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Preludi 
A la tardor el terra es cobreix de fulles petites i grosses, i de totes les 

formes. N’hi ha que són rodones com un palmell, d’altres semblen un 
cor i algunes fins i tot tenen una vora ondulada o serrada i punxeguda. 
Al centre de cada fulla, la natura ha fixat un dibuix de nervis diminuts 
que són únics de cada fulla en concret, igual que cadascun de nosaltres 
tenim empremtes digitals úniques. Plantes, animals i minerals no tenen 

formes i patrons de color diferents sense motiu; tot plegat és molt 
important per a qui en té.

Joc de formes
Les fulles dels gira-sols, allargades com 

veles menudes, atrapen més llum del 
sol, i les fulles estretes de les coníferes, 
anomenades agulles, van més bé per 

suportar el vent enmig d’una violenta 
tempesta.

El camaleó, mestre 
de la disfressa 

Hi ha animals que poden canviar d’aparença, amb 
molta facilitat, segons el seu estat d’ànim. Un 

camaleó, per exemple, té tres capes de minúscules 
cèl·lules cutànies amb pigment de colors. Quan 

aquestes cèl·lules es combinen, l’animaló s’encén de 
sorpresa, satisfacció o contrarietat. Quan està cansat, 
es torna de color verd clar. I quan està enamorat, el 

cos se li aviva amb colors d’allò més bonics.

Repetició en 
la natura 

T’has fixa’t que algunes formes 
i patrons sovintegen molt a la 

natura? Fa molt de temps la gent 
ja hi va parar esment per intentar 

comprendre l’ordre invisible 
del món natural. Avui dia els 

matemàtics poden reproduir de 
manera exacta alguns d’aquests 

misteriosos patrons amb 
equacions matemàtiques.

Fet i amagar
Plantes i animals empren aquest divers ventall 

de formes i patrons per comunicar. Quan 
cal un bon ensurt, franges negres i grogues 
d’aspecte perillós faran el fet. A l’hivern el 
cautelós ermini marró voltarà amb el seu 

camuflatge blanc nivi, que li permet jugar a la 
neu sense preocupar-se gens ni mica. I de què 

es disfressa l’insecte bastó de dalt? 
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Fulles
Les fulles atrapen els raigs de sol amb la seva 

superfície verda; així poden créixer i viure 
feliçment. Tant se val si són amples, estretes, 

punxegudes o amb forma de cor; totes fan la seva 
funció. Quan arriba la temporada seca, preferiran 

caure abans que veure la seva estimada planta 
passant set.
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