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L’art d’infants i elefants

Els nens de dos o tres anys
també dibuixen gargots. La
seva destresa manual
encara no s’ha
desenvolupat prou i no
tenen precisió en els
moviments. Malgrat tot,
s’expressen artísticament i
fan dibuixos que descriuen
com si fossin realistes,
encara que als ulls d’un
adult semblen abstractes.
Si els elefants poguessin
parlar potser ens dirien que
han pintat un paisatge, o la
bandera catalana.

¿Els dibuixos
dels nens són
abstractes o
realistes?

Els animals més longeus, com les
tortugues, només viuen un segle. En
canvi, molts arbres viuen segles i
alguns fins i tot mil·lennis. Un pi de
muntanya originari del sud-oest dels
Estats Units, anomenat precisament
Pinus longaeva, viu de mitjana entre
1.000 i 2.000 anys, i se n’ha localitzat
un exemplar, batejat com a Matusalem,
que té 4.844 anys! Quan es construïen
les piràmides d’Egipte, aquest arbre ja
era centenari!

EL LECTOR MÉS CURIÓS

Quin és l’ésser viu
més vell del món?

WWW.ELEPHANTARTGALLERY.COM

JOE DECRUYENAERE

Elephants have a trunk that allows them to pull leaves off
trees to eat, suck up water to shower themselves or stroke
their fellow elephants. They can also pick up sticks
and doodle on the ground. In captivity, trained elephants

can even manage to hold a paintbrush and do these
same doodles on canvas. They are creating art!
These works of art are sold and the money is invested in
conservation projects.

● trunk: trompa ● allows them: els permet ● suck up: aspirar ● stroke: acariciar
● doodle: fer gargots ● trained: entrenats ● paintbrush: pinzell ● canvas: telaVOCABULARY

AMBUNAALTRAMIRADA

Envia la teva pregunta a:
arakids@ara.cat

PERE RENOM
REPORTER DEL ‘QUÈQUICOM’

Avui: Sembla que la Laura aviat aclarirà el malentès de la foca Maria!

● heard: sentit
● he’ll be able to:

serà capaç de
● eavesdrop: escoltar

d’amagatotis

VOCABULARY

PREGUNTA DE PERE VILARÓ, 9 ANYS




