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Dolçor d’aigua

“L’aigua és la força motriu de tota la natura”
Leonardo da Vinci

Presentació

Editorial

Aigua, pocs mots evoquen semànticament tal quantitat de significats. Un element
omnipresent i poderós que modela i participa en la majoria dels processos naturals i
espirituals; capaç, més que qualsevol altre, d’alçar les més grans fortunes o generar les
més cruentes guerres al planeta. Definitivament, l’aigua és el recurs natural més preuat.
Malauradament en els darrers segles ha estat maltractada i poc respectada. Amb tot, ella
ens adverteix contínuament que el seu destí serà el nostre.
Personalment em sorprèn la seva capacitat a l’hora de diluir-se amb tot allò que l’envolta,
sigui bo o dolent. Aquesta capacitat, que en principi podria semblar una feblesa, és en el
fons la seva principal virtut, doncs té la propietat de revenir una i altra vegada, de forma
infinita, a allò que era: aigua neta i cristal·lina. Un exemple a seguir, doncs la nostra vida
sovint es veu exposada a diferents ambients i situacions, no sempre positius, no sempre
sans. La lliçó que caldria aprendre de l’aigua és justament aquesta, absorbir tot allò que
ens envolta per saber que sempre cal tornar a la nostra essència. Malgrat tot, desprès de
cada experiència mai serem els mateixos, com no ens banyarem mai dues vegades en el
mateix riu.
Aquesta és l’essència de Sterna, un sentiment i un camí a fer en la defensa de la natura i
la conservació. Impregneu-vos, com l’aigua d’un torrent, d’art i de natura. En sortireu més
rics, més feliços i amb més coneixements.

Estem fets en gran part d’aigua i habitem el planeta blau. L’aigua doncs forma part de
la nostra vida, del nostre entorn quotidià. Tot i així l’aigua dolça, tema d’aquest número
de la revista, és la menys abundant i només en podem aprofitar l’u per cent, que prové
principalment de llacs, rius o gel. L’aigua es fa gas quan el sol la converteix en vapor, líquid
quan es precipita en forma de pluja, sòlid quan es compacta en glaceres o pinta de blanc
les muntanyes.
L’aigua té moltes cares, les unes visibles com les citades i les altres no, com la dels aqüífers
que s’amaguen al subsòl. Depenen d’ella tots els éssers vius, però l’ésser humà tot sol el
2025 en consumirà el setanta per cent, principalment en l’agricultura, l’indústria i a casa,
en aquest ordre decreixent. El futur d’aquest bé tan preuat és doncs incert. Si a això hi
afegim que el principal depredador del planeta malbarata l’aigua, la contamina i en fa un
mal ús, és fàcil preveure que d’aquí a no tants anys aquest element sigui més preuat que
l’or… però llavors ja no ens quedaran ni les llàgrimes.
A Artsterna, però, no us volem fer plorar, sinó mostrar-vos un petit recull de disciplines
que utilitzen l’aigua per a crear bellesa, provocar emoció i entretenir. Només hem donat
una pinzellada de la part fosca deguda als humans als apartats Fotografia i El Calaix; pel
que fa a la resta us convido a descobrir les meravelles que nosaltres, quan volem, fem
possible amb la nostra creativitat innata, una magnífica característica que ens diferencia
dels altres éssers vius.

Jaume Ramot
President del Grup de Natura Sterna

Lafay eBooks: https://amzn.to/3ni1XaI
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L’aigua del nou flamenc
Carme Lafay

Enrique López Garre

L

’any 1973 el jove guitarrista Paco de
Lucía delitava el món amb la rumba
instrumental Entre dos aguas, considerada
actualment, a nivell nacional i internacional,
una peça mestre del flamenc contemporani.
De fet, el guitarrista l’havia improvisat en el
moment d’enregistrar un disc, tot i que ell
mateix va reconèixer inspirar-se en un tema
de Los Marismeños i, però menys, en una altre
de Las Grecas.
https://bit.ly/37loX1y
Uns anys més tard, el 1981, el cantant de
flamenc romaní Camarón de la Isla trauria

al mercat la cançó Como el agua poc temps
després del reconeixement unànim al seu
talent pel disc La leyenda del tiempo, una
proposta innovadora i pionera en fusionar el
flamenc amb altres estils com el jazz o el rock.
Després d’aquest èxit vindrien sis LP més fins
a arribar al disc de flamenc més venut de tots
els temps: Soy gitano.
https://bit.ly/36qeoet
Paco i José varen marcar un abans i un
després en la història de la música flamenca.
Tots dos nascuts a Cadis i d’edat semblant,
tots dos amb duende, el guitarrista i el cantaor

es varen conèixer en una finca de la família
Domecq i iniciaren una amistat que els va
dur a gravar nou àlbums junts (1969-1977).
Companys de gresques i de saraus, d’alcohol,
tabac i drogues, s’entenien amb una mirada i
s’admiraven.
Els dos artistes es van allunyar del flamenc
tradicional en busca de vies d’expressió
inexplorades, com la seva fusió amb el pop
o el jazz llatí, de caire més comercial. Cal
esmentar que un temps abans la revolució
musical ja s’havia iniciat amb Las Grecas,
Smash, Lole y Manuel, Veneno o Pata Negra
i que ells la varen flairar i s’hi varen apuntar,

conscients que calia un canvi en profunditat
per adaptar la tradició als nous temps.
A dia d’avui moltes són les idees que s’han
anat sumant al flamenc més purista, que
encara es manté amb els palos i cantes de
sempre. Paco de Lucía i Camarón de la Isla van
fer possible, entre altres, una nova generació
de cantants que ha aconseguit que la seva
música es modernitzi i perduri. Queda ben
patent en els següents videoclips. Aquí us els
deixo.
https://bit.ly/36ofYxe
https://bit.ly/36rCXHQ
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Ridaura, vida i mort
Rosa Matesanz

Rosa Matesanz

Rosa Matesanz
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Refranys i dites catalanes
Esther Pardo

Poema
Esther Pardo

A la Font de les Paitides (Viladrau - Osona)

Entre les feixes esgraonades,
cada una d’elles com un retall,
brollen tes aigües mai estriades
com ansa llisa de pur cristall.
Ton marge dóna granada userda.
Les cueretes beuen de tu.
D’una pomera que ja s’esquerda
neda en tes aigües el fruit madur.
Quan les pageses tornen de missa
amb la caputxa plegada al braç,
tasten de l’aigua bellugadissa.

Guerau de Liost, nom de ploma de Jaume Bofill i Mates

Aigua de gener omple botes i graner.
Aigua de febrer, bona pel sementer.
Aigua de març, herba als sembrats.
A l’abril, cada gota val per mil.
Aigua de maig, mala pels ramats.
Al maig, cada dia un raig.
Aigua de juliol encén el sol.
Aigua d’agost, mel i most.
Aigua cau, senyal de pluja.
Quan plou molt, no valen paraigües.
A la vora del riu no t’hi facis el niu.
El foc té aturador, l’aigua no.
Ni vinya prop de torrent, ni casa prop de convent.
No diguis d’aquesta aigua no en beuré, per tèrbola que sigui.
Quan la merla canta i no plou, senyal d’aigua si Déu vol.
Aigua corrent no és dolenta ni pudent.
Aigua bruta no fa espill.
Guarda’t del torrent que no fa remor.
Cantiret que a la font vas, un dia o altre trencaràs.
D’aigua passada, molí no en mou.
De gota en gota corre el riu.
De mica en mica s’omple la pica i de gota en gota s’omple la bota.
Amor de senyor, aigua en cistelló.
No et fies mai d’aigua mansa que tot ho alcança.
Qui porta l’aigua al seu molí no es recorda del seu veí.
A Palafrugell, pouen aigua amb un cistell.
Els de Riudaura la deixen caure, els de Sant Joan la van parant; però que
burros són els d’Olot que la paren amb un got.
.....el mosquit va dir a la granota: “Val més morir en el vi que viure en l’aigota.”

Mònica López

I quan reprenen, testes, el pas,
entre les herbes de la païssa
troben la calma de llurs quintars.

Al nostre país tenim moltes dites i frases fetes; vénen de diferents
contrades, amb petites variacions per dir el mateix; en tenim
d’evidents, algunes de molt conegudes, d’altres només
nostres i la majoria sol passar de generació en generació.
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Bs-Matsunaga

Tomoko Ohno

Aigües plujanes

La boira

Sona el despertador, m’aixeco i miro per la
finestra: plou. Els fanals il·luminen les gotes
que van caient amb poca intensitat. És tan
agradable mirar com regalimen suaument
per les fulles dels arbres, relliscant de branca
a branca amb una fressa sorda, com el buf
d’un vent suau. M’agradaria quedar-me al
llit escoltant ploure. No és un bon dia pels
que no els agrada mullar-se i fa patir als
que temen que plogui sense mesura. Obro
la finestra; l’olor a terra mullada em remet
a la infantesa, a quan gaudia trepitjant les
basses del camí. Somric al record i deixo que
la pluja em mulli lentament, que m’impregni
bé de minerals, nitrògen i tota mena de
ions, fent que em senti millor. Em neteja per
dins mentre ric i ploro com una bleda. Que
poderosa i versàtil és l’aigua, que és ara una

Quan més propera la tinc, menys la veig;
arriba amb la seva envoltant frescor, suau i
silenciosa, fins que de sobte ens té presoners,
a tots els habitants del bosc, dins del seu tou
captiveri.
S’aposenta, emplena el nostre entorn i
l’ecosistema no li és indiferent. Cada un
de nosaltres la notem i la tractem com cal.
Les fulles de tots els arbres s’humitegen
i comença el seu plor content i agraït. Les
llàgrimes regalimen i es despengen fent un
soroll misteriós sobre les fulles caigudes.
L’escorça dels troncs s’amara en la seva frescor
alhora que el subsòl s’alimenta d’aquella
humitat passatgera. Mentre la tenim entre
nosaltres la visió és quasi nul·la, el sentit de
la vista ens aclapara donant-nos imatges
grotesques i deformades. La claror ha deixat

Sílvia Gomau

plugeta fina, ara una tempesta amb llamps
i trons. Em captiva la ment imaginar com el
vapor es converteix en aigua o es transforma
en neu a baixes temperatures. La pluja viatja
en l’espai i en el temps en diferents estats
sense deixar de ser ella mateixa; i el cicle es
tanca. Admiro la seva capacitat d’adaptar-se
sense deixar de ser. Intento recollir aquest
poder, aquesta versatilitat, i retenir-les cada
cop que plou perquè renovin les meves forces
internes. Pluja! Ets necessària a la flora i a
la fauna; renoves mar, rius i pous; neteges
cases i camins. Quan et manifestes millora
la qualitat de l’aire, s’eliminen els tòxics que
estan en suspensió i podem respirar un aire
més pur. Tot queda net, renovat, bonic… fins i
tot les nostres ànimes.

Noma

d’entrar, una gran capa densa la reflecteix i
ella se n’entorna per on ha vingut.
No sabem mai quan vindrà i molt menys
quan ens deixarà. De vegades s’està quieta i
d’altres es recargola entre nosaltres. Alguns
habitants del bosc aprofiten aquestes estones
per recollir aliments del terra i d’altres, amb
la seva gran capacitat auditiva, els atrapen sense ser vistos. Per aquest motiu tots
coneixem el cant que des de temps arcaics es
cantava quan ella venia:
“A cau tothom, a cau!
S’apropa la ceguesa, s’apropa la foscor.
A cau tothom, a cau,
que és el lloc on estareu millor.
Aviat la tindrem aquí,
freda, humida, enigmàtica i silenciosa.
Arriba la boira misteriosa.”
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Invocació
a la pluja
Joan Parramón

PINTURA 13

E

l 2012 estava preparant les meves obres
per a l’exposició col·lectiva Els colors
de l’aigua, que vam realitzar amb en
Jaume Muelas i l’Ana María Cuatrecasas a la
Galeria Paspartú de Barcelona. Treballàvem
sobre el tema de l’aigua, de l’abstracció i de
com representar-la. El moment que vivíem
al país, a la fi d’una llarga sequera, em va
portar a treballar la pintura, l’obra, com una
invocació, com la que feien els homes primitius

des d’el fons de les cavernes on vivien. Vaig
intentar connectar amb l’esperit de les coses
inertes i dels essers vius i, en una mena
d’acte màgic, implorar l’abundància d’aquest
element. Invocació a la pluja és una crida a la
pluja, a l’aigua, element bàsic de la creació,
imprescindible per a mantenir la vida. Vaig
demanar: “que plogui sobre tot i sobre tots,
que netegi, que ens porti riquesa i felicitat, que
tot el que és legítim creixi i fructifiqui”. Potser

sóc pretensiós i es tracta tan sols d’un grapat
de bones intencions plasmades sobre el llenç,
però segur que, d’aquestes creences meves,
alguna cosa en quedarà.

https://joan-parramon.com/
https://joan-parramon.com/los-colores-del-agua/
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El ball de les sirenes
Carme Lafay

C

orria l’any 40 quan la nedadora Esther Williams (1921-2013) va
canviar la competició per un espectacle poc conegut anomenat
ballet aquàtic. Abans d’ella Annette Kellerman s’havia exhibit
ballant dins d’un tanc d’aigua, però no va ser fins a Los Angeles 1984
que aquesta disciplina es va considerar esport olímpic amb el nom de
“natació sincronitzada”.
Durant més d’una dècada Williams va ser la reina dels anomenats
“aquamusicals” d’Hollywood on mostrava les seves grans dots
artístiques i esportives.
https://bit.ly/3qC1eDi
https://bit.ly/3qD6Q00
Avui dia tothom ha sentit parlar de Gemma Mengual o d’Ona
Carbonell i del seu palmarès de medalles; el que és menys sabut
és que aquest esport era inicialment masculí. Per a practicar-lo es
requereixen habilitats aquàtiques com un gran control de l’apnea,
resistència física, flexibilitat, gràcia, precisió i una bona dosi d’art
perquè les coreografies transmetin emoció.
En quant a hores de dedicació, en una entrevista a l’Ona pel
programa Economia en colors, l’esportista va explicar els seus horaris
d’entrenament des d’els 9 anys d’edat. El resultat va ser que als 25
anys, l’Ona havia practicat un total aproximat de 33.856 hores. Vull
apuntar que, segons el sociòleg canadenc Malcom Gladwell, cal un
mínim de 10.000 hores per a dominar una disciplina.

Veronika Szappanos

Gemma Mengual, en aquest solo el 2009 a Roma, mostra amb gran
expressivitat uns braços forts i plens de caràcter:
https://bit.ly/36SCxub
El mateix 2009 l’equip nacional de natació sincronitzada va guanyar
l’or amb música de Led Zeppelin:
https://bit.ly/3qCTSiH
L’Ona Carbonell a Kazan el 2015 va sorprendre amb un solo innovador,
impactant per la seva dificultat d’execució:
https://bit.ly/3mQQKNU
Però la sincronitzada no és només competició. És espectacle! Fa estiu
i suggereix vacances i platges de cocoters. Per a mostra una grabació
feta a Varadero (Cuba):
https://bit.ly/3mUHLLO
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Pluja púrpura
Francesc Sabanés

Oranfireblade

Sovint la pluja està relacionada amb catàstrofes
naturals (qui s’atreveix a negar el canvi
climàtic?) i de vegades és la solució puntual
a algunes de les nostres mancances com a
habitants d’aquest el nostre planeta; la fi d’una
llarga sequera, la puresa de l’aire que respirem...
No obstant això pot ser la pluja un element
redemptor i purificador que dóna inici a
una nova etapa. Prince Roger Nelson, també
conegut com a Prince i, per desavinences amb
la seva discogràfica autoanomenat El Símbol
o L’Artista, va necessitar també d’aquest

fenomen meteorològic per donar un gran pas
en la seva carrera discográfica.
Purple Rain (1984), el seu sisè àlbum d’estudi,
va significar un canvi en el que havia estat
el seu registre fins al moment, obrint-se a
altres estils, fet que el va fer més accessible
al gran públic. Cinc cançons d’aquest treball
van arribar al Top 10 i dues d’elles al número u,
aconseguint vendes milionàries en vendre’s 14
milions de còpies a tot el món.
Concebut l’àlbum com a banda sonora, Prince
va protagonitzar la pel·lícula de mateix

nom en la qual interpreta de manera semi
autobiogràfica a un jove procedent d’una
família disfuncional que troba refugi en
la música; el film li va fer guanyar diversos
premis, entre ells tres Grammy i un Oscar.
D’entre els talls d’aquest àlbum cal destacar
Purple Rain (album, pel·lícula i cançó tenen
el mateix títol). Però de què tracta aquesta
cançó? La pluja púrpura, barreja del color de
la sang i el blau de cel, simbolitza l’apocalipsi,
la fi del camí. També reflexiona que, arribats a
aquest punt, tots volem estar acompanyats.

Una curiositat sobre aquesta peça. La versió
que s’escolta en l’àlbum va ser gravada
en directe durant un concert benèfic.
Entre cançons Prince deia a la banda que
l’acompanyava llavors, The Revolutions, que
estaven fent història. L’himne es va convertir
en epitafi quan la va interpretar per última
vegada a la Superbowl el catorze d’abril de
2016. L’artista moria una setmana després.
https://www.youtube.com/
watch?v=TvnYmWpD_T8
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Melusina i les dones
d’aigua
Alix Gual

elusina és una figura femenina llegendària que
s’originà en l’Edat Mitjana, tot i que cultures molt
anteriors fan referència a una deessa o fada de
característiques semblants. Una de les evocacions més
antigues ens arriba del segle XII, però va ser Jean d’Arras
que immortalitzà la seva història escrivint en prosa (1393)
un mite que havia estat fins llavors de tradició oral.
En el Poitou (França) un cavaller de noble llinatge fou
perseguit per matar accidentalment el seu oncle. Buscà
refugi en un bosc prop d’una font. Allà aparegué una dona
molt bella, Melusina, que calmà el seu desesper i s’oferí
a ajudar-lo. Li va posar, però, dues condicions: havia de
casar-se amb ella i no la podia veure mai els dissabtes. La
parella es va instal.lar al castell de Lusignan on va arribar a
criar deu fills, els uns futurs reis, els altres senyors de l’alta
noblesa. Una nit, la suspicàcia va fer que el marit trenqués
la segona promesa espiant la seva dona nua dins la
banyera. Quedà ben espantat: de cintura en avall era una
serp, un rèptil anguniós que donava uns cops de cua que
feien vessar l’aigua per tot arreu. (A la simbologia medieval
se sol relacionar la serp amb l’aigua).
https://en.wikipedia.org/wiki/Melusine
Les dones d’aigua son éssers de la mitologia catalana
que habiten en estanys, torrents, salts d’aigua, fonts…
Es tracta d’una derivació del mite de l’esperit de les
aigües, present en totes les cultures. La creença popular
considerava l’aigua com femenina i generadora de vida.
Trobem aquestes «aloges» a la Catalunya interior agrícola i
al Pirineu amb històries semblants a la de Melusina. Jacint
Verdaguer en parlà a Canigó i Caterina Albert, a Solitud.
L’escriptora Irene Solà va guanyar el 2019 el Premi
Anagrama i el Premi de Literatura de la Unió Europea
per l’obra Canto jo i la muntanya balla, en la qual prenen
la paraula núvols, dones d’aigua, bolets, persones vives i
mortes… fins i tot la muntanya. Veure el llibre:
https://amzn.to/2XcB38N

Caroline Sattler

Els alquimistes creien que tota la matèria estava composta
per terra, aigua, aire o foc. L’aigua simbolitzaria la neteja i
la purificació del cos i de l’ànima. El bautisme, per exemple,
seria el renaixament de l’home nou i la pèrdua de l’home
vell i la seva culpa amb l’aigua com a vehicle. Trobareu
moltes més dades interessants de les dones d’aigua en
l’època medieval en el vídeo:
https://bit.ly/3pxiwjo

La fondària del Baikal

Aigua dolça,
aigua amarga
Carme Lafay

Jemzo

Simon Matzinger

El gran llac Baikal de Sibèria es va
formar fa 20-25 milions d’anys. És
el més antic, el de més fondària
(1.632m.) i el de més capacitat del
món (23.000 kms. cúbics), acull
1.200 espècies d’animals i 600 tipus
de plantes. Entre els primers hi ha
foques, que suposadament varen
arribar al llac en temps prehistòrics
des del mar Àrtic.

La contaminació del
Karachay

L’alçada del Titicaca

La tristor del Kivu

Jon Mills

Wilddueck

El Titicaca, entre Perú i Bolívia, és el
llac més alt del món (3.812m.). Gran
part de la seva aigua es perd per
evaporació (91%). Té 12 varietats
de plantes aquàtiques, essent la
més abundant la totora; la granota
gegant (Telmatobius culeus) el
té com a únic hàbitat. La fauna
terrestre de les illes i les vores del
llac la formen llamas, alpacas i
vicuñas, entre altres.

Es diu que qui passi més d’una hora
a la riba d’aquest llac rus acabarà
morint. L’any 1951 es va començar
a utilitzar com a dipòsit de residus
radioactius de la propera central
nuclear de Mayak; durant els
anys 60 les diverses sequeres van
fer baixar els nivells d’aigua i la
pols radioactiva alliberada es va
dispersar, aportant malalties i mort
als veïns de la zona.

Aquest gran llac entre Ruanda i la
República Democràtica del Congo
és famós per servir de tomba a la
majoria de víctimes del genocidi
de Ruanda. Ubicat en zona sísmica,
conté a més uns 55.000 milions
de metres cúbics de gas metà
degut a la interacció de les seves
aigües amb un volcà profund
que erupciona periòdicament
provocant impactants explosions.

La superfície del
Superior

Per a plorar:
Rio Ganges (Índia)
https://bit.ly/2LxxZBr
Rajesh Balouria

Rickyoumans

El llac Superior, entre Estats Units i
Canadà, és el més extens del món,
amb una superfície de 82.000 kms2
i una costa de 4.393 kms. El Mar
Caspi, considerat llac, seria encara
més extens, però és d’aigua salada.
Amb els 12.000 kms. cúbics d’aigua
del Superior es podria cobrir tota
la superfície dels EUA amb 2 pams
d’aigua.

Rio Citarum (Java-Indonèsia)
https://bit.ly/3nfmQ6n
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Flocs de neu i fractals
Pili Royo i Esther Barrabés

Free Photos (Pixabay)

Moltes de les formes que apareixen a
la natura es poden considerar objectes
fractals, com els flocs de neu. Les fractals
són conjunts autosimilars (si agafem una
part veurem que té la mateixa forma o
estructura que el tot) de dimensió no entera
(a diferència de la línia, el pla o el volum, de
dimensions 1, 2 i 3 respectivament).
Alexei Kjatov

5 l.

La corba de Koch (o floc de neu de Koch) és un
objecte fractal de dimensió log(4)/log(3) ≈1,26
i es construeix per iteració: començant amb un
triangle equilàter, a cada segment es substitueix
el terç central per un triangle equilàter.
A cada iteració, si el triangle inicial té costat de
longitud 1, el perímetre és 3
, el qual tendeix a
infinit, mentre que l’àrea tendeix al valor finit
.
En definitiva, observant les figures podem veure
que el perímetre és cada vegada major, mentre
que l’àrea es manté dins uns límits.

3 l.

4 l.
Amb dos flocs de neu de Koch es pot
tessel·lar el pla: es pot recobrir tot el pla
sense que quedi cap forat usant dues peces.

Repte:

D’una font hem d’agafar 4 l d’aigua, però tenim una galleda de 5 l i una altra de 3 l.
Com ho fem? Pots trobar maneres diferents d’aconseguir-ho, com podràs comprovar a:
https://www.youtube.com/watch?v=ziiFU3kHRdA&feature=youtu.be
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Recomanacions

Aigua i neu a l’impressionisme

A civil action (Zaillian): basada en fets
reals, sobre els problemes que comporta
la contaminació de l’aigua dels pous.
Erin Brockovich (Soderbergh): basat en
fets reals, és un film entretingut sobre
malalties en relació amb l’aigua de
consum.
También la lluvia (Iciar Bollaín): pel·lícula
sobre la denominada «Guerra boliviana
de l’aigua», la lluita d’un poble per tenir
accés a la necessària aigua.
Chinatown (Polanski): un clàssic del
cine negre que s’havia de dir Water and
power i que recull molt bé els jocs de
poder al voltant de l’aigua.

Els pintors impressionistes d’aquest corrent
pictòric, que es va iniciar a finals del segle
XIX, estudiaven els diferents matisos de
l’atmosfera i intentaven copsar la fugacitat
del temps en les seves teles. Els anomenaven
«impressionistes» arran de les crítiques
pejoratives que va rebre un quadre de Claude
Monet titulat: Impressió: sol naixent.
Només volem esmentar aquí la profusió de
quadres amb motius de pluja o de neu. El fet
és que els cridava l’atenció l’efecte que produïa
la llum sobre superfícies molles o cobertes de
neu, així com el reflex de l’aigua, un altre dels
elements característics de les seves pintures.
L’oli representat és de Claude Monet i es diu: El
desglaç a Vétheuil (1881)

Carme Lafay

Pintura

Jan Alexander

Cinema-ficció

Dansa

Fotografia

Teatre

Recomanacions

Ama

Volar dins l’aigua

Titelles d’aigua

Tapped (Soechtig i Lindsey): el negoci de les aigües
embotellades als EUA; dinàmic, entretingut i esclaridor.
A world without water (Woods): sobre les males
pràctiques en la privatització del dret a l’aigua; mostra
la cara fosca de l’avarícia dels humans. Commou i
enfada.
Flow (Salina): com diferents corporacions roben l’aigua;
va ser presentat a l’ONU. Té bon ritme i aporta un
missatge: l’aigua és de tothom.
La soif du monde (Arthus-Bertrand): molt estètic i amb
imatges impactants, amb una bona banda sonora,
és recomanable per a pantalla gran. Documental de
denúncia social, però també de natura.

Ama és un curtmetratge de Julie
Gautier, una campiona francesa
d’apnea, filla d’una ballarina i
un pescador. Ella mateixa n’és
alhora directora i actriu. La
història que explica aquesta
pel·lícula tan peculiar rodada
dins d’una piscina, cadascú la
pot fer seva segons les pròpies
vivències. La Julie va demanar
ajuda a la coreògrafa Ophélie
Longuet i el resultat és intimista i
molt estètic. Amb poc més de sis
minuts de durada aquesta cinta
remou les nostres emocions i
atrapa els nostres sentits.

Tots tenim present la imatge d’un ocell bategant les ales
i creuant l’aire. És una cosa normal. Per a alguns ocells,
però, és absolutament normal volar tant dins l’aire com
dins l’aigua. Mentre que uns, com els corbs marins, les
calàbries o els cabussons, s’impulsen amb les potes i
mantenen les ales plegades, altres, com els gavots, els
frarets, les baldrigues o els mascarells, bateguen les ales,
volant, literalment, dins l’aigua. I ho fan a tal velocitat i
amb tanta mestria, que s’alimenten exclusivament dels
peixos que capturen en el seu element.

Quan es visita Hanoi, al nord de
Vietnam, una de les atraccions
locals és el teatre de titelles
d’aigua. Amb una magnífica
posada en escena, aquestes titelles
flotants expliquen antigues
històries locals. D’origen incert, han
rebut influències de l’Índia i la Xina.
A Vietnam concretament, daten
de 1121.Des de llavors aquest tipus
de teatre forma part de la cultura
vietnamita, tot i que va passar una
època d’aniquilació per les forces
d’ocupació francesa el 1946.

https://bit.ly/3p37nqz

https://bit.ly/2KnS1O6

Birgit Kremer

https://bit.ly/2LoLJ19

You tube

Free Photos

Gerd Altmann

Cinema-documental

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

