomenat Free As A Bird.
Aquest treball va mostrar un canvi de rumb
en el seu so característic apropant-se més al
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Foto: Francesc Sabanés

pop i a la música de ball en clar contrast amb
el rock progressiu a què ens tenia acostumats
fins aleshores.
Llavors, però, el títol va ser una declaració
d’intencions. Hodgson i Davies varen trencar
com a parella artística el 1982 amb Famous
Last Words i Davies va respondre amb Free
as a Bird el 1987, donant vida a una gira
en la qual Lliure com un ocell no va ser per
Supertramp el vol esperat per superar la
marxa de Hodgson.
https://cutt.ly/DpDhwDj
Pocs grups de rock poden dir que després de
canviar de líder en dues ocasions hagin seguit
la seva triomfant carrera com si res. Va passar
el mateix als britànics Pink Floyd.
Learning To Fly va ser el primer senzill de A
Momentary Lapse Of Reason, ja sense Waters
i amb Gilmour al front. La crítica no va ser
gaire benvolent tot i l’èxit de públic: sold out

en tots els concerts de la gira! Gilmour prenia
lliçons de vol durant la gravació del disc;
metafòricament volia començar una cosa nova.
I ja que la cosa va de volar deixeu-me dir que
Pink Floyd es va convertir en el primer grup
de rock en sonar a l’espai quan el 1987 els
tripulants de la Soyuz TM7 van reproduir el disc
gravat en directe Delicate Sound Of Thunder.
https://cutt.ly/YpDh18E
Hi ha més Learning To Fly a la cultura
pop, entre ells el de Tom Petty & The
Heartbreakers. Vull acabar fent notar el
següent: la cançó va ser coescrita pel senyor
Petty i pel senyor Lynne, conegut de tots
nosaltres que, com recordareu, va produir Free
As A Bird de The Beatles. No noteu una fixació
d’aquest music i productor envers les aus?
https://cutt.ly/OpDjF8h
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L’au Fènix
Carme Lafay

D

iu la llegenda que a l’Edèn, sota l’Arbre del Bé
i del Mal, va néixer un ocell de bell plomatge
i cant encisador. Un dia però, el seu niu es va
incendiar cremant-lo fins a la mort. D’aquelles altes
flames sorgí un nou ocell de plomatge inigualable,
ales vermelles i cos daurat, que tornaria a expirar i a
regenerar-se mentre acumulava la saviesa del món i
servia d’inspiració a l’art i a la ciència.
L’au Fènix és present en moltes cultures com la de
l’antic Egipte, la xinesa, la japonesa, la russa, l’índia,
l’asteca, la maia o la dels autòctons nord americans. Les
històries són diverses i el nom de l’au, també (Quetzal,
Benu, Garuda, Phoenicoperus, Yel, Ocell de foc). En l’antic
Egipte per exemple, l’au Fènix representava el sol, que
mor a la nit i reneix el matí. Aquest ocell fantàstic és un
símbol de força, purificació, immortalitat i renaixement
físic i espiritual.
Un dels escriptors que va utilitzar aquest símbol va
ser el premi Nobel Hermann Hesse en la seva novel.
la iniciàtica Demian (1919). En són frases: “L’ocell trenca
la closca i vola cap a Abraxas. La closca és el món; qui
vulgui néixer haurà de trencar un món” (Abraxas és un
Déu que està per sobre del bé i del mal). I també: “Un
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Mysticsartdesign per Pixabay

ocell gegantí pugnava per sortir de l’ou, i l’ou era el món,
i el món havia quedat en ruïnes”. Ambientada en el
marc de la crisi que originà la Primera Guerra Mundial,
Hesse busca noves solucions a través del privilegi de la
intel·ligència, mitjançant dos adolescents que cerquen
una vida menys mediocre que la del seu entorn.
El mite del Fènix i les reflexions que se’n deriven han
nodrit el pensament de psiquiatres, psicòlegs, filòsofs
i pensadors com Viktor Frankl (“L’home que s’aixeca
és encara més fort que el que no ha caigut”) o Carl
Gustav Jung (“L’ésser humà i l’au Fènix tenen moltes
semblances”). Si ens alliberem de tot el que ens fa
nosa o no funciona, ens renovem, canviem, tenim més
judici. Aquest pensament duu també un missatge
d’esperança: quan caiem (morim) i ens tornem a aixecar
(renaixem) som éssers més preparats, més resistents,
més capaços. La cita de Nietzsche: “Tot allò que no ens
mata ens fa més forts” suggereix que l’adversitat és
saludable per a créixer com a persones.
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Dibuixos: Jaume Ramot

Perdiu

Puput

Gaig

sortejaren les grans extincions
i evolucionaren lentament
cap als ocells d’avui en dia.
És per això que actualment
es consideren les aus com els
darrers dinosaures vivents.
Les plomes dels ocells són
escames modificades,
estructures epidèrmiques
queratinoses que lliguen
els orígens comuns

d’aquests amb les escames i
protuberàncies dels rèptils no
ocells.
Les plomes, a més d’oferir
lleugeresa, identificació entre
espècies, termoregulació
i facilitar el vol, s’han anat
modificant segons sigui la
seva funció.
Les plomes dels rapinyaires
nocturns recorden el

Plomes
jaume ramot

É

s interessant recordar
que tots els ocells actuals
descendeixen d’un
mateix llinatge de dinosaures
coneguts com els Teròpodes.
Aquests dinosaures
sauròpodes, eren uns
depredadors que habitaren la
terra fa uns 220 milions d’anys
en el mediàtic i conegut
Juràssic. Amb el temps,
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Duc

nostre vellut. Tant suaus
que els permeten un vol
absolutament silenciós.
Les cobertores de l’ala d’un
gaig mostren un barrat
espectacular. Un esquitx
de color en una família (els
còrvids) poc acolorida.
Les plomes pectorals de
la perdiu són, a ulls dels
romàntics, la senyera de la

Rapinyaire nocturn

Flamenc

plana i el secà. Un emblema
de la lluita d’una espècie per la
supervivencia.
El color rosat del Flamenc
rau en la seva alimentació.
Els petits crustacis que filtra
amb el seu bec li aporten els
carotens responsables del
color rosat.
Algunes plomes tenen
funcions ben diverses. En

les puputs són un caràcter
que mostra estats anímics i
comportaments socials.
Segons la seva utilitat les
plomes s’agrupen en diferents
grups: plomes de contorn
i plomes de vol. En aquest
cas, les plomes de la cua o
rectrius tenen la funció de
dirigir i ajudar en la frenada i
equilibrat del vol.
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Ocells
tropicals
Joan Parramón

T

enia dues arpilleres com roba de sac
entre l’embolic de retalls que guardo per
si l’ocasió de fer-los servir es presenta. I
es va presentar quan, fa un parell d’anys, vaig
descobrir unes imatges d’ocells tropicals en
aquell gran calaix de l’estudi. Em va agafar una
mena d’interès sobtat per explorar els seus
colors i, tot seguit, se’m va ocórrer incloure’ls
en la meva sèrie Microcosmos.
Costa pintar una arpillera perquè té massa
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espais buits, però m’hi vaig posar. Em vaig
deixar anar pensant només en el color i evitant
el figuratiu; vaig abandonar-me, deixant que
tot fluís. Així va néixer Tropicalia I. En crear
Tropicalia II vaig quedar convençut dels seus
tons vius i càlids, però no del resultat final.
Com que sovint pintem per algú altre, no
m’hi vaig amoïnar. De fet vaig vendre aquest
més ràpid que el primer a través de Saatchi,
una plataforma internacional que recomano.

Encuriosit, ho vaig consultar: l’obra aniria prop
del Canadà, un lloc ben fred per aquell ocell!
https://www.saatchiart.com/elfornos
Sóc pintor i no escriptor, però em sembla que la
pintura és literatura que es veu i la literatura,
pintura que es llegeix. O són imaginacions
meves...
http://joan-parramon.com/
joan.parramon@gmail.com
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Mallerenga blava

Foto: Carlos Alvarez

La mallerenga blava
(Cyanistes caeruleus) és un
bonic i humil moixonet
d’uns 10 grams. Per a
reproduir-se fa postes de
sis a deu ous ponent-ne
un cada dia. Cada ou pesa
uns 1,5 grams. O sigui que
en sis o deu dies la femella
pot haver tret de dintre
seu una vegada o una
vegada i mitja el seu pes!
A més poden fer 2 postes
consecutives al llarg de
la temporada de cria.
Resulta increïble que tants
petits ocells protagonitzin
aquest mateix miracle any
rere any.

Literatura

Fotografia

El corb inquietant de Edgar Allan Poe

El ball dels estornells
Ricardo Iglesias (disseny de portada)

https://cutt.ly/kpgb2Nm

Particular atmosfera recreada en El corb, amb
traducció de Xavier Benguerel.
https://blocs.mesvilaweb.cat/aniol/?p=157309

Els estornells s’han expandit a
Europa durant els últims decennis.
Solen anar en grups de milers
d’exemplars que s’alimenten
d’insectes, cucs i fruits.
Vídeo del ball:
https://cutt.ly/KyAMQGK

Rosa Matesanz

El poema The Raven
(1845) va atorgar
el reconeixement
internacional a l’escriptor
nord-americà, inventor del
relat detectivesc amb Els
crims del carrer Morgue.
El recordem també per
contes de terror o gòtics,
com El gat negre o Ligeia.
Per saber-ne més de
l’autor, una biografia amb
final de ficció, donat que
encara no està clar com va
morir:
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Dansa

Escultura

Ballet L’ocell de foc, de Stravinski
El gran coreògraf Mikhaïl Fokine va estrenar aquesta
obra de ballet clàssic el 1910 amb els Ballets Russos.
En el folklore rus l’ocell de foc és sovint un símbol
de riquesa i poder. Està relacionat amb l’au Fènix,
que representa la transformació per la mort i el
renaixement.
https://www.youtube.com/watch?v=b_WJnRF5o0g
L’original, amb coreografia de Mikhaïl Fokine.
https://www.youtube.com/watch?v=Yo9L9H--t3k
El Royal Danish Ballet, amb protagonista femenina (clàssic)
https://www.youtube.com/watch?v=hANdWg3OCN0
Coreografia de Maurice Béjart, amb protagonista
masculí (innovador i transgressor)

L’òliba màgica de Harry Potter
A les aventures de
Hogwarts Hedwig és
companya i mascota.
En el cine, però, es
va fer servir un duc
blanc de nom Gizmo
de protagonista, i dos
mussols més. Un d’ells es
va espantar pel flash de
les fotos i va sortir volant
per la finestra amb la
mala sort d’acabar sota
les rodes d’un camió.

Viquipèdia

Viquipèdia

Literatura

L’estrany ocell
de la dona de Miró
Una dona de 22 metres amb
un barret i un ocell al damunt
com a primera interpretació.
O una forma fàl·lica amb una
obertura que vol ser una vulva,
segons l’autor. El que és segur
és que està feta de formigó
i recoberta de ceràmica per
Joan Gardy Artigues. Hi trobem
els colors vius típics de Miró
i el famós trencadís gaudinià
de l’arquitectura modernista
catalana.
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Parlem d’ous
Pili Royo

PARADOXA DE L’OU DESAPAREGUT

DIBUIXAR* UN OU

Quants ous comptes?

Un ovoide és una figura tancada, plana i
convexa que està formada per 4 arcs de
circumferència, 2 dels quals són iguals. El seu
nom ve de la seva semblança amb la secció
longitudinal d’un ou.
*Amb el programa Geogebra

Retalla mentalment el model seguint les
línies negres. A continuació intercanvia la
posició dels dos triangles i recompon la
figura de manera que es mantingui un marc
rectangular. Torna a comptar els ous.
Què n’has fet del que falta?

…I FER UN OVOTANGRAM DE NOU PECES

Els trencaclosques “d’aparició i desaparició”
van gaudir de certa popularitat al segle
XIX. Sembla que els primers s’atribueixen
a Sam Loyd, un apassionat del tangram i
de nombroses activitats de matemàtica
recreativa.
Explicació:
https://cutt.ly/ZpDQlmX
https://cutt.ly/ypDWCen

El tangram és un joc xinès que consisteix a
formar siluetes de figures utilitzant totes les
seves peces.

