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1. INTRODUCCIÓ

1.1 Motivació

Sempre m'ha fascinat el cel, la seva immensitat, el misteri que l'envolta i alhora la seva

bellesa. És per això que quan vaig haver d'escollir el tema del treball de recerca vaig

decidir-me a triar alguna cosa relacionada amb l'astronomia i amb l'univers.

El primer que em va cridar l'atenció van ser els forats negres, perquè sempre m'havien

atret i els trobava molt interessants. No obstant això, aviat vaig veure que el tema era

molt complex, i que no podria fer treball de camp de cap manera, així que vaig optar per

deixar-ho per més endavant.

Se'm van passar pel cap moltes altres idees, però no n'hi havia cap que m'atragués prou

com per dedicar-hi tant de temps, així que una nit de lluna plena (concretament la del

dia 5 de gener), vaig parar-me a admirar el nostre preciós satèl·lit, i se'm va ocórrer la

idea de fer un treball sobre la Lluna i la importància que té per a nosaltres.

Més tard, a mida d'anar parlant amb la gent, vaig descobrir que al Solsonès la Lluna era

un factor clau a tenir en compte a l'hora de fer qualsevol feina al camp (sembrar i collir

les plantes, talar els arbres, matar el porc, remenar les basses, arreglar les fonts...).

Aquest tema va captar el meu interès a l'instant, i vaig decidir que enfocaria el treball a

comprovar per mi mateixa si totes aquestes tradicions estaven justificades o no. 

Tanmateix,  degut a l'escassetat de temps del qual disposava,  vaig veure'm obligada a

reduir el camp d'estudi a sembrar i collir les plantes.

D'altra banda, perquè el treball tingués una base científica (més enllà del que les meves

plantacions poguessin comprovar), vaig decidir incidir també en el paper de la Lluna en

les marees.

Així doncs, vaig decidir titular el treball Les dues cares de la Lluna, ja que volia incidir en

el fet que el  nostre satèl·lit  és un;  un únic astre orbitant al  voltant del planeta blau.

Tanmateix, es creu popularment que aquest satèl·lit juga tot tipus de papers en el nostre

dia a dia quotidià. Com que el meu treball estava dividit entre la influència de la Lluna en

les zones costeres, i en les zones rurals, vaig decidir que era el títol perfecte.
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1.2 Introducció del treball i hipòtesis

La meva hipòtesis consistirà en investigar si els cicles lunars juguen algun paper en el

creixement de les plantacions agràries, i estudiar de quina manera l'astre intervé en les

marees.

Estudiaré la Lluna, doncs, des de dos punts de vista; la part teòrica, que es centrarà en

investigar el  satèl·lit;  i  la  part  pràctica,  que em permetrà aclarir  la  influència que té

l'astre en la pagesia (centrant-me en el Solsonès i voltants).

Per tal d'introduir millor el treball, em documentaré i explicaré la formació de la Lluna,

les seves característiques i el seu cicle per així poder entendre com aquest astre afecta a

l'augment i la disminució del nivell del mar.

D'altra banda, la part pràctica constarà d'una sèrie d'experiments per comprovar si hi

alguna diferència apreciable entre les plantes sembrades o collides en diferents fases

lunars.

El meu objectiu és, centrant-me en les creences dels efectes de la Lluna en la pagesia,

apropar-me a la línia que separa la  realitat de la llegenda i  demostrar que el  nostre

satèl·lit no condiciona de cap manera el creixement de les plantes, sinó que són molts

altres factors (com ara la fertilitat del sòl, la temperatura, la quantitat d'aigua i de llum...)

els que ho fan.

1.3 Llistat de refranys, dites i expressions populars

És ben sabut  per  tothom que els  refranys  es  constitueixen amb el  temps,  i  ha  sigut

precisament l'antiguitat qui ha constituït tots els refranys, dites i expressions populars

que tracten de la lluna i la seva relació amb l'hort. 

Així doncs, desprès de fer una enquesta als pagesos de la comarca per tal de saber fins a

quin punt se seguia la tradició al Solsonès, vaig trobar moltes dites que defensaven que

la Lluna era un factor clau en el creixement de les hortalisses.

Seguidament,  adjuntaré els  esmentats refranys,  classificant-los segons l'àmbit  al  qual

pertanyen.
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Refranys generals

"Plantar en lluna creixent i sembrar en lluna minvant."

"Quan minvi la lluna, no sembris cosa alguna."

"En lluna tendra per donar i per vendre."

"Pluja i lluna, collita segura."

"Nadal amb lluna plena, bona sembrada."

"Lluna nova , vés-hi amb un cove, lluna vella, vés-hi amb una cistella."

Refranys referents als llegums

"En lluna vella les mongetes no fan ni flor ni tavella."

"La fava feta de lluna vella molta mata, molta flor i poca tavella."

"Si vols tenir un bon favar, abans de Nadal les has de plantar."

Refranys referents a les hortalisses

"Els alls per Nadal, ni sembrats ni per sembrar."

"Si vols que sigui l'all coent, planta'l abans de l'Advent."

"Si vols cebes grasses, sembra-les pel creixement de la lluna de gener."

"Lluna rodona, els tomàquets maduren a tota hora."

Refranys referents als cereals

"Qui sembra en lluna nova, poc gra i palla vella."

"Ser blat de bona Lluna."

"Qui sembra en lluna nova, ni gra ni palla."

"Nadal amb Lluna, ni mill ni blat."
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Refranys referents a la fusta

"La fusta que has de gastar, en lluna vella de gener l'has de tallar."

"Per la lluna vella de gener, talla la fusta el bon fuster."

"Tallada de lluna nova, la fusta aviat es corca."

"Talla el bosc a la plena d'agost, i serà sec com un os."

"Si no vols l'arbre corcat, en lluna vella l'has tallat."

"Per la lluna nova de febrer, esporga l'oliver."

Refranys referents als pagesos molt lluners

Tanmateix, també existeixen refranys que contradiuen els anteriors i critiquen el fet de

seguir sempre la Lluna, ja que també s'ha de tenir en compte la meteorologia, i si un

s'espera per fer les feines del camp a que sigui la fase lunar idònia, perd la oportunitat de

dur-les a terme quan n'és l'època.

"Home de llunes, home d'engrunes."

"Qui mira massa la lluna, no farà gens de fortuna."

"Pagès lluner no omple ni la bota ni el graner."

"Si vols prunes, no miris les llunes."

"Si vols fer fortuna, no miris la lluna."

Aquí conclou la introducció del treball, i comencen la investigació i la recerca que ens

permetran saber si aquests mites estan fonamentats o són fruit de llegendes i rondalles

que han acabat per constituir una sentida tradició.
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2. LA LLUNA

2.1 Formació de la Lluna

La  Lluna  és  un  satèl·lit  natural1,  i  hi  ha  diverses  teories  sobre  la  seva  formació.  No

obstant, la més acceptada avui dia és la teoria del gran impacte, que va ser formulada per

Bill Hartmann2 als anys 70. 

Hartmann  va  comprovar  que  la

composició  de la  superfície  lunar era

similar a la composició de la superfície

terrestre, i des de llavors es creu que la

Terra  i  un  planeta  bessó  (que  rep  el

nom de Teia o Orfeu), van xocar.

En aquest impacte part de la massa de

Teia es va fondre amb la de la Terra, fet

que va provocar que el nostre planeta

augmentés  de  grandària,  i  com  a

conseqüència, que també augmentés la

seva força de gravetat.

La resta de fragments provinents de la col·lisió van ser capturats per la gravetat de la

Terra, i van formar un anell d'asteroides orbitant al voltant del planeta blau. Més tard,

aquests fragments van anar-se agrupant i condensant fins a formar la Lluna. 

La formació de la Lluna i la seva òrbita va estabilitzar l'eix de rotació de la Terra en 23,5º,

i  d'aquesta  manera  el  nostre  clima  va  regular-se,  formant  les  quatre  estacions

conegudes. Per altra banda, també va desaccelerar la velocitat de rotació del planeta,

provocant així que els dies fossin més llargs.

Podem dir certament que, sense la Lluna, l'evolució de la Terra, així com les mesures del

temps del planeta, haurien sigut completament diferents. 

1 Distingim entre satèl·lits naturals (cossos celestes que orbiten al voltant d'un planeta), i satèl·lits artificials
(ginys espacials que descriuen una òrbita al voltant d'un planeta o d'un altre satèl·lit).

2 Bill Hartmann (nascut l'any 1939) és un conegut científic pennsilvanià,  famós per la seva teoria del gran
impacte.
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2.2 Característiques de la Lluna

La  Lluna  és  el  cinquè  satèl·lit  natural  de  major  mida  del  Sistema  Solar  (després  de

Ganimedes, Tità, Calixte i Io), però és el primer si es mesura la relació de volum satèl·lit-

planeta.

El  seu  diàmetre  és  de  3.476  quilòmetres  (representa  gairebé  una  quarta  part  del

diàmetre terrestre),  la  seva superfície  lunar  és aproximadament  un 10% de la  de la

Terra, i el seu pes és vuitanta vegades menor.

L'acceleració de la gravetat del satèl·lit és de 1,6249 m/s2 (aproximadament un 16.6% de

l'acceleració de la superfície terrestre), i això provoca que a la Lluna un objecte de 10

quilos només en pesi 1,66.

El 18 de juliol de 1969, amb l'allunatge de Neil Armstrong3, es va confirmar el fet que el

satèl·lit no té atmosfera, fet que provoca grans canvis de temperatura (110ºC i 180ºC

sota zero depenent de si la zona està o no

il·luminada).  Gràcies  a  aquest  allunatge

també  es  va  descobrir  que  els  que  a

simple vista ens semblen diminuts cràters

poden arribar a mesurar vint quilòmetres

de diàmetre i onze mil metres d'alçada.

Quan  parlem  d'astronomia,  considerem

un  clar  com  la  llum  solar  que  un  astre

reflecteix sobre un altre, i que il·lumina la

nit d'aquest últim. 

D'aquesta manera, definim el clar de lluna

com la il·luminació nocturna de la Terra per la llum solar reflectida a la Lluna. Atès que la

superfície lunar absorbeix el 93% de la llum que rep del Sol, el clar de lluna és bastant

feble. No obstant això, per causa de la proximitat entre els dos cossos, aquesta llum és

suficient per orientar-se, o fins i tot, fotografiar el paisatge.

Finalment, una altra curiositat d'aquest satèl·lit és que el terra està recobert d'una crosta

de pols sobre la qual les petjades dels astronautes hi han quedat impreses per sempre.

3 Neil Alden Armstrong (1930-2012) va ser el primer home que va caminar per la Lluna.
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2.2.1 La cara oculta de la Lluna

Popularment es diu que la Lluna té una cara oculta, i hi ha diverses llegendes i hipòtesi

que deixen una porta entreoberta a la imaginació i la fantasia sobre qui hi viu, o que

parlen  d'hipotètiques  conspiracions  científiques  que  intenten amagar  el  que  hi  ha  a

l'altre costat del satèl·lit.

La  qüestió  és  que  el  temps  que  la  Lluna tarda en  donar  una volta  sobre  si  mateixa

(moviment conegut com a rotació), és el mateix que el que tarda en donar una volta al

voltant de la Terra (moviment conegut com a translació). 

Aquest fenomen es coneix com a acoblament de marea, i es dóna en el nostre satèl·lit ja

que, quan la Lluna era una massa líquida, van originar-s'hi marees que van canviar la

seva forma allargant-la lleugerament (per causa de l'atracció terrestre). Quan va canviar

de forma,  la  seva velocitat  de  rotació  va  anar-se  reduint  lentament  fins  que els  dos

períodes orbitals van coincidir.

Degut a la rotació síncrona4 hauríem de veure solament el 50% de la superfície lunar,

però, degut a les libracions lunars podem observar fins a un 59% de la Lluna.

Durant els anys 50 es van fer les primeres fotografies del relleu lunar, i el 1959 es va

prendre la primera fotografia de la cara oculta del satèl·lit.

A  partir  d'allà  va  poder

observar-se  que  la meitat

de la  Lluna que no veiem

(representada a la imatge)

presenta  un  relleu  amb

més  cràters  i  mars,  així

com  una  superfície  més

irregular, ja que la Terra no

la  protegeix  de  l'impacte

dels meteorits.

4 ''Rotació d'un satèl·lit al voltant d'ell mateix, quan té lloc de tal manera que sempre mostra un mateix 
hemisferi al planeta al voltant del qual gira.'' (Gran enciclopèdia catalana).
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2.3 El cicle lunar

Moltes vegades mirem al cel i admirem l'astre que gira al nostre voltant. Aquest satèl·lit

mai no es veu de la mateixa manera dues nits seguides, i el motiu d'aquest fet és que la

Lluna no té llum pròpia, sinó que reflecteix la del Sol.  

Segons la posició de l'astre en la seva òrbita al voltant de la Terra, la seva forma aparent

en  el  cel  (que  anomenem  "fase"),  va  canviant  fins  a  completar  el  seu  moviment  de

translació. 

Exactament, el satèl·lit realitza tretze vegades aquest moviment cada any, i triga vint-i-

vuit dies a completar-lo. 

En  aquest  període  de  temps,  el

satèl·lit passa per les fases de lluna

nova,  quart  creixent,  lluna plena i

quart minvant.5

Quan  la  Lluna  es  troba  entre  la

Terra  i  el  Sol,  ens  mostra  la  seva

cara no il·luminada immersa en la

brillant llum del Sol, de manera que

no  la  veiem;  és  la  fase  de  lluna

nova.

A  mesura  que  la  Lluna  es  separa

angularment  del  Sol  cap  a  l'est,

deixa entreveure un estret grill il·luminat, que dia a dia, va augmentant de mida. Durant

aquestes nits, és possible observar la part no il·luminada del disc lunar. Aquest fenomen

s'anomena llum cendrosa i es deu al reflex de la llum solar per part de la Terra (que

il·lumina la superfície lunar de manera similar a com ho fa la Lluna amb la superfície

terrestre). Una setmana després de lluna nova, es produeix la fase de quart creixent. 

5 Cal mencionar que el cicle lunar que descric és el de l'hemisferi nord (a l'hemisferi sud les fases de lluna
creixent i lluna minvant s'inverteixen).
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Lentament, la fracció del disc lunar augmenta, i una setmana després del quart creixent,

(quan la  Lluna es  troba  a  la  zona  diametralment  oposada  a  la  que ocupa  el  Sol)  es

produeix la fase de lluna plena o pleniluni, on la cara visible de la Lluna se'ns presenta

totalment il·luminada aconseguint una lluentor molt elevada.

En els dies següents, la fracció il·luminada del disc comença a disminuir, i una setmana

més tard del pleniluni entrem en la fase de quart minvant.

Una setmana després, la Lluna torna a col·locar-se entre el Sol i la Terra, i es produeix

novament la fase de lluna nova, i el cicle torna a començar. 

2.3.1 Valors del cicle lunar

L'experiència  dels  avantpassats  demostra  que  cada  fase  lunar  comporta  un  impuls

d'energia diferent, en el qual hi queden implicats tots els éssers vius, fet que ha provocat

que al llarg de la història moltes cultures hagin organitzat les feines i festes al voltant del

cicle lunar, donant un valor especial a cada fase; 

La lluna nova és temps de reflexió, introspecció, purificació i dejuni, així com un període

de poc desenvolupament de la planta.

El quart creixent afavoreix la sembra, els projectes i l'inici d'aventures, i també es diu

que és un bon moment per trasplantar i podar. 

La lluna plena és el moment de la plenitud i l'energia, al mateix temps que un període on

es pateix insomni amb més freqüència. També es diu popularment que el moment idoni

per realitzar la collita dels fruits i el conreu en la terra.

Finalment el quart minvant convida a la introspecció i  la relaxació.  També es un bon

moment per podar els arbres i empeltar-los. 

13

Maria Villaró
LES  DUES  CARES  DE  LA  LLUNA



3. INFLUÈNCIA DE LA LLUNA EN LES MAREES

La  gran enciclopèdia  catalana  defineix  les  marees  com el  moviment  cíclic  alternatiu

d’ascens i de descens del nivell de l’aigua marina, degut a l’atracció gravitatòria del Sol i,

principalment, de la Lluna. Com que les dues terceres parts de la superfície terrestre

estan cobertes  d’aigua (d'aquí  el  nom de  planeta  blau),  aquest  és un factor  de  gran

importància per a nosaltres. 

Isaac Newton6,7va descobrir que tant la Lluna com el Sol exercien una força d’atracció

gravitatòria sobre el nostre planeta que determinava els canvis en el nivell del mar. 

Sempre hem pensat que la Lluna girava al voltant de la Terra, però la realitat és que

ambdós cossos giren al voltant del centre de masses de tots dos. D'aquesta manera, quan

la Terra gira al voltant del centre de gravetat del sistema Terra-Lluna, apareix alhora una

força que intenta deformar-la. Aquest fenomen es coneix com a gradient gravitatori, i és

el causant de les marees.

No obstant això, com que la Terra és un cos més gran que el seu satèl·lit, la gravetat que

la Lluna exerceix sobre ella és diferent en cada punt (en el punt més proper és major que

al centre de masses de la Terra, i a la seva vegada, en el centre de masses és més gran

que al punt més allunyat de l satèl·lit). Això provoca que l'aigua dels costats alineats amb

el satèl·lit pugi, i que l'aigua de les zones perpendiculars al satèl·lit baixi.

Degut a la solidesa del nostre planeta, la deformació afecta més a les aigües i l'atmosfera,

i això provoca que, a la majoria de les costes del món, durant el dia es produeixin dues

marees altes i  dues marees baixes,  ja que se situen en la posició més pròxima i més

allunyada de la Lluna dues vegades (per això es diu que la marea canvia cada 6 hores). 

En els mars tancats (com és el cas del mar Mediterrani), l’efecte de les marees té una

variació d'uns quinze centímetres, que es considera pràcticament inexistent. Tanmateix,

en el cas de l'oceà Atlàntic, les marees poden arribar a més de deu metres de diferència

entre els períodes de plenamar i baixamar.

6 Johannes Kepler (1571-1630) era un conegut matemàtic, astrònom i astròleg alemany, que va establir les
bases de la mecànica clàssica amb les seves tres lleis del moviment.

7 Isaac Newton (1642-1727) va deduir, a partir de les lleis de Kepler, la llei de la gravitació universal.
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D'altra banda, el Sol també crea marees per causa de l’atracció gravitatòria (tot i que són

de menor intensitat). 

En les fases de pleniluni i lluna nova, el Sol i

la Lluna estan alineats, fet que provoca que

els seus efectes es sumin i per tant que les

marees  siguin  majors  (fenomen  conegut

com a  marea  viva,  i  representat  a  la  part

superior  de  la  imatge).  De  la  mateixa

manera, en les fases de quart creixent i de

quart  minvant,  els  dos  cossos  són

perpendiculars,  així  que  les  marees  són

menors  (es  coneix  com a   marea morta,  i

està  representat  a  la  part  inferior  de  la

imatge).

Com  a  conseqüència  del  gradient

gravitatori, les marees frenen la rotació de

la Terra (ja que aquesta perd una part de la

seva energia degut a la força de fregament

que efectuen els oceans al fons marí), i atès

que el sistema Terra-Lluna ha de conservar

el  moviment  angular,  el  satèl·lit  ho

“compensa”  allunyant-se  del  planeta  una

distància de trenta-vuit mil·límetres anuals.
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3.1  Repercussions  de  la  Lluna  en  les  temporades  de

pesca

Cada pescador té les seves teories referents als millors dies per anar a pescar, però la

majoria coincideixen en que la influència de la Lluna és un factor a tenir en compte. 

Des d'un punt de vista tècnic, la pesca és millor quan hi ha marea alta; els corrents que

creen les marees remouen i agiten el mar, fet que provoca que l'activitat alimentària en

els peixos s'incrementi.  

Tanmateix, el nivell del mar també és un factor a tenir en compte a l'hora de pescar, ja

que si la Lluna està en les fases de quart creixent o quart minvant (i és perpendicular al

Sol), les diferències del nivell del mar entre plenamar i baixamar són menors, fet que

provoca que no siguin els períodes adients per pescar. En canvi, quan es dóna el fenomen

de marea viva o bé hi ha lluna plena o lluna nova, les diferències entre la marea alta i la

marea  baixa  són molt  més  notòries,  fet  que  provoca  que  l'activitat  alimentària  dels

peixos sigui major.

No obstant, són molts els factors que

condicionen  una  bona  pesca;  el

moment del  dia (l'alba o la  posta de

sol),  la  temperatura  de  l'aigua,  la

pressió atmosfèrica, l'ham, la sort... 

D'aquesta manera, resulta molt difícil,

alhora que imprecís,  determinar si la

Lluna  és  la  causant  que  un  dia  de

pesca sigui productiu o no.
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3.2 Les marees del Mont Saint-Michel

El  Mont  Saint-Michel  està  situat  al  departament  de  la  Manxa,  a  la  regió  de  Baixa

Normandia, França.

Es tracta d'un turó coronat per un castell  situat  en una badia del nord-oest  francès.

Gràcies a la seva prodigiosa arquitectura, és el lloc més visitat de la regió 8, així com un

dels primers del país. També va ser declarat patrimoni de la humanitat per la UNESCO 9

l'any 1979. 

Aquesta fortalesa està banyada per les aigües de l'oceà Atlàntic, i dues vegades al dia, les

marees deixen aïllades la ciutadella i l'Abadia (que només queden unides a la costa per la

seva carretera), i es diu popularment que és tal la velocitat a la qual pugen aquestes que

l'aigua seria capaç d'atrapar amb facilitat a un cavall al galop.  

En  lapses  de  temps  de  18

anys i 11 dies, per causa de

la inusual alineació del Sol i

la Lluna, les masses atreuen

les  aigües  en  la  mateixa

direcció,  i  funcionen  com

imants  sobre  els  mars,

provocant  que  la  marea

submergeixi  per  complert

el poble.  D'aquesta manera,

la  península  rep  una  falsa

aparença d'illot. 

Aquest fenomen, conegut com a marea del segle, va produir-se per última vegada el 21 de

Març  d'aquest  any (la  marea  va  créixer  l'equivalent  a  un  edifici  de  quatre  plantes

d'alçada), i no tornarà a produir-se fins el Març de 2033. 

8 Amb 3,2 milions de visitants anuals.
9 Organització de les Nacions Unides per la Educació, la Ciència i la Cultura.
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4. INFLUÈNCIA DE LA LLUNA EN LES COLLITES

Són molts els qui creuen que la Lluna és un element fonamental a tenir en compte a

l'hora  de  plantar  o  recol·lectar  qualsevol  producte.  Aquesta  hipòtesi,  no  obstant,

estableix que això passa ja que la influència del satèl·lit afavoreix que la saba pugi o baixi

(es diu que la llum de la lluna,  igual que la solar,  participa també en el  procés de la

fotosíntesi i en la germinació de les llavors, ja que els raigs de la lluna penetren al sòl).

4.1 La saba

La saba és una combinació d'aigua i sals minerals absorbits del sòl que ascendeix des de

les arrels fins a les fulles. Podem distingir entre dos tipus de saba:

La que va des de les arrels cap a les fulles a través del xilema10 rep el nom de saba bruta

o ascendent,  i  conté  les  sals  minerals  absorbides  del  sòl.  Un cop arriba a  les  fulles,

experimenta  uns  determinats  canvis  químics,  com  són  l'absorció  de  CO2 (diòxid  de

carboni) i la producció de compostos orgànics (sucres, aminoàcids i hormones vegetals)

i d'O2 (oxigen) per causa de la llum solar.

Quan la saba ja ha sigut processada, s'anomena saba elaborada o descendent, i comença

a descendir pel floema11 per tal de distribuir els compostos orgànics a través de tota la

planta. És la saba que conté els glúcids resultants de la fotosíntesi (que serveixen per

nodrir les cèl·lules de la planta). Aquests compostos orgànics poden ser emmagatzemats

o digerits per la planta per obtenir energia.

10 Conducte que tenen les plantes per conduir la saba ascendent.
11 Sistema de canals interns que tenen les plantes per distribuir la saba elaborada.

18

Maria Villaró
LES  DUES  CARES  DE  LA  LLUNA



4.1.1 Ascendència de la saba

La naturalesa ha dotat les plantes amb un sistema anomenat capil·laritat12, que permet

que la saba pugui pujar13. Les fulles són les que exerceixen l'efecte de la capil·laritat a les

cambres subestomàtiques14. En aquests espais, es produeix una tensió superficial (força

de cohesió de les molècules d'aigua) que aspira la saba cap amunt. Com més petits siguin

els espais, més força d'aspiració s'ha d'exercir. 

Aquest procés d'aspiració s'accentua amb la llum solar, ja que aquesta comporta que el

procés de transpiració i evaporació de l'aigua continguda a les fulles s'acceleri, cosa que

provoca que s'exerceixi major aspiració per tal que la saba pugi.

A continuació, inseriré un muntatge que relaciona les fases lunars amb els moviment de

la saba.

12 ''Propietat dels líquids d'una planta que depèn de la seva tensió superficial, que li confereix la capacitat de 
pujar o baixar per un tub capil·lar.'' (Viquipèdia).

13 La saba de les plantes desafia la llei gravitacional de Newton.
14 Espais situats entre les cèl·lules.
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4.2 Agricultura biodinàmica

Antigament, a la mitologia grega, Demèter (Ceres en la mitologia romana), era la deessa

de l'agricultura, que assegurava la fecunditat de la terra i vetllava per les collites.

Actualment, el nom d'aquesta deessa fa referència a una marca de productes originats de

la producció biodinàmica fundada el 1927. Aquest organisme sense ànim de lucre avala i

certifica els productes procedents de l'agricultura biodinàmica en més de 68 països. 

L'agricultura biodinàmica consisteix en una sèrie de tècniques agràries que evita l'ús de

fertilitzants i  pesticides en l'agricultura i  la ramaderia amb l'objectiu de preservar el

medi ambient i augmentar la fertilitat del sòl. En el seu lloc, es basa en l'elaboració de

compostos  mitjançant  fems  fermentats,  purins,  macerats  de  plantes,  adobs  verds,

rotacions i associacions de cultius, cèrcols vius, espais per a la vida de la flora i fauna

natives,  cobertura  del  sòl  i  sistemes  mixtos  agrícola-ramaders.  A  més  a  més  (i  a

diferència de l'agricultura ecològica), aquesta agricultura proposa una tècnica de cura

del  sòl  que  permet  millorar  la  fertilitat  d'aquest  a  través  de  l'ús  de  preparats

homeopàtics.15 Aquests  preparats  augmenten  l'activitat  biològica  del  sòl,  milloren  la

qualitat  nutritiva  dels  aliments  produïts,  incrementen  la  resistència  de  les  plantes  i

animals envers plagues i malalties, intensifiquen la captació d'influències còsmiques per

part de les plantes, i propicien  la formació d'humus a terra.

En aquesta  agricultura  alternativa,

no només es treballa amb les forces

de la terra sinó que també es tenen

en compte les forces provinents del

cosmos, és a dir, les influències dels

cicles  solars,  dels  cicles  lunars,  de

les constel·lacions del zodíac i dels

planetes del nostre sistema solar. 16

15 L'homeopatia  és  un sistema terapèutic,  ideat  per Samuel  Hahnemann a  la  fi  del  s.  XVIII,  considerat  una
pseudociència que utilitza preparats sense ingredients químicament actius.

16 Cal mencionar que he intentat realitzat la part pràctica del meu treball d'acord amb l'agricultura biodinàmica 
en la mesura del possible.

20

Logotip de l'associació Demèter.

Font: http://bubbelsclub.nl/de-bio-bubbels/

Maria Villaró
LES  DUES  CARES  DE  LA  LLUNA



4.3 La llenya

Desprès de parlar amb l'expert en la matèria Josep Muntada17, vaig adonar-me que la

llenya era un aspecte molt important en la vida rural de la comarca.

D'aquesta manera, vaig descobrir que entre els arbres s'ha de diferenciar entre els que

tenen fulla perenne i fulla caduca. Tal com estableix la tradició, els primers s'han de talar

en lluna nova, mentre que els segons haurien de talar-se en lluna plena.

«Si la llenya es talla de mala lluna i un en vol per cremar no crema gaire, i si la vol per

fer-ne bigues al cap de pocs anys es corca.» - Josep Muntada

Seguidament, inseriré un muntatge on es relacionen els moviments de la saba en els

arbres amb el cicle lunar.

17 Vegeu Annex.
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Tanmateix,  aquest  camp d'estudi  no estava al  meu abast,  així  que vaig posar-me en

contacte  amb Antonio  Villasante18,  que  em va  facilitar  l'accés  al  seu estudi  sobre  la

influència de les fases lunars en la tala dels arbres.

L'esmentat  estudi  realitzat  per  Antonio  Villasante,  Santiago  Vignote  i  David  Ferrer

consistia en talar quinze roures martinencs (quercus humilis) en cadascuna de les quatre

fases lunars, i estudiar-ne posteriorment el contingut d'humitat, el pes i la contracció de

la fusta, distingint entre l'albeca19 i el duramen20. 

Els resultats de l'estudi van deixar clar que,  tot i  l'arrelada creença popular sobre la

importància de la fase de la lluna en la data de la tala dels arbres, els roures no van

presentar diferències apreciables en cap de les qualitats estudiades.21

A continuació inseriré i comentaré aquests resultats (s'ha de mencionar que en totes les

figures, wax significa lluna creixent, full lluna plena, wan lluna minvant, new lluna nova,

S  albeca, i, H duramen).

A  la  primera  figura  podem  observar

que la densitat de la fusta verda dels

roures dividida entre la densitat de la

fusta  assecada  al  forn  té  una

semblança del 95% en les fases lunars.

També  s'ha  de  mencionar  que,  tot  i

que  la  densitat  de  l'albeca  és  major

que  el  del  duramen,  aquestes  dues

qualitats  mesurades  per  separat  són

molt  semblants  entre  elles

independentment de la data de tala.

18 Vegeu Annex
19 ''Capa de la fusta dels arbres, de color clar, poc dura i situada immediatament dessota l'escorça.'' (Gran 

enciclopèdia catalana).
20 ''Cor o part més interna del tronc d'un arbre constituïda pel xilema vell, caracteritzat per la seva coloració 

forta i la seva duresa.'' (Adaptació de la gran enciclopèdia catalana).
21 Aquests resultats coincideixen amb els de la majoria d'estudis similars realitzats amb fusta tova.
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A la segona figura podem veure que la

relació entre el percentatge d'humitat

present en la  fusta verda dels  roures

talats  durant el  cicle  lunar coincideix

en el  95%.

També cal mencionar que el contingut

d'humitat en el duramen no arriba al

60%, mentre que a l'albeca oscil·la del

55% al 75%.

Finalment,  a  la  tercera  figura  podem

observar que la contracció de la fusta

(expressada  en  percentatge),  té  una

semblança del 95% entre l'albeca i el

duramen de les diferents fases lunars

(tot i que la contracció de l'albeca sigui

major que la del duramen).

D'aquest article podem concloure que la Lluna no és un fenomen que influeixi en la tala

dels  arbres,  ja  que  en  cap  dels  components  estudiats  s'hi  ha  trobat  una  diferència

significativa entre les diferents fases.
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4.4 Justificació dels productes escollits

Desprès de realitzar més d'un centenar d'enquestes a la pagesia de la comarca i voltants,

vaig adonar-me que creure en la Lluna és una tradició molt arrelada22, així com antiga23.

Quan vaig  investigar  més  a  fons  aquest  aspecte  de  la  vida  rural  vaig  descobrir  que,

segons la tradició, no totes les feines del camp s'han de fer en la mateixa lluna, sinó que

s'ha  de  diferenciar  entre  els  productes  que  granen  sota  terra  (com  ara  els  alls,  les

pastanagues, les cebes...) i els que tenen la part comestible a l'exterior (com és el cas de

les escaroles, els tomàquets, les carbasses...).

D'aquesta manera, després de parlar amb entesos sobre el tema, que em van orientar, i

indicar en quins productes podria veure-hi més diferència, vaig decidir plantar-ne dos

de cadascun dels tipus esmentats.

Així, desprès de sospesar el temps que trigaven a créixer, i la temporada on s'havien de

plantar,  acarant-ho  amb el  llunari,  vaig  optar  per  cultivar  alls  i  pastanagues  (com a

mostra de productes que fan fruit sota terra), i escaroles i alfàbrega (com a exemple de

productes que fan fruit a l'exterior).

D'altra  banda,  també  van  recomanar-me  d'estudiar  la  diferència  entre  les  herbes

aromàtiques collides en lluna plena i en lluna nova, diferenciant entre les que tenen una

fulla gran (com és el cas del llorer, el julivert, el coriandre...) i les que tenen una fulla

petita (com ara la camamilla, la flor de saüc, la farigola...).

D'aquesta  manera,  vaig  decidir  collir  mostres  de  llorer  (com  a  exemple  d'herba

aromàtica  de  fulla  gran),  i  de  camamilla  i  flor  de  saüc  (com  a  mostra  d'herbes

aromàtiques de fulla petita).

22 Concretament el 93,4%, van afirmar que creien que la Lluna influïa en el creixement de les plantes, vegeu 
Annex.

23 El 100% dels enquestats van respondre que els seus pares i avis seguien el cicle lunar, vegeu Annex.
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4.5 Els alls

L'all és una planta de la família de les liliàcies, i el seu nom científic és Allium sativum. 

És una planta perenne amb fulles planes i primes, de fins a 30 cm de longitud i unes

arrels que adquireixen profunditats d'uns 50 cm. El seu bulb forma un cap dividit en

grills, cadascun dels quals es troba embolicat en una capa de color blanc o vermellós i té

la capacitat de donar origen a una nova planta d'all. 

Les principals característiques dels alls són l'olor que desprenen en ser tallats, i el fet

que és l'hortalissa amb més propietats medicinals.

Popularment es diu que, si els alls són plantats en lluna plena, la seva arrel creix tan

compactada que els expulsa a l'exterior. En canvi,  si  es planten els alls en lluna nova

l’arrel creix molt oberta i s’endinsa en la terra mantenint el dent d’all en el lloc on l’hem

plantat. Estan considerats per la tradició com un dels productes on es pot apreciar més

la influència del satèl·lit. 

Vaig  decidir  comprovar-ho  per  mi  mateixa,  així  que  vaig  plantar  deu  grills  d'all  en

cadascuna de les dues fases lunars esmentades anteriorment.

4.5.1 Plantació dels alls

El dia 5 de març, que era lluna plena, vaig plantar deu grills d'alls blancs a l'hort de Cal

Solé-Angrill.
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El dia 20 de març, que era lluna nova, vaig plantar deu grills més de la mateixa varietat al

mateix hort per observar si els resultats eren diferents.

Finalment, el dia 16 de juny, que era lluna plena, vaig collir ambdues plantacions.

4.5.2 Resultats

Val  a  dir  que  cap  dels  alls  que  vaig  plantar  en  lluna  plena  va  sortir  expulsat  cap  a

l'exterior, i que no hi havia diferències a simple vista entre les dues plantacions; la seva

mida era similar, així com ho era el seu pes i color. 

Si barrejaves les dues collites no podies saber quines havien estat plantades en lluna

plena i quines en lluna nova, i el mateix passava quan els tastaves. 
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4.6 Les escaroles
L'escarola és una planta herbàcia de la família de les asteràcies, i el seu nom científic és

Cichorium endivia. 

N'hi ha dues varietats principals; les escaroles de fulla arrissada i les escaroles de fulla

ampla. No obstant, la majoria de les escaroles són de la primera espècie. Dins d'aquests

dos grups, les escaroles es classifiquen segons l'època de collita.

És característic d'aquesta família la flor composta, formada per petites flors que formen

el que s'anomena un capítol.

Les escaroles són plantes riques en potassi, acid fòlic, ferro, calci, magnesi i antioxidants,

però contenen també vitamines A i B.

Popularment es diu que les escaroles han de plantar-se en els períodes de lluna plena i

lluna creixent, ja que és quan la saba puja a les fulles.

Per comprovar-ho, vaig plantar quinze llavors d'escarola en cascuna de les quatre fases

lunars, per estudiar posteriorment si hi havia alguna diferència entre elles.

4.6.1 Plantació de les escaroles:

El dia 16 de juny, que era lluna nova, vaig plantar quinze llavors d'escarola (de la varietat

de fulla arrissada) als cubs de planter, que posteriorment serien trasplantades a la terra

de l'hort Cañizal-Sotil, de Malgrat de Mar.
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El dia 24 de juny, que era lluna creixent, vaig plantar per segona vegada quinze llavors

d'escarola de la mateixa varietat als cubs de planter.

El dia 2 de juliol,  que era lluna plena,  vaig plantar per tercera vegada quinze llavors

d'escarola de la mateixa varietat als cubs de planter.

El dia 8 de juliol, que era lluna decreixent, vaig plantar per quarta vegada quinze llavors

d'escarola de la mateixa varietat als cubs de planter.
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El  dia  16  de  juliol,  que  era  lluna  nova,  vaig  trasplantar  les  quatre  plantacions

d'escaroles24 a la terra (que havia estat preparada prèviament).

El dia 29 d'agost, que era lluna plena, vaig collir les quatre plantacions d'escaroles per

observar si hi havia alguna diferència apreciable. 

24 Cal mencionar que de les quinze que en tenia de cada fase, només vaig trasplantar-ne els deu exemplars més 
grans.
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4.6.2 Resultats

Després  de  collir  les  escaroles,  vaig

adonar-me  que  hi  havia  una  gran

diferència  entre  les  que  havien  estat

plantades en lluna plena i les que vaig

plantar  en  lluna  nova,  ja  que  les

primeres eren molt més grans que les

segones.

Com es pot apreciar a la imatge següent, les escaroles plantades en quart creixent i en

quart minvant tenien una mida semblant.
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4.7 Les pastanagues
La pastanaga  forma part  de  la  família  de  les  umbel·líferes,  i  el  seu nom científic  és

daucus carota. 

Es  tracta  d'una  arrel  vegetal,  generalment  de  color  taronja  (tot  i  que  també  hi  ha

varietats de colors porpra, vermell, blanc i groc), la grandària de la qual  oscil·la dels 10

als  25cm. Segons  la  forma  de  l'arrel  poden classificar-se  en  cilíndriques,  còniques  i

arrodonides.

La pastanaga és coneguda pel seu alt contingut en vitamina A (de 2.000 a 10.000 UI25

cada 100g, quan les necessitats diàries d'un adult són de 4000 UI), però també té un

contingut important de vitamines B i C.

Popularment es diu que les pastanagues s'han de plantar en les fases de lluna nova i

lluna minvant, ja que és quan la saba de les plantes es dirigeix a l'arrel.

Per comprovar-ho, vaig realitzar dues plantacions de deu pastanagues cadascuna en les

fases de lluna nova i lluna plena.

4.7.1 Plantació de les pastanagues

El dia 2 de juliol, que era lluna plena, vaig plantar deu llavors de pastanaga als cubs de

planter, que posteriorment serien trasplantades a l'hort Algué-Rius.

25 UI significa Unitats Internacionals, i és la unitat de mesura de les vitamines.
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El dia 16 de juliol, que era lluna nova, vaig plantar

per segona vegada deu llavors de pastanaga als cubs

de planter.

Posteriorment,  el  dia  14  d'agost,  que  era

lluna nova, vaig trasplantar els deu llavors

de  pastanaga  a  la  terra  (que  havia  estat

prèviament preparada).
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Finalment,  el  dia  18 d'octubre,  que  era  lluna

nova,26 vaig  collir  les  dues  plantacions  de

pastanagues  per  observar  si  hi  havia

diferències apreciables entre elles.

4.7.2 Resultats

Com  podem  observar  a  la  imatge  de

l'esquerra, les dues pastanagues tenen una

mida  i  un  color  semblants.  Tanmateix  sí

que  podem  dir  que  les  pastanagues

plantades  en  lluna  plena  són  més

gruixudes,  però  aquest  fet  s'atribueix

simplement a que van ser plantades abans.

26 La lluna nova va ser el dia 13 d'octubre, però la fase lunar encara no havia canviat.
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4.8 L'alfàbrega
L'alfàbrega és una herba aromàtica de la família de les lamiàcies, i el seu nom científic és

Ocinum basilicum. 

La  principal  característica  de  l'alfàbrega  és  l'olor  que  emanen  les  seves  fulles,  però

també té propietats digestives (estimula la gana i  evita els còlics) i  pot ingerir-se en

forma d'infusió.

Popularment es diu que l'alfàbrega s'ha de plantar en lluna plena o en lluna creixent, ja

que és quan la saba puja a les fulles.

Per comprovar-ho, vaig realitzar dues plantacions de deu llavors d'alfàbrega cadascuna,

en les fases de lluna nova i lluna plena.

4.8.1 Plantació de l'alfàbrega

El dia 31 de juliol, que era lluna plena, vaig plantar deu llavors d'alfàbrega als cubs de

planter, que posteriorment serien trasplantades a l'hort Algué-Rius.
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El  dia  14  d'agost,  que  era  lluna  nova,  vaig  plantar  per  segona  vegada  deu  llavors

d'alfàbrega als cubs de planter.

Posteriorment, el dia 13 de setembre, que era lluna nova, vaig trasplantar els deu llavors

d'alfàbrega a la terra (que havia estat prèviament preparada).
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4.8.2 Resultats

Com es pot apreciar a les imatges, les dues

fileres  d'alfàbrega  (les  que  apareixen  a

l'esquerra a la primera fotografia són les

que es van plantar en lluna plena, i les que

apareixen a la dreta les de lluna nova) no

presenten cap diferència.
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4.9 La camamilla
La camamilla és una planta herbàcia de la família de les asteràcies, i el seu nom científic

és  Matricaria chamomilla.

El seu ús principal està relacionat amb els diferents trastorns digestius, ja que es tracta

d'una  planta  que  protegeix  i  repara  la  membrana  gàstrica.  D'aquesta  manera,  es

recomana  prendre-a  en  casos  d'indigestió,  nàusees,  vòmits,  gasos  intestinals,  o  per

situacions de pèrdua de la gana.

També és un remei eficaç a l'hora de tractar problemes relacionats amb les mucoses

(com ara la sinusitis), per dolors de les articulacions (com ara el reuma), o per alleujar

les menstruacions doloroses.

Gràcies a la seva composició, la camamilla també té la capacitat de ''protegir'' el fetge, ja

que ajuda a prevenir les possibles malalties associades a ell.

A més a més, al ser un diürètic suau, ajuda a prevenir el colesterol i l'arteriosclerosi,  i

pot curar l'insomni, l'ansietat o la depressió.

Popularment es diu que la camamilla ha de collir-se en la fase de lluna plena, ja que és

quan la saba de la planta es dirigeix a la capçada, concentrant-se en les flors.

Per comprovar-ho, vaig realitzar dues collites de camamilla en les fases de lluna nova i

lluna plena.
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4.9.1 Recol·lecció de la camamilla

El dia 18 de maig, que era lluna nova, vaig recol·lectar una mostra de camamilla de la

Casa Cabirols (Biosca), que posteriorment vaig guardar en un pot de vidre per tal que

s'assequés.

El dia 2 de juny, que era lluna plena, vaig repetir el mateix procediment.

Després  que s'assequessin,  ambdues collites no mostraven cap diferència apreciable;

l'olor que emanaven era la mateixa i de la mateixa intensitat, el seu color i mida eren

semblants, i tampoc va podrir-se'n cap de les dues mostres.
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4.10 La flor de saüc
El saüc és un arbre caducifoli de la família de les caprifoliàcies, i el seu nom científic és

Sambucus nigra. 

Aquest  arbre  mesura  d'entre  dos  i  deu metres  d'alt,  i  creix  en  zones  assolellades  o

parcialment ombrejades,  sòls  frescos i  certa humitat.  Les seves fulles són dentades i

desprenen una olor molt característica, i les seves flors són petites i blanques. 

Popularment es diu que la flor de saüc ha de collir-se en la fase de lluna plena, ja que és

quan la saba de l'arbre es dirigeix a la capçada, concentrant-se en les flors. 

Per comprovar-ho, vaig realitzar dues collites de flor de saüc en les fases de lluna nova i

lluna plena.
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4.10.1 Recol·lecció de la flor de saüc

El dia 18 de maig, que era lluna nova, vaig recol·lectar una mostra de flor de saüc, de la

Casa Cabirols (Biosca), que posteriorment vaig guardar en un pot de vidre per tal que

s'assequés.

El dia 2 de juny, que era lluna plena, vaig repetir el mateix procediment.

Després que s'assequessin, ambdues collites no presentaven cap diferència apreciable;

l'olor que desprenien era la mateixa i de la mateixa intensitat, i cap de les dues mostres

va podrir-se o assecar-se abans que l'altra.
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4.11 El llorer
El llorer (també anomenat llor), és un arbre perennifoli de la família de les lauràcies. El

seu nom científic és Laurus nobilis. 

Aquest arbre pot arribar a fer fins a quinze metres d'altura; el seu tronc és recte i de

color gris fosc i les seves fulles són d'una tonalitat verdosa. Cal destacar també que, les

seves fulles desprenen una aroma molt característica i tenen propietats medicinals.

Popularment  es  diu  que  el  llorer  ha  de  collir-se  en  la  fase  de  lluna  nova,  ja  que,  a

diferència de la camamilla i la flor de saüc, és una planta aromàtica de fulla gran.

Per comprovar-ho, vaig realitzar dues collites de llorer en les fases de lluna nova i lluna

plena.
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4.11.1 Recol·lecció del llorer

El dia 16 de juny, que era lluna nova, vaig recol·lectar una mostra de llorer de la Casa

Cabirols  (Biosca),  que  posteriorment  vaig  guardar  en  un  pot  de  vidre  per  tal  que

s'assequés.

El dia 2 de juliol, que era lluna plena, vaig repetir el mateix procediment.

Després que s'assequessin,  entre les  dues collites no havia cap diferència apreciable;

l'olor que emanaven era la mateixa i de la mateixa intensitat, el seu color era idèntic, i

tampoc va podrir-se'n cap de les dues mostres.
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5. CONCLUSIONS
En veure'm a la fi del treball, puc mirar nostàlgicament aquells dies en què el començava,

amb un parell de pàgines i un guió a seguir, i assegurar que el tornaria a fer.

Certament, aquest treball ha sigut com una cursa contrarellotge, ja que la naturalesa no

entén de períodes d'entrega ni de dates límit, i és per això mateix que no he pogut fer

tantes proves com voldria. He d'admetre sincerament que m'hagués agradat molt seguir

amb el treball, i fer més pràctiques amb altres productes, ja que el tema ha captat el meu

interès des del principi, i m'ha mantingut amb la incògnita fins al final sobre quin seria el

resultat.

Amb la realització d'aquest treball també he potenciat la meva paciència, ja que, tots els

experiments requereixen més hores que no pas dedicació; per exemple, comparant-ho

amb la realització d'un projecte, allà pots invertir-hi temps i esforç i aconseguir acabar

abans, però tractant-se de plantacions, el temps ja ve preestablert.

Un altre  impediment  amb què  m'he  trobat  ha  sigut  que  he  hagut  d'adaptar  el  meu

calendari al cicle lunar, ja que, per fer el treball més fiable, vaig voler realitzar totes les

feines el dia exacte en què començava la fase. 

Tanmateix, he aconseguit que cap d'aquestes dues complicacions influís en la recerca.

Mirant  enrere  he  de  dir  que  vaig  començar  aquest  treball  amb  dos  objectius  molt

ambiciosos,  alhora que relatius i  difícils  d'investigar,  i  puc dir  amb orgull  que els  he

acomplert els dos.

El primer objectiu era el de documentar-me sobre l'astre, per tal d'entendre com influïa

en les marees, i de quina hipotètica forma podria intervenir en la vida agrària. Puc dir

que he aconseguit respondre totes les preguntes que m'havia formulat al principi, així

com les que m'han anar sorgint al llarg del treball, i que ho he trobat molt interessant,

alhora que enriquidor. També m'ha fet canviar la manera de veure les nits, ensenyant-me

a interpretar la Lluna i a determinar la fase del cicle en què ens trobem exactament i

quan canviarà a la següent.

El segon objectiu era el de comprovar si la Lluna jugava algun paper en el creixement de

les plantes, i després de documentar-me i experimentar-ho per mi mateixa he de dir que

no; pel que fa al meu camp d'estudi, cap de les pràctiques ha obtingut un resultat on hi

hagués una diferència apreciable, llevat de l'experiment amb les escaroles.
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He de dir que atribueixo aquest fet a l'atzar;  potser va ser l'angle del reg automàtic,

l'ombra que rebia la primera plantació de l'arbust del costat, o bé el canvi de clima que

va patir. Fos com fos, no considero que sigui un resultat rellevant tenint en compte que

en les altres sis pràctiques no han obtingut els mateixos resultats, ni tampoc cap dels

estudis empírics realitzats en la llenya.

D'aquesta manera, i responent la hipòtesis inicial, he arribat a la conclusió que un 3%

més  de  llum  solar  en  certes  fases  lunars  resulta  insuficient  per  tal  d'alterar  el

desenvolupament  de  les  plantes,  i  que es  tracta  més aviat  d'una llegenda que d'una

realitat.

No obstant, vull dir que sóc conscient que per tal que les conclusions del treball fossin

més fiables, s'hauria d'haver fet l'estudi en un període de temps d'entre cinc i deu anys

(temps del qual, òbviament, no disposava), i repetir les plantacions cada any, alhora que

amb mostres més extenses.

També  hauria  sigut  bo  poder  experimentar  els  canvis  que  es  produeixen  en  les  el

creixement de les hortalisses, tot jugant amb les variables de l'aigua, la llum i el sòl, però

com he dit abans, m'ha resultat impossible.

Tanmateix, vull dir que, personalment, estic satisfeta dels resultats que he aconseguit,

així com del munt de coneixements que he assimilat. 

Ara que he arribat a les últimes pàgines de redactat, m'adono que aquest ha sigut el

millor tema que podria haver triat.
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	1. INTRODUCCIÓ
	1.1 Motivació
	Sempre m'ha fascinat el cel, la seva immensitat, el misteri que l'envolta i alhora la seva bellesa. És per això que quan vaig haver d'escollir el tema del treball de recerca vaig decidir-me a triar alguna cosa relacionada amb l'astronomia i amb l'univers.
	El primer que em va cridar l'atenció van ser els forats negres, perquè sempre m'havien atret i els trobava molt interessants. No obstant això, aviat vaig veure que el tema era molt complex, i que no podria fer treball de camp de cap manera, així que vaig optar per deixar-ho per més endavant.
	Se'm van passar pel cap moltes altres idees, però no n'hi havia cap que m'atragués prou com per dedicar-hi tant de temps, així que una nit de lluna plena (concretament la del dia 5 de gener), vaig parar-me a admirar el nostre preciós satèl·lit, i se'm va ocórrer la idea de fer un treball sobre la Lluna i la importància que té per a nosaltres.
	Més tard, a mida d'anar parlant amb la gent, vaig descobrir que al Solsonès la Lluna era un factor clau a tenir en compte a l'hora de fer qualsevol feina al camp (sembrar i collir les plantes, talar els arbres, matar el porc, remenar les basses, arreglar les fonts...).
	Aquest tema va captar el meu interès a l'instant, i vaig decidir que enfocaria el treball a comprovar per mi mateixa si totes aquestes tradicions estaven justificades o no.
	Tanmateix, degut a l'escassetat de temps del qual disposava, vaig veure'm obligada a reduir el camp d'estudi a sembrar i collir les plantes.
	D'altra banda, perquè el treball tingués una base científica (més enllà del que les meves plantacions poguessin comprovar), vaig decidir incidir també en el paper de la Lluna en les marees.
	Així doncs, vaig decidir titular el treball Les dues cares de la Lluna, ja que volia incidir en el fet que el nostre satèl·lit és un; un únic astre orbitant al voltant del planeta blau. Tanmateix, es creu popularment que aquest satèl·lit juga tot tipus de papers en el nostre dia a dia quotidià. Com que el meu treball estava dividit entre la influència de la Lluna en les zones costeres, i en les zones rurals, vaig decidir que era el títol perfecte.
	1.2 Introducció del treball i hipòtesis
	La meva hipòtesis consistirà en investigar si els cicles lunars juguen algun paper en el creixement de les plantacions agràries, i estudiar de quina manera l'astre intervé en les marees.
	Estudiaré la Lluna, doncs, des de dos punts de vista; la part teòrica, que es centrarà en investigar el satèl·lit; i la part pràctica, que em permetrà aclarir la influència que té l'astre en la pagesia (centrant-me en el Solsonès i voltants).
	Per tal d'introduir millor el treball, em documentaré i explicaré la formació de la Lluna, les seves característiques i el seu cicle per així poder entendre com aquest astre afecta a l'augment i la disminució del nivell del mar.
	D'altra banda, la part pràctica constarà d'una sèrie d'experiments per comprovar si hi alguna diferència apreciable entre les plantes sembrades o collides en diferents fases lunars.
	El meu objectiu és, centrant-me en les creences dels efectes de la Lluna en la pagesia, apropar-me a la línia que separa la realitat de la llegenda i demostrar que el nostre satèl·lit no condiciona de cap manera el creixement de les plantes, sinó que són molts altres factors (com ara la fertilitat del sòl, la temperatura, la quantitat d'aigua i de llum...) els que ho fan.
	1.3 Llistat de refranys, dites i expressions populars
	És ben sabut per tothom que els refranys es constitueixen amb el temps, i ha sigut precisament l'antiguitat qui ha constituït tots els refranys, dites i expressions populars que tracten de la lluna i la seva relació amb l'hort.
	Així doncs, desprès de fer una enquesta als pagesos de la comarca per tal de saber fins a quin punt se seguia la tradició al Solsonès, vaig trobar moltes dites que defensaven que la Lluna era un factor clau en el creixement de les hortalisses.
	Seguidament, adjuntaré els esmentats refranys, classificant-los segons l'àmbit al qual pertanyen.
	Refranys generals
	"Plantar en lluna creixent i sembrar en lluna minvant."
	"Quan minvi la lluna, no sembris cosa alguna."
	"En lluna tendra per donar i per vendre."
	"Pluja i lluna, collita segura."
	"Nadal amb lluna plena, bona sembrada."
	"Lluna nova , vés-hi amb un cove, lluna vella, vés-hi amb una cistella."
	Refranys referents als llegums
	"En lluna vella les mongetes no fan ni flor ni tavella."
	"La fava feta de lluna vella molta mata, molta flor i poca tavella."
	"Si vols tenir un bon favar, abans de Nadal les has de plantar."
	Refranys referents a les hortalisses
	"Els alls per Nadal, ni sembrats ni per sembrar."
	"Si vols que sigui l'all coent, planta'l abans de l'Advent."
	"Si vols cebes grasses, sembra-les pel creixement de la lluna de gener."
	"Lluna rodona, els tomàquets maduren a tota hora."
	Refranys referents als cereals
	"Qui sembra en lluna nova, poc gra i palla vella."
	"Ser blat de bona Lluna."
	"Qui sembra en lluna nova, ni gra ni palla."
	"Nadal amb Lluna, ni mill ni blat."
	Refranys referents a la fusta
	"La fusta que has de gastar, en lluna vella de gener l'has de tallar."
	"Per la lluna vella de gener, talla la fusta el bon fuster."
	"Tallada de lluna nova, la fusta aviat es corca."
	"Talla el bosc a la plena d'agost, i serà sec com un os."
	"Si no vols l'arbre corcat, en lluna vella l'has tallat."
	"Per la lluna nova de febrer, esporga l'oliver."
	Refranys referents als pagesos molt lluners
	Tanmateix, també existeixen refranys que contradiuen els anteriors i critiquen el fet de seguir sempre la Lluna, ja que també s'ha de tenir en compte la meteorologia, i si un s'espera per fer les feines del camp a que sigui la fase lunar idònia, perd la oportunitat de dur-les a terme quan n'és l'època.
	"Home de llunes, home d'engrunes."
	"Qui mira massa la lluna, no farà gens de fortuna."
	"Pagès lluner no omple ni la bota ni el graner."
	"Si vols prunes, no miris les llunes."
	"Si vols fer fortuna, no miris la lluna."
	Aquí conclou la introducció del treball, i comencen la investigació i la recerca que ens permetran saber si aquests mites estan fonamentats o són fruit de llegendes i rondalles que han acabat per constituir una sentida tradició.
	2. LA LLUNA
	2.1 Formació de la Lluna
	2.2 Característiques de la Lluna
	La Lluna és el cinquè satèl·lit natural de major mida del Sistema Solar (després de Ganimedes, Tità, Calixte i Io), però és el primer si es mesura la relació de volum satèl·lit-planeta.
	El seu diàmetre és de 3.476 quilòmetres (representa gairebé una quarta part del diàmetre terrestre), la seva superfície lunar és aproximadament un 10% de la de la Terra, i el seu pes és vuitanta vegades menor.
	L'acceleració de la gravetat del satèl·lit és de 1,6249 m/s2 (aproximadament un 16.6% de l'acceleració de la superfície terrestre), i això provoca que a la Lluna un objecte de 10 quilos només en pesi 1,66.
	El 18 de juliol de 1969, amb l'allunatge de Neil Armstrong, es va confirmar el fet que el satèl·lit no té atmosfera, fet que provoca grans canvis de temperatura (110ºC i 180ºC sota zero depenent de si la zona està o no il·luminada). Gràcies a aquest allunatge també es va descobrir que els que a simple vista ens semblen diminuts cràters poden arribar a mesurar vint quilòmetres de diàmetre i onze mil metres d'alçada.
	Quan parlem d'astronomia, considerem un clar com la llum solar que un astre reflecteix sobre un altre, i que il·lumina la nit d'aquest últim.
	D'aquesta manera, definim el clar de lluna com la il·luminació nocturna de la Terra per la llum solar reflectida a la Lluna. Atès que la superfície lunar absorbeix el 93% de la llum que rep del Sol, el clar de lluna és bastant feble. No obstant això, per causa de la proximitat entre els dos cossos, aquesta llum és suficient per orientar-se, o fins i tot, fotografiar el paisatge.
	Finalment, una altra curiositat d'aquest satèl·lit és que el terra està recobert d'una crosta de pols sobre la qual les petjades dels astronautes hi han quedat impreses per sempre.
	2.2.1 La cara oculta de la Lluna
	Popularment es diu que la Lluna té una cara oculta, i hi ha diverses llegendes i hipòtesi que deixen una porta entreoberta a la imaginació i la fantasia sobre qui hi viu, o que parlen d'hipotètiques conspiracions científiques que intenten amagar el que hi ha a l'altre costat del satèl·lit.
	La qüestió és que el temps que la Lluna tarda en donar una volta sobre si mateixa (moviment conegut com a rotació), és el mateix que el que tarda en donar una volta al voltant de la Terra (moviment conegut com a translació).
	Aquest fenomen es coneix com a acoblament de marea, i es dóna en el nostre satèl·lit ja que, quan la Lluna era una massa líquida, van originar-s'hi marees que van canviar la seva forma allargant-la lleugerament (per causa de l'atracció terrestre). Quan va canviar de forma, la seva velocitat de rotació va anar-se reduint lentament fins que els dos períodes orbitals van coincidir.
	Degut a la rotació síncrona hauríem de veure solament el 50% de la superfície lunar, però, degut a les libracions lunars podem observar fins a un 59% de la Lluna.
	Durant els anys 50 es van fer les primeres fotografies del relleu lunar, i el 1959 es va prendre la primera fotografia de la cara oculta del satèl·lit.
	A partir d'allà va poder observar-se que la meitat de la Lluna que no veiem (representada a la imatge) presenta un relleu amb més cràters i mars, així com una superfície més irregular, ja que la Terra no la protegeix de l'impacte dels meteorits.
	2.3 El cicle lunar
	Moltes vegades mirem al cel i admirem l'astre que gira al nostre voltant. Aquest satèl·lit mai no es veu de la mateixa manera dues nits seguides, i el motiu d'aquest fet és que la Lluna no té llum pròpia, sinó que reflecteix la del Sol.
	Segons la posició de l'astre en la seva òrbita al voltant de la Terra, la seva forma aparent en el cel (que anomenem "fase"), va canviant fins a completar el seu moviment de translació.
	Exactament, el satèl·lit realitza tretze vegades aquest moviment cada any, i triga vint-i-vuit dies a completar-lo.
	En aquest període de temps, el satèl·lit passa per les fases de lluna nova, quart creixent, lluna plena i quart minvant.
	Quan la Lluna es troba entre la Terra i el Sol, ens mostra la seva cara no il·luminada immersa en la brillant llum del Sol, de manera que no la veiem; és la fase de lluna nova.
	A mesura que la Lluna es separa angularment del Sol cap a l'est, deixa entreveure un estret grill il·luminat, que dia a dia, va augmentant de mida. Durant aquestes nits, és possible observar la part no il·luminada del disc lunar. Aquest fenomen s'anomena llum cendrosa i es deu al reflex de la llum solar per part de la Terra (que il·lumina la superfície lunar de manera similar a com ho fa la Lluna amb la superfície terrestre). Una setmana després de lluna nova, es produeix la fase de quart creixent.
	Lentament, la fracció del disc lunar augmenta, i una setmana després del quart creixent, (quan la Lluna es troba a la zona diametralment oposada a la que ocupa el Sol) es produeix la fase de lluna plena o pleniluni, on la cara visible de la Lluna se'ns presenta totalment il·luminada aconseguint una lluentor molt elevada.
	En els dies següents, la fracció il·luminada del disc comença a disminuir, i una setmana més tard del pleniluni entrem en la fase de quart minvant.
	Una setmana després, la Lluna torna a col·locar-se entre el Sol i la Terra, i es produeix novament la fase de lluna nova, i el cicle torna a començar.
	2.3.1 Valors del cicle lunar
	L'experiència dels avantpassats demostra que cada fase lunar comporta un impuls d'energia diferent, en el qual hi queden implicats tots els éssers vius, fet que ha provocat que al llarg de la història moltes cultures hagin organitzat les feines i festes al voltant del cicle lunar, donant un valor especial a cada fase;
	La lluna nova és temps de reflexió, introspecció, purificació i dejuni, així com un període de poc desenvolupament de la planta.
	El quart creixent afavoreix la sembra, els projectes i l'inici d'aventures, i també es diu que és un bon moment per trasplantar i podar.
	La lluna plena és el moment de la plenitud i l'energia, al mateix temps que un període on  es pateix insomni amb més freqüència. També es diu popularment que el moment idoni per realitzar la collita dels fruits i el conreu en la terra.
	Finalment el quart minvant convida a la introspecció i la relaxació. També es un bon moment per podar els arbres i empeltar-los.
	3. INFLUÈNCIA DE LA LLUNA EN LES MAREES
	La gran enciclopèdia catalana defineix les marees com el moviment cíclic alternatiu d’ascens i de descens del nivell de l’aigua marina, degut a l’atracció gravitatòria del Sol i, principalment, de la Lluna. Com que les dues terceres parts de la superfície terrestre estan cobertes d’aigua (d'aquí el nom de planeta blau), aquest és un factor de gran importància per a nosaltres.
	Isaac Newton,va descobrir que tant la Lluna com el Sol exercien una força d’atracció gravitatòria sobre el nostre planeta que determinava els canvis en el nivell del mar.
	Sempre hem pensat que la Lluna girava al voltant de la Terra, però la realitat és que ambdós cossos giren al voltant del centre de masses de tots dos. D'aquesta manera, quan la Terra gira al voltant del centre de gravetat del sistema Terra-Lluna, apareix alhora una força que intenta deformar-la. Aquest fenomen es coneix com a gradient gravitatori, i és el causant de les marees.
	No obstant això, com que la Terra és un cos més gran que el seu satèl·lit, la gravetat que la Lluna exerceix sobre ella és diferent en cada punt (en el punt més proper és major que al centre de masses de la Terra, i a la seva vegada, en el centre de masses és més gran que al punt més allunyat de l satèl·lit). Això provoca que l'aigua dels costats alineats amb el satèl·lit pugi, i que l'aigua de les zones perpendiculars al satèl·lit baixi.
	Degut a la solidesa del nostre planeta, la deformació afecta més a les aigües i l'atmosfera, i això provoca que, a la majoria de les costes del món, durant el dia es produeixin dues marees altes i dues marees baixes, ja que se situen en la posició més pròxima i més allunyada de la Lluna dues vegades (per això es diu que la marea canvia cada 6 hores).
	En els mars tancats (com és el cas del mar Mediterrani), l’efecte de les marees té una variació d'uns quinze centímetres, que es considera pràcticament inexistent. Tanmateix, en el cas de l'oceà Atlàntic, les marees poden arribar a més de deu metres de diferència entre els períodes de plenamar i baixamar.
	D'altra banda, el Sol també crea marees per causa de l’atracció gravitatòria (tot i que són de menor intensitat).
	En les fases de pleniluni i lluna nova, el Sol i la Lluna estan alineats, fet que provoca que els seus efectes es sumin i per tant que les marees siguin majors (fenomen conegut com a marea viva, i representat a la part superior de la imatge). De la mateixa manera, en les fases de quart creixent i de quart minvant, els dos cossos són perpendiculars, així que les marees són menors (es coneix com a marea morta, i està representat a la part inferior de la imatge).
	Com a conseqüència del gradient gravitatori, les marees frenen la rotació de la Terra (ja que aquesta perd una part de la seva energia degut a la força de fregament que efectuen els oceans al fons marí), i atès que el sistema Terra-Lluna ha de conservar el moviment angular, el satèl·lit ho “compensa” allunyant-se del planeta una distància de trenta-vuit mil·límetres anuals.
	3.1 Repercussions de la Lluna en les temporades de pesca
	Cada pescador té les seves teories referents als millors dies per anar a pescar, però la majoria coincideixen en que la influència de la Lluna és un factor a tenir en compte.
	Des d'un punt de vista tècnic, la pesca és millor quan hi ha marea alta; els corrents que creen les marees remouen i agiten el mar, fet que provoca que l'activitat alimentària en els peixos s'incrementi. 
	Tanmateix, el nivell del mar també és un factor a tenir en compte a l'hora de pescar, ja que si la Lluna està en les fases de quart creixent o quart minvant (i és perpendicular al Sol), les diferències del nivell del mar entre plenamar i baixamar són menors, fet que provoca que no siguin els períodes adients per pescar. En canvi, quan es dóna el fenomen de marea viva o bé hi ha lluna plena o lluna nova, les diferències entre la marea alta i la marea baixa són molt més notòries, fet que provoca que l'activitat alimentària dels peixos sigui major.
	No obstant, són molts els factors que condicionen una bona pesca; el moment del dia (l'alba o la posta de sol), la temperatura de l'aigua, la pressió atmosfèrica, l'ham, la sort...
	D'aquesta manera, resulta molt difícil, alhora que imprecís, determinar si la Lluna és la causant que un dia de pesca sigui productiu o no.
	3.2 Les marees del Mont Saint-Michel
	El Mont Saint-Michel està situat al departament de la Manxa, a la regió de Baixa Normandia, França.
	Es tracta d'un turó coronat per un castell situat en una badia del nord-oest francès. Gràcies a la seva prodigiosa arquitectura, és el lloc més visitat de la regió, així com un dels primers del país. També va ser declarat patrimoni de la humanitat per la UNESCO l'any 1979.
	Aquesta fortalesa està banyada per les aigües de l'oceà Atlàntic, i dues vegades al dia, les marees deixen aïllades la ciutadella i l'Abadia (que només queden unides a la costa per la seva carretera), i es diu popularment que és tal la velocitat a la qual pugen aquestes que l'aigua seria capaç d'atrapar amb facilitat a un cavall al galop.
	En lapses de temps de 18 anys i 11 dies, per causa de la inusual alineació del Sol i la Lluna, les masses atreuen les aigües en la mateixa direcció, i funcionen com imants sobre els mars, provocant que la marea submergeixi per complert el poble. D'aquesta manera, la península rep una falsa aparença d'illot.
	Aquest fenomen, conegut com a marea del segle, va produir-se per última vegada el 21 de Març d'aquest any (la marea va créixer l'equivalent a un edifici de quatre plantes d'alçada), i no tornarà a produir-se fins el Març de 2033.
	4. INFLUÈNCIA DE LA LLUNA EN LES COLLITES
	Són molts els qui creuen que la Lluna és un element fonamental a tenir en compte a l'hora de plantar o recol·lectar qualsevol producte. Aquesta hipòtesi, no obstant, estableix que això passa ja que la influència del satèl·lit afavoreix que la saba pugi o baixi (es diu que la llum de la lluna, igual que la solar, participa també en el procés de la fotosíntesi i en la germinació de les llavors, ja que els raigs de la lluna penetren al sòl).
	4.1 La saba
	La saba és una combinació d'aigua i sals minerals absorbits del sòl que ascendeix des de les arrels fins a les fulles. Podem distingir entre dos tipus de saba:
	La que va des de les arrels cap a les fulles a través del xilema rep el nom de saba bruta o ascendent, i conté les sals minerals absorbides del sòl. Un cop arriba a les fulles, experimenta uns determinats canvis químics, com són l'absorció de CO2 (diòxid de carboni) i la producció de compostos orgànics (sucres, aminoàcids i hormones vegetals) i d'O2 (oxigen) per causa de la llum solar.
	Quan la saba ja ha sigut processada, s'anomena saba elaborada o descendent, i comença a descendir pel floema per tal de distribuir els compostos orgànics a través de tota la planta. És la saba que conté els glúcids resultants de la fotosíntesi (que serveixen per nodrir les cèl·lules de la planta). Aquests compostos orgànics poden ser emmagatzemats o digerits per la planta per obtenir energia.
	4.1.1 Ascendència de la saba
	La naturalesa ha dotat les plantes amb un sistema anomenat capil·laritat, que permet que la saba pugui pujar. Les fulles són les que exerceixen l'efecte de la capil·laritat a les cambres subestomàtiques. En aquests espais, es produeix una tensió superficial (força de cohesió de les molècules d'aigua) que aspira la saba cap amunt. Com més petits siguin els espais, més força d'aspiració s'ha d'exercir.
	Aquest procés d'aspiració s'accentua amb la llum solar, ja que aquesta comporta que el procés de transpiració i evaporació de l'aigua continguda a les fulles s'acceleri, cosa que provoca que s'exerceixi major aspiració per tal que la saba pugi.
	A continuació, inseriré un muntatge que relaciona les fases lunars amb els moviment de la saba.
	4.2 Agricultura biodinàmica
	Antigament, a la mitologia grega, Demèter (Ceres en la mitologia romana), era la deessa de l'agricultura, que assegurava la fecunditat de la terra i vetllava per les collites.
	Actualment, el nom d'aquesta deessa fa referència a una marca de productes originats de la producció biodinàmica fundada el 1927. Aquest organisme sense ànim de lucre avala i certifica els productes procedents de l'agricultura biodinàmica en més de 68 països.
	L'agricultura biodinàmica consisteix en una sèrie de tècniques agràries que evita l'ús de fertilitzants i pesticides en l'agricultura i la ramaderia amb l'objectiu de preservar el medi ambient i augmentar la fertilitat del sòl. En el seu lloc, es basa en l'elaboració de compostos mitjançant fems fermentats, purins, macerats de plantes, adobs verds, rotacions i associacions de cultius, cèrcols vius, espais per a la vida de la flora i fauna natives, cobertura del sòl i sistemes mixtos agrícola-ramaders. A més a més (i a diferència de l'agricultura ecològica), aquesta agricultura proposa una tècnica de cura del sòl que permet millorar la fertilitat d'aquest a través de l'ús de preparats homeopàtics. Aquests preparats augmenten l'activitat biològica del sòl, milloren la qualitat nutritiva dels aliments produïts, incrementen la resistència de les plantes i animals envers plagues i malalties, intensifiquen la captació d'influències còsmiques per part de les plantes, i propicien la formació d'humus a terra.
	En aquesta agricultura alternativa, no només es treballa amb les forces de la terra sinó que també es tenen en compte les forces provinents del cosmos, és a dir, les influències dels cicles solars, dels cicles lunars, de les constel·lacions del zodíac i dels planetes del nostre sistema solar.
	4.3 La llenya
	Desprès de parlar amb l'expert en la matèria Josep Muntada, vaig adonar-me que la llenya era un aspecte molt important en la vida rural de la comarca.
	D'aquesta manera, vaig descobrir que entre els arbres s'ha de diferenciar entre els que tenen fulla perenne i fulla caduca. Tal com estableix la tradició, els primers s'han de talar en lluna nova, mentre que els segons haurien de talar-se en lluna plena.
	«Si la llenya es talla de mala lluna i un en vol per cremar no crema gaire, i si la vol per fer-ne bigues al cap de pocs anys es corca.» - Josep Muntada
	Seguidament, inseriré un muntatge on es relacionen els moviments de la saba en els arbres amb el cicle lunar.
	Tanmateix, aquest camp d'estudi no estava al meu abast, així que vaig posar-me en contacte amb Antonio Villasante, que em va facilitar l'accés al seu estudi sobre la influència de les fases lunars en la tala dels arbres.
	L'esmentat estudi realitzat per Antonio Villasante, Santiago Vignote i David Ferrer consistia en talar quinze roures martinencs (quercus humilis) en cadascuna de les quatre fases lunars, i estudiar-ne posteriorment el contingut d'humitat, el pes i la contracció de la fusta, distingint entre l'albeca i el duramen.
	Els resultats de l'estudi van deixar clar que, tot i l'arrelada creença popular sobre la importància de la fase de la lluna en la data de la tala dels arbres, els roures no van presentar diferències apreciables en cap de les qualitats estudiades.
	A continuació inseriré i comentaré aquests resultats (s'ha de mencionar que en totes les figures, wax significa lluna creixent, full lluna plena, wan lluna minvant, new lluna nova,  S  albeca, i, H duramen).
	A la primera figura podem observar que la densitat de la fusta verda dels roures dividida entre la densitat de la fusta assecada al forn té una semblança del 95% en les fases lunars.
	També s'ha de mencionar que, tot i que la densitat de l'albeca és major que el del duramen, aquestes dues qualitats mesurades per separat són molt semblants entre elles independentment de la data de tala.
	A la segona figura podem veure que la relació entre el percentatge d'humitat present en la fusta verda dels roures talats durant el cicle lunar coincideix en el  95%.
	També cal mencionar que el contingut d'humitat en el duramen no arriba al 60%, mentre que a l'albeca oscil·la del 55% al 75%.
	Finalment, a la tercera figura podem observar que la contracció de la fusta (expressada en percentatge), té una semblança del 95% entre l'albeca i el duramen de les diferents fases lunars (tot i que la contracció de l'albeca sigui major que la del duramen).
	D'aquest article podem concloure que la Lluna no és un fenomen que influeixi en la tala dels arbres, ja que en cap dels components estudiats s'hi ha trobat una diferència significativa entre les diferents fases.
	4.4 Justificació dels productes escollits
	Desprès de realitzar més d'un centenar d'enquestes a la pagesia de la comarca i voltants, vaig adonar-me que creure en la Lluna és una tradició molt arrelada, així com antiga.
	Quan vaig investigar més a fons aquest aspecte de la vida rural vaig descobrir que, segons la tradició, no totes les feines del camp s'han de fer en la mateixa lluna, sinó que s'ha de diferenciar entre els productes que granen sota terra (com ara els alls, les pastanagues, les cebes...) i els que tenen la part comestible a l'exterior (com és el cas de les escaroles, els tomàquets, les carbasses...).
	D'aquesta manera, després de parlar amb entesos sobre el tema, que em van orientar, i indicar en quins productes podria veure-hi més diferència, vaig decidir plantar-ne dos de cadascun dels tipus esmentats.
	Així, desprès de sospesar el temps que trigaven a créixer, i la temporada on s'havien de plantar, acarant-ho amb el llunari, vaig optar per cultivar alls i pastanagues (com a mostra de productes que fan fruit sota terra), i escaroles i alfàbrega (com a exemple de productes que fan fruit a l'exterior).
	D'altra banda, també van recomanar-me d'estudiar la diferència entre les herbes aromàtiques collides en lluna plena i en lluna nova, diferenciant entre les que tenen una fulla gran (com és el cas del llorer, el julivert, el coriandre...) i les que tenen una fulla petita (com ara la camamilla, la flor de saüc, la farigola...).
	D'aquesta manera, vaig decidir collir mostres de llorer (com a exemple d'herba aromàtica de fulla gran), i de camamilla i flor de saüc (com a mostra d'herbes aromàtiques de fulla petita).
	4.5 Els alls
	L'all és una planta de la família de les liliàcies, i el seu nom científic és Allium sativum.
	És una planta perenne amb fulles planes i primes, de fins a 30 cm de longitud i unes arrels que adquireixen profunditats d'uns 50 cm. El seu bulb forma un cap dividit en grills, cadascun dels quals es troba embolicat en una capa de color blanc o vermellós i té   la capacitat de donar origen a una nova planta d'all.
	Les principals característiques dels alls són l'olor que desprenen en ser tallats, i el fet que és l'hortalissa amb més propietats medicinals.
	Popularment es diu que, si els alls són plantats en lluna plena, la seva arrel creix tan compactada que els expulsa a l'exterior. En canvi, si es planten els alls en lluna nova l’arrel creix molt oberta i s’endinsa en la terra mantenint el dent d’all en el lloc on l’hem plantat. Estan considerats per la tradició com un dels productes on es pot apreciar més la influència del satèl·lit.
	Vaig decidir comprovar-ho per mi mateixa, així que vaig plantar deu grills d'all en cadascuna de les dues fases lunars esmentades anteriorment.
	4.5.1 Plantació dels alls
	El dia 5 de març, que era lluna plena, vaig plantar deu grills d'alls blancs a l'hort de Cal Solé-Angrill.
	El dia 20 de març, que era lluna nova, vaig plantar deu grills més de la mateixa varietat al mateix hort per observar si els resultats eren diferents.
	4.5.2 Resultats
	L'escarola és una planta herbàcia de la família de les asteràcies, i el seu nom científic és Cichorium endivia.
	És característic d'aquesta família la flor composta, formada per petites flors que formen el que s'anomena un capítol.
	Les escaroles són plantes riques en potassi, acid fòlic, ferro, calci, magnesi i antioxidants, però contenen també vitamines A i B.
	Popularment es diu que les escaroles han de plantar-se en els períodes de lluna plena i lluna creixent, ja que és quan la saba puja a les fulles. Per comprovar-ho, vaig plantar quinze llavors d'escarola en cascuna de les quatre fases lunars, per estudiar posteriorment si hi havia alguna diferència entre elles.
	4.6.1 Plantació de les escaroles:
	4.6.2 Resultats
	Després de collir les escaroles, vaig adonar-me que hi havia una gran diferència entre les que havien estat plantades en lluna plena i les que vaig plantar en lluna nova, ja que les primeres eren molt més grans que les segones.
	Com es pot apreciar a la imatge següent, les escaroles plantades en quart creixent i en quart minvant tenien una mida semblant.
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