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La planta de la sort
Mistletoe is a semiparasitic plant which grows on some species of
pine trees and certain deciduous trees, like apple or poplar trees. It
has a type of root that enters the trunk of parasited trees to suck

the sap, but at the same time it can carry out photosynthesis on
its own leaves and stem. The fruit of mistletoe looks like a whitish,
transparent pea and is highly toxic for humans.

La griva menja
i dispersa
el vesc

EL LECTOR MÉS CURIÓS

De què depèn
tenir la veu més
o menys greu?

Des de l’antiguitat el vesc
s’ha considerat un senyal
de fertilitat i bona sort,
segurament pel fet que a
l’hivern es manté verd i
fructifica mentre molts dels
arbres parasitats perden les
fulles. Avui encara pensem
que porta sort i en regalem
per Nadal. La griva és un
ocell que s’alimenta dels
seus fruits. Sovint es caça
utilitzant la substància
viscosa d’aquests fruits per
enganxar-la. La sort està
mal repartida!

La veu humana es produeix quan l’aire
dels pulmons és forçat a sortir a través
de la laringe i fa vibrar els dos parells de
cordes vocals que tenim. Els homes té
les cordes vocals una mica més llargues
i més gruixudes que les dones i els
nens, de manera que produeixen sons
més greus. El contrabaix és un
instrument de corda més gros que el
violí i produeix sons més greus. A l’hora
de vibrar la mida es fa escoltar.
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VOCABULARY

● mistletoe: vesc ● semiparasitic: mig paràsita ● deciduous: de fulla caduca ● root: arrel
● parasited: parasitat ● sap: saba ● stem: tija verda ● whitish: blanquinós ● pea: pèsol

Envia la teva pregunta a:

arakids@ara.cat

VOCABULARY
● whenever: quan
● docks: atraca a port
● although: tot i que
● on behalf of:

de part de

Trobaràs les aventures del ‘Siniamon’ a http://blogspersonals.ara.cat/siniamon/

Avui: Sembla que per Nadal la Laura s’enyora de la família!

