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Diuen que Barcelona té una gran oferta
cultural. A propostes culturistes us recomanem 
una tria d’aquelles activitats familiars que ens 

resulten més divertides i interessants. 

Consulteu l’agenda amb totes
les activitats diàries a: www.elculturista.cat. 

Informació actualitzada minut a minut. 

Seguiu-nos a:

Propostes culturistes

Les lletres
EDITORIAL

Hem pensat que la millor manera de dedicar aquest número a les lletres 
era cedint l’editorial a un autor...

Podeu consultar la graella d’activitats diàries
i molt més a www.elculturista.cat i, de manera

bimestral i gratuïta, a la revista en paper. 

  «Les conseqüències de la ira són més nocives 
que les causes que la provoquen»

Marc Aureli (121- 180) 

Picarols de la ràbia

Quan t’empipes molt, 
  molt, 
             molt.
Quan la ràbia et pren, 
  pren,  
             pren.
Compte!, alto!, para el tren,
que segur que algú et comprén.

Cal, 
       cal, 
              cal que et tran-quil-lit-zes.
Cal, 
       cal, 
              cal que no t’encegues. 
Compta «una», «dos» i «tres».
Pensa, pensa en el que sents.

No t’ofusques, no t’estresses. 
Sigues arbre, sigues cor,
fes ben fort una alenada,
qui té ràbia tindrà plor...

Ara estàs tranquil.
Ara pots parlar.
Ara el teu cervell
sí que pot pensar...

@el_culturistafacebook.com/El-Culturista @culturista_bcn



La festa de la literatura per a nens i nenes torna a la ciutat! En la seva onzena edi-
ció, Món Llibre proposa un munt d’activitats, amb la història d’Alícia al país de les 
meravelles com a fil conductor, amb motiu del seu 150è aniversari. 

Taules, cadires, cadiretes i coixins us esperen perquè us hi enfileu amb un llibre a 
les mans i emprengueu un viatge pels viaranys de la imaginació i la fantasia. Amb 
una acurada estètica dels espais i un entorn excepcional, les famílies gaudireu 
d’una infinita varietat de llibres, contacontes, tauletes, exposicions, xerrades i ta-
llers... Tot allò que hi cap en un món, el Món Llibre.

Porta un llibre i podràs canviar-lo al mercat d’intercanvi de Món Llibre.

Món Llibre
Per: Mariona Sanfeliu
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FESTIVAL DE LITERATURA 

CCCB / Pl. de Joan Coromines / MACBA / Plaça dels Àngels
18 i 19 d’abril

Entrada lliure / De 0 a 18 anys
Consulteu el programa a monllibre.bcn.cat

Proposta culturista / 01

L’espai Minimúsica s’ha convertit els darrers anys en sinònim de qualitat, i totes 
les activitats que s’hi organitzen acostumen a ser cites imprescindibles a l’agenda 
cultural familiar de Barcelona. La tercera edició del seu festival, organitzat conjun-
tament amb Primavera Sound, se celebrarà el 12 d’abril a la Fàbrica de Creació 
Fabra i Coats, i tindrà un cartell de luxe en què hi seran, entre d’altres: Albert Pla, 
Delafé y las Flores Azules, Guillamino, Fred i Son, Doble Pletina i Mee and the 
Bees. A més de les actuacions musicals, al llarg de tot el dia es podran fer activitats 
de tot tipus, jocs i tallers, i també degustar diferents propostes de gastronomia 
saludable adaptada a totes les edats. La principal novetat d’aquesta edició és la 
inclusió d’un espai per a la canalla d’entre 0 i 3 anys, que amb el nom d’espai Micro 
acollirà propostes especialment pensades per als més petits.

El Dia Minimúsica
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MÚSICA

Fàbrica de Creació Fabra i Coats 
28 i 30 de maig Primavera Sound

15 € anticipada, 18 € taquilla / Abonament familiar 45 € i 48 € taquilla
Per a tots els públics

eldiaminimusica.com

/ 02

Per: Sergi Monroy



El quartet de corda és una de les formacions més cèlebres de la música de cambra. 
Va néixer durant el classicisme, de la mà de Haydn, i es va convertir, com a forma mu-
sical, en un repte per a qualsevol compositor clàssic, romàntic i també contemporani. 

Dos violins, una viola i un violoncel (el prestigiós Quartet Qvixote, tot un luxe!) volen 
sonar molt a prop dels nens i les nenes en un concert pensat per apropar, a través 
de la sonoritat suau i acollidora de la corda fregada, l’essència d’aquesta formació 
històrica. El repertori que ens oferiran anirà des de Haydn, Mozart i Beethoven, fins 
als compositors clau de la música del segle xx com ara Bartók, Xostakóvitx i Prokó-
fiev; sense oblidar trobar-hi amagades entre les obres clàssiques cançons populars 
conegudes pels nens i les nenes que els faran interactuar i establir un lligam estret, 
afectiu, amb els músics i amb l’activitat.

Un concert per gaudir de la música en família, amb el públic assegut a terra i els 
intèrprets movent-s’hi al voltant, per aconseguir que el so de les setze cordes vibri 
ben a prop nostre.

Setze Cordes
Per: Sílvia Romera
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MÚSICA

L’Auditori
19, 25 i 26 d’abril i 9 i 10 de maig
Dg. 10.30 h i 12 h i ds. 12 h i 17 h

Durada: 45 min / 10 € / A partir d’1 any
auditori.cat

Proposta culturista / 03
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Tanqueu els ulls, no ho sentiu? L’espectacle Aquarel·la s’estén com la pintura per 
l’aigua i ens porta al mar. És el so de les seves onades, aquesta remor constant i 
característica que el defineix. 

A través d’un enfocament multidisciplinari on tenen cabuda els colors, la llum, 
l’ombra, els sons i la paraula, la companyia Fes-t’ho com Vulguis fa que ens en-
dinsem, tranquil·lament però amb sorpreses, en el món dels sentits. D’aquesta 
manera, els més petits podran viure experiències fascinants a partir d’una narració 
d’imatges poètiques. Imagineu, sobre un vaixell de paper, un viatge on ens acom-
panyen cançons conegudes i les bombolles de sabó ens exploten a la punta del 
nas: podreu veure textures i divertir-vos amb les interpretacions dels actors. Només 
cal capbussar-s’hi!

Aquarel·la 
Per: Laura Robles

TEATRE

Teatre Tantarantana
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 i 26 d’abril

Ds. i dies entre setmana, 18 h; dg. 12 h
Durada: 35 min / 8,50 €, menors de 2 anys gratuït / De 0 a 3 anys

tantarantana.com



Ja som a la primavera, els dies es fan més llargs, els jardins floreixen de nou i 
tornarem a gaudir de la Diada de Sant Jordi. Però us heu preguntat mai quines 
aventures va viure el cavaller més valent de la contrada per salvar la princesa de 
les urpes del malvat drac i deixar-lo fora de joc?

Com ja és tradició des de fa uns anys, en Reinaldo, el putxinel·li més popular 
de La Puntual, de la mà d’Eugenio Navarro, ens explica la trepidant història, ple-
na d’humor i emoció, que va viure el nostre protagonista per aconseguir aquesta 
proesa.

Sant Jordi, la princesa i el drac és una adaptació de l’obra de putxinel·lis que va es-
trenar l’any 1978 La Fanfarra, companyia de la qual Eugenio Navarro era fundador. 
Des de fa uns anys Navarro va recuperar i adaptar l’obra per presentar-la de nou a 
La Puntual, perquè hi ha llegendes que viuran sempre!

Sant Jordi, la princesa i el drac
Per: Mireia Andreu
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TEATRE / TITELLES

La Puntual
10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 i 26 d’abril

Dv. i ds. a les 18 h, dg. a les 12 h i a les 17 h
9,50 € / Durada: 50 min / A partir de 3 anys

lapuntual.info

Proposta culturista / 05
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El mèrit principal de Pixar, més enllà del d’haver sabut revolucionar la seva in-
dústria des de la innovació tecnològica, ha estat entendre que l’animació és un 
dels pocs llocs en què encara cap l’emoció feliç i desfermada, l’emoció del cinema 
de tota la vida. Mentre que a l’exposició Pixar. 25 anys d’animació us revelaran 
alguns secrets de producció i us explicaran el punt de partida dels estudis, serà 
en l’encertat cicle de projeccions que ha programat també el CaixaForum en què 
s’oferirà, a infants i grans, la possibilitat d’abandonar-se a la màgia que ens brin-
den alguns dels moments més importants de les últimes dècades pel que fa a la 
cinematografia clàssica. Amb pel·lícules que van des de la fundacional Toy Story 
(1995), que s’acompanya amb l’excel·lent curt Dia i nit (2011), fins a Up (2009), que 
té un pròleg que condensa miraculosament bona part de l’encant del cinema clàs-
sic, passant per l’apropament al cinema mut de la primera part de Wall·E (2008), 
aquest és el cicle de la felicitat intel·ligent que qualsevol família hauria de veure. 

Cicle Pixar
Per: Andreu Gabriel i Tomàs

CINEMA

CaixaForum
Del 30 de març al 3 de maig

4 €, 50% de descompte per als clients de “la Caixa” / Per a tots els públics
Consulteu el programa a agenda.obrasocial.lacaixa.es
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Recordeu la sèrie televisiva MacGyver i els seus invents que li permetien resol-
dre qualsevol situació perillosa? Què creieu que seríeu capaços de crear amb la 
combinació d’un xiclet, un clip, un llapis o un pneumàtic? Si voleu passar una bona 
estona fabricant ginys, no us perdeu la visita guiada més el taller familiar que pro-
posa el MIBA (Museu d’Idees i Invents de Barcelona). El taller d’invenció 5 idees, 
5 invents està plantejat per estimular la imaginació de nens i nenes d’entre 6 i 12 
anys amb l’objectiu d’enginyar un total de cinc solucions creatives a cinc reptes 
proposats per un dinamitzador del museu. Deixeu fluir la vostra imaginació en com-
panyia dels petits de la casa i segur que ells, menys condicionats pels inputs de la 
societat, us sorprendran amb un reguitzell de propostes molt interessants. Penseu 
que fa un munt de temps, en algun moment de la història, Leonardo da Vinci també 
va ser un infant encuriosit.

5 idees, 5 invents
Per: Joan Villarroya

CIÈNCIA / TALLER

MIBA
30 de maig a les 11.30 h

Durada: 50 min / 10 € (inclou visita al museu) / De 6 a 12 anys
mibamuseum.com

Quan jo era petita sortir al camp amb un caçapapallones implicava un esperit aven-
turer i científic. Un cop caçada la papallona, la recerca continuava amb un intent de 
classificar-la amb «la meva petita enciclopèdia» de Plaza & Janés, i si hi havia sort, 
amb una visita a un museu de ciències naturals. Fer ciència era, aleshores, una 
activitat individual, solitària i la majoria de vegades, infructuosa.
Sortosament, tot ha canviat i avui el nostre jove investigador ho té més fàcil parti-
cipant en el BBB 2015. És una activitat de ciència ciutadana que posa en contacte 
els nens, joves i adults fascinats per la vida animal i vegetal, amb experts de les 
ciències naturals, per construir coneixement  de manera col·lectiva.
Un BioBlitz consisteix a identificar el màxim nombre possible d’espècies vives en 
una àrea concreta i en un temps determinat. Des de fa cinc anys, el Museu de Cièn-
cies Naturals de Barcelona, conjuntament amb altres entitats, organitza un BBB en 
algun parc o espai natural de la ciutat amb l’objectiu de conèixer millor els éssers 
vius no humans que comparteixen la ciutat amb nosaltres.  
Els caçapapallones, salabrets, tubs d’assaig, microscopis i els millors especialistes 
de fauna i flora de la ciutat us hi esperen! Teniu tot Montjuïc per córrer. 

BioBlitz 2015
Per: Montse Rivero

NATURA / CIÈNCIA

Institut Botànic i Parc de Montjuïc
15 i 16 de maig

A partir de 5 anys
Consulteu el programa a bioblitzbcn.museuciencies.cat



El taller Mirotípies està inspirat en l’Oda a Joan Miró, un llibre on es barregen la 
pintura i la poesia, un fascinant experiment ple de colors i paraules.

Has somiat mai a ser artista? T’agradaria tenir el teu llibre? Si en Miró i en Brossa 
poden... per què tu no? 

Aquest abril tindràs l’oportunitat de provar que tu també ets un artista! La fórmula 
és ben senzilla: papers, colors, i... el teu nom! Perquè, a Mirotípies la ema de 
Montse es convertirà en una muntanya... o potser en un camell? I la jota de Jordi? 
En una serp? Un cop comencem a imaginar, les lletres es transformen en dibuixos 
amb infinits significats!

Juga amb les tipografies i emporta’t la teva pròpia publicació a casa! I no diguis res 
a Miró, que encara tindrà enveja...

Mirotípies
Per: Jarí Malta
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TALLER

Fundació Miró
5, 12, 19 i 26 d’abril a les 11 h

4€ / Carnet Familimiró: 3€ / Amics de la Fundació: 2 € 
A partir de 5 anys

fundaciomiro-bcn.org

Proposta culturista / 09
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Per tothom és conegut que no hi ha res millor que la xocolata: amb llet, desfeta, 
amb avellanes o ben negra... A partir d’ara si us agrada aquest dolç, el Museu de 
la Xocolata de Barcelona ofereix el taller Artistes de la xocolata on en una hora 
aprendrem a crear art fent servir la xocolata. Els menuts de la casa, sols o acom-
panyats (ja que podeu triar la modalitat que vulgueu), aprendran quin és l’arbre del 
cacau, com es fabrica la xocolata, quins altres ingredients té que tant ens agrada 
menjar i les tècniques més fàcils, divertides i llamineres per convertir la xocolata 
en dolcíssimes obres d’art. Sembla que ja és hora de berenar... Artistes, mans a la 
xocolata i a llepar-vos els dits!

Artistes de la xocolata
Per: Anna Arranz

TALLER

Museu de la Xocolata
Durada: 1 h / 7,70 €, cal inscripció prèvia / De 4 a 12 anys

Consulteu dates al web museuxocolata.cat



Ja fa més de vint anys que Helen Oxenbury va crear una sèrie de llibres per als 
més petits recreant el seu món més proper.

Són uns llibres quadrats, de format petit i amb cartoné, ideals perquè unes mans 
petites aprenguin a passar pàgines.

Les imatges, sempre sobre fons blanc, d’una tendresa extraordinària i amb un 
toc d’humor, reflecteixen el dia a dia d’un infant. El ritme narratiu i l’expressivitat 
s’aconsegueixen amb el moviment del cos del dibuix del nen i petits detalls, gairebé 
imperceptibles, a la cara, una línia amunt o avall, més llarga o més curta, un traç 
prim o gruixut... per dibuixar un somriure o bé una sorpresa.

Des de la seva publicació, mai no han deixat d’editar-se i és una gran sort, perquè 
hi ha pocs llibres com aquests que retratin, amb sensibilitat, qualitat i respecte, el 
món dels infants.

Col·lecció d’Els llibres del nen petit, 
Amics. Jugant. Vestint-se. Aprenent. La família.
Vacances. Animals. Al llit. Comprant. Ajudant

Helen Oxenbury
Editorial Joventut

Per: Oblit Baseiria
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LLIBRE

De 0 a 3 anys

Selecció culturista / 01

En aquesta secció us recomanem
els llibres, les pel·lícules, els discos, etc.,

que considerem imprescindibles
o aquells que ens resulten més atractius. 

Selecció culturista



L’Enric és un nen amb una passió incontrolable: els llibres. Però en lloc d’asseure’s 
a llegir-los tranquil·lament al sofà, al vàter o al tamboret de la cuina, com la majoria 
de nens i nenes del món, a l’Enric el que li agrada de veritat és empassar-se’ls. I no 
és una manera de parlar, no: l’Enric es menja els llibres –els de color vermell amb un 
delit especial– a mossegades, d’un sol mos o de tres en tres, depèn del dia i de la 
gana. I el més curiós és que mentre endrapa llibres tota la informació li va directa al 
cervell i l’Enric aprèn moltíssimes coses. Aviat serà tan savi com el pare i la mestra, 
i això no pot acabar bé... o sí? Un elogi original, tendre i intel·ligent a la passió per la 
lectura d’Oliver Jeffers, un autor que ha seduït tant nens com grans gràcies als seus 
dibuixos, recognoscibles d’una hora lluny, al seu univers peculiar i, sobretot, als seus 
protagonistes, uns nens entranyables, una mica tristos i distants, com mig fora del 
món, i il·luminats sempre per la curiositat i l’esperit d’aventura.

L’increïble nen menjallibres
Oliver Jeffers
Andana Editorial

Per: Eugènia Broggi

18

LLIBRE

A partir de 5 anys

Selecció culturista / 02 / 03

Com es pot explicar què és, per a què serveix i, sobretot, quin valor té el llibre 
imprès a un nen nascut en l’era digital? L’any 1962, molt abans de la proliferació 
de les pantalles, Murray McCain i John Alcorn van escriure, dissenyar i il·lustrar Lli-
bres!, una joieta que mig segle després encara és una bona eina per aproximar els 
màgics objectes de paper als més petits. Les tipografies originals, les il·lustracions 
de colors vius i el to divertit converteixen Llibres! en un acostament tendre al món 
del llibre i en una delícia per als amants de la història impresa. Al cap i a la fi, aques-
ta obra és un homenatge i una declaració de principis. Com diu la solapa «Compra 
llibres! Llegeix llibres! Regala llibres!».

Llibres!
Murray McCain i John Alcorn

Gustavo Gili 

Per: Eneida Horta
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LLIBRE

A partir de 7 anys
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Un llibre com aquest no l’hauríeu de comprar mai. 
Arriba ple de tirallongues d’allò més enginyoses

sobre greus assumptes de primer ordre: 
el punt, el punt i coma, 

i els accents;
la lluna i els estels i tot el que hi ha al cel,

els oficis i els seus colors. El Nadal
i tot el que convé saber sobre trens...

Mai, mai, mai! No el vulguis fullejar pas!
Tot molt juganer i molt hi-hi, ha-ha,
–on s’ha vist–, lúdic i entremaliat,
però gens profitós, gens pràctic, 

res que un nen no pugui estudiar suant.
Més val una gramàtica ben gruixuda, 

que pesi sota el braç, un manual d’astronomia,
i una enciclopèdia de la A a la W,

en comptes de llegir aquest llibre tan rialler
i poc didàctic (bé, potser una mica...) 

amb el qual delectar-se perdent el temps.

Tirallongues del cel i la terra 
Gianni Rodari

Estrella Polar

Per: Jorge Manzanilla
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LLIBRE

A partir de 8 anys
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De petit alguns llibres semblava que t’animaven a fantasiejar a partir d’escenes o 
personatges als quals l’autor havia decidit no parar atenció. A Catherine Patrick 
Modiano et demana que ho facis. En aquesta senzilla història d’una nena i el seu 
pare, hi ha poc de convencional: ni el cognom de la família, ni la feina del pare, ni les 
festes on van. Res a veure amb els mons de fantasia d’avui dia. Són picades d’ullet 
per despistar-se, com el «poder» que tenen la Catherine i el seu pare per evadir-se 
simplement traient-se les ulleres. Tot és humor i tendresa, i una mica de nostàlgia, 
possiblement per les il·lustracions de Sempé, que evoquen el Petit Nicolas, el de 
ficció, ficció de veritat. 

Catherine
Patrick Modiano

Premi Nobel de Literatura 2014
Blackie Books

Per: Isaac Casals
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LLIBRE

A partir de 9 anys

/ 05



/ 07

Els Ara Va de Bo van ser el grup pioner de l’animació infantil a Catalunya. El seu 
fundador, en Xesco Boix, provinent del Grup de Folk i també mestre, va decidir 
centrar-se en la mainada abordant tant el cançoner popular català com traduint i 
adaptant tonades del folk nord-americà, seguint les passes del seu mestre espiri-
tual, el músic i activista social Pete Seeger.

El llegat dels seus primers discos i de les múltiples actuacions que Ara Va de Bo 
van fer és fora de tot dubte. Més enllà de ser la banda sonora eterna dels esplais 
(i de les escoles amb afany catalanista del país) van assolir amb solvència el noble 
objectiu de l’educació a través de la música i el lleure. «Si tu fumes Philip Morris, 
watxiquei».

Ara Va de Bo
Uni, dori 

1971

Per: Pere Agramunt
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MÚSICA
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El que més ens agrada de la Blancaneu, la Caputxeta o les set cabretes no són 
les princeses, els castells o els finals feliços. És el llop, el verí, el perill, el costat 
fosc de les coses.

En literatura i cinema infantil això ja fa temps que se sap i es practica, com bé ens 
ha demostrat Lemony Snicket, però en el camp de la música infantil pocs són els 
valents que s’atreveixen a cantar «somriu, a ningú li importa com et sents, sigues 
cruel, egoista i vil». Stephin Merritt n’és un.

De la combinació d’aquests dos mestres, en va sortir el 2006 el disc de The Gothic 
Archies The Tragic Treasury, un altre disc conceptual del membre de Magnetic 
Fields, aquest cop basat en Un seguit de desgràcies catastròfiques, la sèrie de 
llibres de Daniel Handler (Lemony Snicket).

Tretze cançons, una per llibre, amb lletres carregades d’ironia i humor negre, crueltat i 
egoisme, i com sempre, altes dosis d’extravagància. Tot això embolcallat per l’original 
sonoritat i les melodies precioses a les quals ens té acostumats Setphin Merritt.

The Gothic Archies
The Tragic Treasury

2006

Per: Núria Curran
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MÚSICA
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Estimats nens i nenes. Ja haureu sentit que no és bo mirar 
la televisió durant tot el dia i que va la mar de bé sortir al 
carrer i córrer món. I tant que va bé. Dit això, la televisió 
utilitzada amb mesura també pot ser una font meravello-
sa d’entreteniment i aprenentatge. Sense anar més lluny, 
els vostres pares i mares segur que de petits n’havien con-
sumit, de televisió, i, en general, s’han convertit en adults 
força respectables. Diguem-ho més clar: molt abans que 
vosaltres nasquéssiu van existir obres audiovisuals es-
pectaculars que van fer dels vostres progenitors millors 
persones. No sentiu curiositat per conèixer aquells pro-
grames? Arriba a El Culturista el Professor Catòdic, per 
parlar-vos de la gran televisió per a nens que va emetre’s 
abans de la vostra existència. 

Aquí una píndola de saviesa, catò-
dics: les idees originals no acostu-
men a sortir d’un no-res abstracte, 
sinó de la combinació de dos ele-
ments que mai s’havien posat de 
costat. Quan els creadors d’Alf van 
reunir-se amb uns productors per 
vendre’ls la sèrie, van pronunciar 
dos conceptes gloriosos que segu-
rament mai ningú havia dit seguits: 
sitcom familiar i extraterrestre. 
Al·leluia! No calia ser molt viu per 
ensumar-se l’èxit. El tema alieníge-
na als vuitanta funcionava: Steven 
Spielberg acabava de commoure 
mig món amb ET, l’extraterrestre. 
La fórmula a més tenia un prota-
gonista pelut encantador, bandarra 
però amb bon cor, golafre –amb un 
especial interès per menjar-se el gat 
de la família-, irreverent i amb un 
pòsit d’enyorança pel seu planeta, 
tan allunyat de la Terra. A més, el 
doblatge al castellà de l’Alf, l’esclat 
mig afònic de les seves riallades sar-
càstiques, va resultar estranyament 
carismàtic… I, creieu-me, en aquella 
època sincronitzar un arxiu .avi amb 
un arxiu .srt sonava tan a ciència-
ficció com tenir un extraterrestre del 
planeta Melmac roncant a l’habitació 
del costat. 

Alf
1986

Els dotze treballs 
d’Astèrix 

1964
No us emocioneu, mainada. Les 
adaptacions cinematogràfiques de 
l’obra mestra del còmic que són les 
aventures d’Astèrix i Obèlix són, 
en general, un desastre. Feu cas a 
aquest pobre professor i mantingueu-
vos lluny dels subproductes que 
s’han estrenat últimament, sereu més 
feliços si no us exposeu a Gérard 
Depardieu interpretant Obèlix. Però 
no tot són males notícies, per Tuta-
tis! Fa quaranta anys va estrenar-se 
una gran pel·lícula de dibuixos ani-
mats sobre els herois de la Gàl·lia 
ocupada. Al darrere hi havia Uderzo 
i Goscinny, creadors de les criatures, 
i van concebre una trama basada en 
els dotze treballs d’Hèrcules de la mi-
tologia grega pensant des del principi 
en una pel·lícula, sense lligar-se a un 
còmic preexistent. I van aconseguir 
traslladar a l’audiovisual l’estil dels 
seus llibres, el sentit de l’humor fi, la 
llibertat trencadora de convencions
–la veu en off que ordena al dibuixant 
que netegi el bosc a l’inici!–, o els 
anacronismes juganers –atenció al 
metro, a la crítica a la burocràcia de 
la casa que fa tornar boig, o a la parò-
dia d’anunci televisiu de detergents al 
mont Olimp…

Les lliçons del
Professor Catòdic
Hemeroteca Familiar
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Antoine de Saint-Exupéry

EL PETIT PRÍNCEP
Salamandra

Un clàssic imprescindible, 
versió bilingüe amb el text 
original en francès per als 
que es vulguin iniciar en 
l’idioma de Saint-Exupéry.

Keith Richards

GUS Y YO
Malpaso

El llibre on el mític 
guitarrista dels Rolling 
Stones explica la història 
del seu avi i la seva primera 
guitarra. Ideal per a nens 
amb simpatia pels Stones.

BATISCAFO
EN EL MAR
Batiscafo editorial

Històries magníficament 
il·lustrades, entre les quals 
hi ha la de Batiscafo, un 
submarí, en el seu medi 
natural: el mar. 

Artur Laperla

SUPERPATATA 3
Mamut

De la mítica col·lecció 
“Superpatata”, aquí 
tenim el número tres. 
Superpatata, el tubercle 
que vola.

RECOMANACIONS DE LA

The Pinker tones

ROLF & FLOR 
EN EL CÍRCULO 
POLAR
Alba

El segon llibre de The 
pinker tones, amb dibuixos 
de Miquel Gallardo i un 
CD ple de cançons. En 
versió bilingüe castellà-
anglès.

Adrienne Barman

BESTIARIO
Libros del zorro rojo

Un llibre meravellós, ple de 
bèsties i animals, tots en 
el seu hàbitat natural. Ideal 
per als petits exploradors de 
la natura.

Marta Altés

CANVIEM DE CASA
Blackiebooks

Un nou llibre de la Marta 
Altés, en aquest cas el 
protagonista s’acaba de 
mudar i ha de fer nous 
amics, conèixer llocs nous 
i desfer la maleta.

Magicomora
i Daniel Nesquens

PAPÁ TATUADO
Editorial a buen paso

Encara més que 
il·lustracions, tatuatges! 
Llibre ideal perquè els nens 
entenguin els dibuixos que 
es fan al cos els pares 
moderns. 



Preparats... llestos... ja!

Benvingut a una cursa clandestina 
passadís amunt, passadís avall!

Un clàssic entre els clàssics que tor-
na fidel a l’esperit amb què fou inven-
tat. Si hi has de jugar, que sigui amb 
aquests sacs de patates preparats 
per al torneig més emocionant d’estar 
per casa.

Per participar-hi, només cal tenir una 
mica d’equilibri i una bona predispo-
sició per encaixar tant les caigudes 
com les riallades que es generin. Així 
aprendrem que la diversió és sempre 
més important que la competitivitat, 
i que no només els que arriben pri-
mers s’emporten la recompensa. El 
que també gaudeix quan perd, ho té 
tot guanyat.

Sacs de patates
A partir de 4 anys

http://bit.ly/1wl4izS
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nes

És gairebé impossible imaginar-se 
una llar amb nens –i no tan nens– on 
no es trobi un Scrabble. 

El joc de paraules creuades més 
famós del món va néixer durant la 
històrica depressió econòmica dels 
anys trenta de la mà d’Alfred Butts, 
un aturat, i Jim Brunot, un assistent 
social. Des de llavors s’han venut 
milions d’unitats en trenta-un idiomes 
diferents i a prop de cent quaranta 
països. Fins i tot, anys després, ha 
causat furor una aplicació per a mòbil.

Un repte per a ments inquietes amb 
el qual podràs ajudar els menuts a 
millorar el seu vocabulari i ortografia 
quasi sense que se n’adonin. Set lle-
tres a l’atzar i un munt de possibilitats!

Si encara no has aconseguit posar la 
paraula zoològic en el triple de parau-
la, encara hi ets a temps. 

Scrabble
A partir de 7 anys 

Per: Marta Pascual

Què diria Charles Dickens si Virginia 
Wolf hagués amagat el seu rellot-
ge sota la tauleta de nit de William 
Shakespeare? 

La disposició de la canalla per in-
ventar històries i representar-les en 
els seus jocs és immesurable. I, grà-
cies als titelles, el teatre de butxaca 
per excel·lència, podem ajudar-los a 
crear contes excepcionals.

Grans aventures interpretades per 
grans celebritats i narrades per ni 
més ni menys que els més petits. 
Serà el moment idoni perquè esbri-
nin com ho van fer aquestes perso-
nalitats per deixar una empremta en 
la nostra història.

Titelles de dit
A partir d’1 any 

philosophersguild.com
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Per: Pema Maymó

Pri-ma-ve-ra. Primavera. 
Terrasses, soleiet, retrobaments, nins que poden córrer 
lliurement i dormen cansats durant deu hores seguides. 

Primavera, paraula plena de vocals lluminoses i consonants 
rotundes. Primavera és Setmana Santa i els seus dies de 

festa enmig del curs; primavera és Sant Jordi i el dia que tots 
estimam els llibres com si fossin el regal més preuat del món 
(feu el favor de recordar durant la resta de l’any que SEMPRE 
ho són!). Primavera és temps de promeses i futur i aire lliure i 

dies llargs i felicitat màxima, la-la-laaaa! (I astènia i al·lèrgies… 
però, qui vol realitat quan es pot viure dins un somni de parcs 

amb flors i abelles i núvols i música ambiental?!).
Repetiu amb jo: primaveraaaa, la-la-laaaa! 

Padrins i padrines que us feu els hàbils 
i crafties i preparau la mona de Pasqua 
vosaltres: no sigueu rates i, ja que no 
vos gastau els diners a la pastisseria 
del barri amb un Spiderman o una 
Elsa de xocolata, almanco presenteu 
la vostra suposada «obra d’art gas-
tronòmica» damunt una cosa bonica 
de veritat. La nostra proposta són 
aquests plats que fa en James Ward, 
el londinenc que hi ha darrere la mar-

ca Jimbobart. Els podeu comprar on 
line o bé, aprofitant la típica escapada 
de Setmana Santa, triar-los en direc-
te a la seva botiga d’un dels barris de 
moda de Londres, Shoreditch. Adéu 
dibuixos infantils nyonyes, benvingu-
des il·lustracions gamberres! 

http://www.jimbobart.com/collections/
illustrated-side-plates

En aquesta secció trobareu els gadgets
més originals, moderns i pràctics del mercat. 

És tendència
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Si primavera és sinònim d’aire lliure 
després dels dies freds i foscos de 
l’hivern, els prismàtics són sinònim 
d’aventura. Recordau les hores i ho-
res que vos podíeu passar espiant 
els veïnats o mirant com els ocells 
acumulaven branquetes i plomes 
per fer un niu? Estimats pares i tiets, 
feu-vos un favor a tots i noteu que 
ja és aquí l’estació de l’any perfecta 
per sortir als parcs, jardins i boscos, 
i observar com la natura ens regala 
moments inoblidables i a un preu més 
que raonable. Uns binocles (oh, qui-
na paraula!) són un d’aquells regals 
que converteixen qualsevol nin en 
l’explorador més valent de l’univers 
només de penjar-se’ls del coll. La fe-
licitat, a vegades, és ben barateta…

http://www.decathlon.es/prismaticos-
6-x-25-sin-ajuste-id_8324766.html

Preparats per enamorar-vos? Tenim 
el regal PER-FEC-TE per als vostres 
fills i nebots més grans per aquest 
Sant Jordi! No els regaleu només 
un llibre: regalau-los també la seva 
futura biblioteca personal. I com es 
fa això? Ensenyant-los el valor de 
cuidar els llibres i estimar-los com un 
tresor. I la millor manera de convertir 
un llibre en la possessió més preuada 
és, precisament, fer-se l’amo i senyor 
d’aquest objecte màgic amb un ex-
libris, el detall perfecte per persona-
litzar els llibres. Vos hem dit que vos 
enamoraríeu, i això passarà quan 
descobriu els Ei! Libris de n’Albert 
D. Arrayás: no només en comprareu 
un per a ells, sinó que segur que vos 
quedareu un pirata, una princesa o un 
drac per a vosaltres!  

http://cargocollective.com/albertarra-
yas/Ei-Libris
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2. 3.

Amb nens, la percepció de la ciutat canvia,
busques locals que llueixin l’adhesiu de

«family friendly» i afines el radar de totes
les botigues de puericultura que tens al barri.

Els plans dels caps de setmana acostumen
a ser a l’aire lliure i, quan això no és possible, 

busques bones idees. 

L’equip d’El Culturista t’expliquem rutes
per fer sense gastar gaires diners; locals on els 
nens són més que benvinguts, i altres misteris 

per treure el màxim suc de la ciutat. 

Per la ciutat
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Pissarres
exteriors

Els arquitectes dels espais infantils de la 
ciutat se les enginyen totes per crear racons 
de joc divertits, lúdics i segurs per als més 

petits. Més enllà dels parcs temàtics i
dels tant comentats parcs de conte,

trobem els parcs amb pissarra. 



A primer cop d’ull poden semblar parcs normals i corrents, amb els seus gronxa-
dors, tobogans, balancins i altres construccions que ajuden a treballar la psicomo-
tricitat i conjunts modulars per als jocs de rol dels més petits, però per als ulls més 
perspicaços hi ha una gran diferència: en una de les parets hi ha una pissarra!

I és que aquest element màgic ho canvia tot: des de jugar al Pictionary, al penjat o 
a tres en ratlla en família, fins a deixar missatges per als propers visitants del parc, 
passant per les primeres proves en el món del grafit o practicant la tècnica francesa 
del cadàver exquisit. Tot és possible quan tens una pissarra!

A Gràcia hi trobem la plaça de les Dones del 36, un espai situat a l’interior d’una 
illa de cases que ret homenatge a totes aquelles dones damnificades per la guerra. 

Tot i que ella tocava el piano, a la plaça de Rosa Sabater també hi trobem una paret 
per guixar. Una oportunitat per pintar-hi un pentagrama amb una peça musical i 
interpretar-lo com una gran orquestra, no trobeu?

Una àrea de joc on poder demostrar els petits Tàpies que els culturistes porten a 
dins és a la cantonada que uneix el passeig de Sant Joan amb el carrer Diputació. 

Creació a l’aire lliure, com els grans pintors de paisatges clàssics! A part, té un 
d’aquells terres ben flonjos a prova de genolls pelats.

Així doncs, ja ho sabeu, si voleu una zona de lleure on fomentar la creativitat dels 
més petits o on fer dibuixos per matar l’estona mentre es gronxen, a partir d’ara no 
us oblideu de dur una capsa de guixos sempre a sobre!

A les properes pàgines us proposem
manualitats per a totes les edats,

receptes fàcils, jocs de taula que s’allargaran
durant hores, experiments amb un resultat

espectacular i moltes idees més per
passar una bona estona en família. 

Si voleu enviar-nos el resultat final
o explicar-nos les vostres bones idees,

les publicarem al nostre web!

Bones idees
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Si ets dels que pensa que Olivetti, Olympia i Underwood són noms de 
grups de música, necessites fer aquesta manualitat. Si en canvi ets dels 
que sent fascinació per les històries de detectius i de misteri, on el cul-
pable és descobert perquè envia notes amenaçadores amb una màquina 
d’escriure que té un error a la lletra R, has de fer aquesta manualitat. 
Sigui com sigui, aquesta màquina d’escriure feta de cartró és imprescin-
dible per a tots aquells que es fan dir culturistes. 

Màquina d’escriure
de cartró

Necessitem: 

Cartró

Tisores

Regle

Pistola de silicona

Cartolina blanca

Llapissos de colors

Cordill

Un corró

Fulls en blanc o de 
colors

Per començar agafem les tisores i retallem les peces 
següents (cal estar acompanyat d’un adult):

- Dos rectangles (amb un semicercle per on lliscarà el 
corró) de 19 x 10 cm. 
- Un rectangle que farà de base de 22 x 46 cm. 
- Un rectangle que servirà de tapa, on podem fer 
una petita incisió o marca per on doblegarem, i que 
mesurarà 22 x 26,5 més 3 cm de pestanya. 
- Dos trapezis pels laterals que facin 28 x 10 x 2,5 cm. 
- Dos rectangles que faran de marges del corró i que 
han de mesurar 22 x 2,5 cm i 22 x 5 cm.

Un cop tenim totes les parts les anem unint amb la pis-
tola de silicona. Recomanem començar enganxant els 
laterals a la part de sota i anar construint a poc a poc, 
deixant per al final els dos extrems del corró. 

Paral·lelament hem de retallar 26 quadrats blancs i 
dibuixar-hi les lletres (nosaltres les hem posat per or-
dre alfabètic però també les podeu posar en el mateix 
ordre que a l’ordinador). A continuació les enganxem 
al damunt. Podem afegir la barra blanca de l’espai i 
el paper floret. 

Lliguem un cordill a banda i banda del corró per si-
mular la cinta que aguanta el paper (també es pot fer 
amb beta elástica agafada amb xinxetes), posem el 
full del color que més ens agradi i ja ho tenim tot llest 
per començar la nostra primera novel·la! 

Diuen que en Mark Twain va ser el primer escriptor a 
fer-la servir. Inventem uns companys de joc per a en 
Tom Sawyer o Huckleberry Finn?

Hi ha mil 
maneres de 
decorar els ous
de Pasqua,
El Culturista 
us en proposa 
algunes per a tot 
tipus de gustos, 
habilitats i edats. 

Ous de
Pasqua

Necessitem:
Ous

Agulla

Xeringa

Tisores

Pinzell

Cola

Pintura acrílica

Gomets

Retalls de roba

Primer de tot caldrà preparar els ous; els podeu 
bullir i fer-los durs (després us els podreu men-
jar) o buidar-los i aprofitar l’interior per fer un bon 
pa de pessic. La manera més fàcil de buidar-los 
és fer un petit forat a banda i banda de l’ou i bufar 
amb cura per un dels forats perquè surti tot el 
contingut. Després injecteu aigua amb una xe-
ringa i traieu-la de la mateixa manera, així l’ou 
quedarà ben net. 

Una vegada teniu els ous preparats comença la 
part més creativa. Podeu decorar-los enganxant-
hi gomets de mides, formes i colors diferents. 
Una altra opció és pintar-los, fer-los ulls, boca i 
nas, convertir-los en un conill o dibuixar-los figu-
res geomètriques. I si encara us queden ganes, 
retalleu trossos de roba i enganxeu-los als ous, 
us quedaran preciosos! 

Els nens flamencs tenen la tradició de sortir al 
jardí el Diumenge de Pasqua per buscar els ous 
que el Conill de Pasqua ha amagat. Així que ja 
ho sabeu, busqueu racons insospitats per ama-
gar-hi els ous que heu decorat. Guanya qui més 
en troba!
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Necessitem:
Terra

Llavors

Algun recipient per fer de 
planter: iogurts, ampolles, 
safates de fruita i verdura, 
etc.

Aigua

Caveguet o eina simple per 
trasplantar

40

Ja fa uns quants 
anys que passejant 
per Barcelona es 
poden veure fulles de 
carbassó, canyes de 
tomaqueres i barrets 
de pagesos sobre-
sortint per molts 
balcons de la ciutat. 
I és que la moda de 
l’slow food, el KM0 
i el menjar eco, bio i 
orgànic ha entrat a la 
nostra vida i sembla 
que és per quedar-
s’hi.  Apunta’t a la 
vida sana i cultiva les 
teves verdures sense 
sortir de casa!

Julivert
meu!

L’abril és l’època en què es poden començar a 
plantar les primeres llavors. Però algunes no es 
poden plantar directament a la terra, sinó que 
primer cal fer un planter i quan tenen una certa 
mida es poden trasplantar al test definitiu. 
És important escollir un recipient amb poca fon-
dària (d’uns 10 centímetres aproximadament), 
pot ser una ampolla de plàstic tallada, un iogurt, 
una safata de fruites, etc. 
A continuació hi feu uns forats, perquè dreni 
l’aigua, l’ompliu de terra o substrat i preu-lo per-
què es comprimeixi una mica. 
Hi feu una primera regada, tot seguit hi poseu les 
llavors espaiant-les una mica.  
Quan els brots vagin sortint, esperarem que 
tinguin una mida adequada (uns 7-8 centíme-
tres d’altura) i els trasplantarem a les jardineres 
grosses, a uns 5 centímetres de distància entre 
esqueix i esqueix. 
I un cop fet el traspàs només ens cal esperar. 
Bé, esperar i cuidar cada planta segons les se-
ves necessitats: lligar els enciams, posar canyes 
als tomàquets, els més experts podeu ajudar els 
carbassons a pol·linitzar-se (podeu fer-ho traslla-
dant el pol·len del mascle a la femella amb bas-
tonets de les orelles), etc. Amb força aigua, sol i 
poc temps tindreu una amanida gustosa feta per 
vosaltres des del minut zero. 

Arriba Sant Jordi i amb ell el llibre que vols i somnies.
Surt, passeja. Fes de la diada una oportunitat especial

per a educar els fills i filles en l’amor a la cultura i al llibre.
Hi trobaràs espais especials per a ells.

Per Sant Jordi, i cada dia al vostre barri,
una llibreria, la vostra, us espera.

Hi ha un llibre que t’espera

Bones idees
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Andreu Galan

I en concret, com sorgeix la idea d’escriure Qui no sap riure no sap viure?
Tot va començar amb una provatura, un mig capbussó, amb molta cautela, enfron-
tant-me, per exemple, a textos com El Romanç del vell pollastre o El rap del pi, que 
són dels primers i que van eixir a raig, com si fera temps que volgueren dir-se. Una 
cosa va portar l’altra i, després de mostrar els poemes als alumnes, a l’escola, el 
seu entusiasme em va acabar d’engrescar. Llavors vaig seguir i, de sobte, un bon 
dia ja en tenia un recull, el vaig publicar i al cap de poc temps em varen dir que 
estava nominat per al premi Atrapallibres d’aquest any.

Com podem estimular els nens perquè s’interessin més per la poesia?
És molt fàcil: estimant-nos-la, fent-los avinent que allò ens és necessari per a viu-
re, que aquelles paraules ens suggereixen bellesa, sensibilitat, tendresa, diversió: 
mig mostrant-los que allà al darrere s’hi amaga alguna cosa vetlada, normalment, 
a l’ull de la convenció i, per descomptat, donant-los bones lectures. La resta ve tot 
sol. Els infants són inherentment poetes: ho porten ben endins. Som nosaltres, els 
adults, qui sovint els pengem la llufa absurda que la poesia és avorrida...

Les escoles fan prou per despertar aquest interès?
Déu n’hi do, cada vegada més! En aquest sentit, so-
bretot a Catalunya, es viu, a parer meu, un moment 
dolç, d’expansió. Venim d’un passat poc curós en 
aquest aspecte, però val a dir que el present és en-
grescador. Enguany, de fet, el 4t premi de poesia es-
colar Pissiganya.cat, que codirigisc amb la Martina 
Escoda, tindrà una cerimònia conjunta amb el premi 
Sambori Òmnium Catalunya. Tot això no seria pos-
sible sense les escoles, o millor dit, sense la bona 
feina d’un exèrcit de mestres anònimes. Aquesta sí 
que és la clau que obri tots els panys... 

Què creus que és més difícil, escriure poesia infantil o per a adults?
Escriure poesia infantil, sobretot si ho fas en clau humorística, té l’avantatge que 
entremig no hi poses el teu jo, les teues pors, la diguem-ne «teranyina de sub-
conscient» amb què t’enfrontes i t’exposes quan escrius «per a adults». En aquest 
sentit, aparentment, és més «fàcil», però ho dic amb moltes reserves perquè també 
té la seua complicació: he vist nens passant fulls i fulls de llibres de poemes i anar 
dient: «Oh, aquest és boníssim!». I quan veus que una criatura de nou anys ja té tan 
assumida i interioritzada la dimensió literària us assegure que comences a tremolar. 

Quins poetes t’han influenciat més? 
Mon iaio, per descomptat, un llaurador d’Alboraia que no va escriure ni una ratlla 
en sa vida, però que, com deia Joan Brossa, «la gent més poeta no fa versos: fa 

Com et definiries?
Sóc un bosc enmig d’un arbre. 

Fins fa ben poc escrivies poemes per a adults, què és el que et va fer decidir a 
escriure poesia infantil?
Com que ja fa uns quants anys que faig de mestre, m’hi va portar el contacte amb 
els xiquets, a l’escola. D’una banda, la lectura de poemes per a infants que no 
m’acabaven de fer el pes, així com la inspiració d’aquells que sí que m’agradaven i, 
de l’altra, les ganes d’oferir la meua veu donat, sobretot, que no trobava textos que 
digueren allò que volia: la intenció era escriure en l’òrbita de l’imaginari infantil i no 
de manera impostada tal com, malauradament, passa de vegades en la literatura 
infantil i juvenil...

Els
infants són

inherentment
poetes:

ho porten
ben endins
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poesia amb la seva manera de ser». Després hi ha el que jo anomene la trinitat: 
Joan Vinyoli, de qui cada vers és un aljub de saviesa, Blai Bonet i Vicent Andrés 
Estellés. Aquests són, essencialment, els meus mestres. 

Quines són les teves fonts d’inspiració a l’hora d’escriure poesia?
Ho vaig escriure fa anys, en Cansat de diumenges: «La realitat és un incendi. La 
poesia consisteix a preservar-ne les flames». La realitat mateixa és prou captiva-
dora. No hi ha «unes fonts» com a tal: hi ha un món, unes persones, una vida, 
unes sensacions, la música, que és com una mena de poesia coagulada, unes 
idees. Després hi ha la barreja de tot això amb un mateix, i d’aquest poti-poti n’ix la 
poesia: si més no la meua. Potser el que cal de veres és obrir l’ull del cor per mirar 
d’entendre el món: així, sens dubte, es convoca la poesia. Ara bé, la manera com 
aquesta es manifesta ja són figues d’un altre paner... 

Què volies ser de petit? 
Escriptor, escriptor i escriptor i ves per on: he acabat sent un mestre que fa de 
poeta. O ben al contrari: un poeta que fa de mestre... 

Andreu Galan i Martí  (Alboraia, Horta de València, 1980)
va estudiar Magisteri d’Educació Musical i Filologia Catalana. 

Actualment treballa de mestre a Barcelona, una feina que combina amb 
la seva gran passió: la poesia. A més de participar en un munt de festivals 

i recitals poètics, Galan ha publicat dos llibres de poesia: Cansat de diumenges 
(labreu Edicions, 2009) i el llibre de poesia infantil Qui no sap riure no sap viure 
(Andana Editorial, 2014), nominat al 10è premi de literatura infantil Atrapallibres. 

Amb la poetessa Martina Escoda, dirigeix Pissiganya.cat, un web 
que té la funció d’estimular la creació poètica infantil.
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