
elculturista.catL’arengada
AGO/SET 2015

Festes
de Gràcia05



Passatge Pere Calders, 9 (Llibreria Calders)
08015 Barcelona

934 427 831
elculturista.cat

Edició: El Culturista
Direcció: Marta Andreu i Laia Falcón

Direcció comercial: Jaume Prenafeta Esteve
Comunicació: Guillem Fructuoso

Correcció: Núria Puyuelo
Disseny: Joana Casals

         Portada: Jhonny Núñez  

Il·lustració interior: Roger Padilla
Impressió: Fermay Servicios Gráficos

Dipòsit legal: B 25051-2014

Col·laboradors redacció: Pere Agramunt, Mireia Andreu, Anna Arranz,  
Professor Catòdic, Magí Fortuny i Poch, Elisabet Isasi-Isasmendi, Paula Jarrin,  

Jorge Manzanilla, Pema Maymó, Sergi Monroy, La Petita, Marta Pascual,  
Olga Portella, Elm Puig, Núria Puyuelo, Clara Queralt, Marc Quintas,  
Laura Robles, Sergi Rodríguez, Mariona Sanfeliu, Míriam Valenzuela, 

Arantxa Hidalgo, Mireia Orovich. 

Amb el suport de:

L’arengada
AGO/SET 2015

05



L’arengada
EDITORIAL

Val més ser cap d’arengada que no cua de lluç

Com han rigut amics, parents i coneguts amb l’elecció del tema d’aquest 
número: l’ARENGADA. L’arengada? Però com? Vols dir que això és un 
tema? I el pròxim què serà? Ha, ha, amb aquest tema teniu l’èxit de la 
revista assegurat... 

Després d’oferir algunes respostes a la qüestionada temàtica vam arribar 
a l’única raó fonamental i irrebatible: «perquè ens ve molt de gust!».  

Posem-nos solemnes: tirar endavant aquest projecte no ha estat ni serà 
fàcil. Però la satisfacció de fer el que a un li agrada i de procurar fer-ho 
moderadament bé no té preu: potser no arribarem a cap de lluç, però si 
aconseguim ser cua d’arengada, n’estarem ben satisfets. 

En qualsevol cas, i en defensa de l’arengada com a tema, direm que és 
un peix de setembre, més bufó que noble, salat com la canalla quan surt 
del mar, que el tió no volem que en cagui, que evoca pescadors, mariners 
i gent tatuada i aventurera, i que fetes a la brasa amb una bona torrada 
són boníssimes!

Esperem que gaudiu de les propostes culturistes d’aquest número, de 
l’erudició televisiva del Professor Catòdic, dels llibres especialment es-
collits per a l’ocasió, la música indispensable i de tot el que El Culturista 
us pot aportar. 

Bon estiu (i bona tornada a l’enyorada normalitat).

Seguiu-nos a:
@el_culturistafacebook.com/El-Culturista @culturista_bcn

Si vols anunciar-te a El Culturista,
escriu-nos a jaume@elculturista.cat

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: elculturista.cat.  
Informació actualitzada minut a minut. 

Propostes culturistes



Diu la llegenda que a l’agost a Barcelona no hi queda ningú, que tothom fuig cor-
rents de la calor de la ciutat buscant més fresqueta o platges més secretes que les 
de la Barceloneta... però hi ha un parell de setmanes que la Vila de Gràcia s’omple 
de vida i de colors per celebrar la seva festa major.

Els carrers es guarneixen de dalt a baix: els papers de colors es converteixen en 
flors tropicals i les ampolles buides d’aigua, en peixos que neden pel cel. A més a 
més de passejar pels carrers, podeu fer moltes més activitats amb els més petits: 
des de jocs infantils, tallers d’activitats, espectacles per a tota la família, i per als 
que els agrada més vetllar, teniu una multitud d’escenaris als carrers amb concerts 
per a tots els gustos (al web podeu consultar els horaris de totes les activitats). 
I, per acabar de viure les festes, l’últim vespre a la plaça de la Vila podeu anar a 
veure el castell de focs, que tanca les festes de Gràcia fins al 15 d’agost de l’any 
següent.

Festes de Gràcia
Per: Anna Arranz 
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MÚSICA/ TEATRE/ DANSA

Barri de Gràcia
Del 15 al 21 d’agost

Gratuït / Per a tots els públics
Consulteu el programa a festamajordegracia.cat

Proposta culturista / 01

La Festa Major de Barcelona omple com cada any els carrers i les places de la ciu-
tat de festa, música, dansa i circ, però també de gastronomia i noves tecnologies. 
La Mercè és un gran esdeveniment internacional en què tradició i innovació, cultura 
popular i creació contemporània conviuen en perfecta harmonia, i que convida la 
ciutadania a participar en més de 600 activitats i espectacles per a tots els públics.
Buenos Aires serà aquest 2015 la convidada de la patrona de Barcelona. Un dels 
punts on serà més visible la seva presència serà el parc de la Ciutadella: allà tro-
bareu «¡Viste, qué bueno que viniste!», un espai de cabaret on també podreu fer 
un tastet gastronòmic. I és que, igual que passa al Castell de Montjuïc, enguany 
podreu passar tot el dia al parc de la Ciutadella i gaudir dels espectacles... i del bon 
menjar. Relaxeu-vos i aprofiteu durant tot el dia la gran festa de la ciutat!
Amb el despertar de les matinades dels trabucaires a la plaça de la Mercè es dóna 
el toc d’inici a set dies ininterromputs de festa i tradicions, com són el Ball de l’Àliga, 
la diada castellera a la plaça de Sant Jaume, la passejada de gegants, el correfoc, 
les sardanes i els esbarts, els bastoners i els grallers, entre moltes altres propostes. 
La ciutat es converteix en un gran aparador de la música, les arts de carrer, el circ i 
la dansa. Ideal per acomiadar l’estiu i gaudir de la festa en família!

La mercè 2015
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MÚSICA/ TEATRE/ DANSA

 
Del 18 al 24 de setembre

Gratuït / Per a tots els públics
Consulteu el programa a merce.bcn.cat

/ 02

Per: Mariona Sanfeliu



Missatge important per als amants de la màniga curta i les xancletes: l’estiu, com gai-
rebé tot el que ens agrada, s’acaba algun dia. Res que no sabéssiu, però... heu pen-
sat mai com fer-li un homenatge i acomiadar-lo fins a l’any que ve, quan torni per bron-
zejar-nos els ànims i les cares? Per si no us havia passat pel cap, aquí us suggerim 
una forma de dir adéu a l’època estival tal com es mereix, a finals de setembre i amb 
un berenar col·lectiu per a famílies senceres, colles d’amics i tot tipus d’espècimens 
humans sobre la gespa del Fossar de Santa Elena del Castell de Montjuïc. Com en 
els pícnics de tota la vida, cadascú haurà de portar els seus gadgets campestres i el 
seu propi menjar —calma, que compartir amb els altres aquell entrepà de fuet tan sa-
borós no és obligatori—, però cal que sapigueu que l’organització convida a fruita del 
temps, ofereix estovalles —sí, de les de quadres blancs i vermells!—, i pretén amanir 
la tarda amb activitats participatives i espectacles d’animació. Ja ho sabeu: agafeu els 
estris i la gana, i cap a Montjuïc, si el que voleu és fer un comiat d’estiu sense recança. 
Benvinguda tardor. Benvingut compte enrere fins al pròxim estiu.

Vine a berenar al castell!
Per: Elm Puig
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MÚSICA / TEATRE

Castell de Montjuïc
27 de setembre, de 17 a 20 h
Gratuït / Per a tots els públics

Proposta culturista / 03
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/ 04

Dins les propostes culturals del Centre Cívic Casa Sagnier no us perdeu Els Di-
VeRdiVeNdReS, activitats de lleure per viure i gaudir en família, pensades en glo-
bal per aprendre i divertir-se des dels més petits de la casa fins als més grans, 
perquè tots passem una bona estona compartint experiències.

Hi podem trobar espectacles, ludoteca, manualitats, fins i tot activitats mediam-
bientals, i tot i que d’imaginació no els en falta, si teniu propostes estaran encantats 
d’escoltar-les!!!

Les activitats de tardor comencen el 18 de setembre, són gratuïtes i obertes a 
tothom, només us hi heu d’inscriure.

Res millor per començar el cap de setmana que amb una tarda d’Els DiVeRdiVeN-
dReS!!!

Els DiVeRdiVeNdReS
Per: Mireia Andreu

MÚSICA / TEATRE / CIÈNCIA / TALLERS

C.C. Casa Sagnier
Tots els divendres a partir del 18 de setembre

De 17.30 a 19 h / Gratuït
Cal inscripció prèvia / Per a tots els públics

ccivics.bcn.cat/casasagnier



Ai, els cunyats... Els únics que poden arreglar el món sense aixecar-se del sofà. 
El yin-yang de qualsevol família. Entranyables i innecessaris a parts iguals. Ara, 
gràcies al MACBA, ja no te’ls hauràs d’escoltar més amb condescendència.  
Ara, gràcies al MACBA, ja els podràs ignorar de manera elegant.
Cada cap de setmana, gaudeix amb els infants d’una programació permanent es-
pecialment adreçada al públic familiar. Un petit oasi cultural que, a més de servir-te 
de refugi per als típics cunyats que mai trepitjarien un museu, també et permetrà 
descobrir propostes artístiques amb tots els sentits.
Tallers pràctics i visites a les sales d’exposició es combinen a la perfecció per 
aprendre conjuntament i de manera lúdica. I aquest estiu, justament, podran ex-
perimentar amb l’escultura de la mà de l’artista Sergi Aguilar. Resseguint el seu 
treball, descobriran les múltiples possibilitats d’aproximació a aquest llenguatge i 
els conceptes que l’acompanyen: espai, tros, itinerari, natura, pla, mur, estri, buit, 
eix, assemblatge, gruix, llum, trossos, línia...
Una invitació en tota regla per pensar sobre les moltes maneres de fer, mirar i 
escoltar l’art del nostre temps. Tens cunyats que et fan la guitza? Ara, gràcies al 
MACBA, per fi podràs deixar-los de banda sense remordiments.

Exercicis escultòrics
Per: Magí Fortuny i Poch
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ART

MACBA
Fins al 26 d’agost

Dimecres a les 12 h / 3 € / Durada: 1,30 h / A partir de 5 anys
macba.cat

Proposta culturista / 05
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/ 06

Bufen aires nous en política i l’exposició «Pis(o) Pilot(o)» arriba en el moment opor-
tú, quan la sensibilitat vers el dret a l’habitatge, la importància de l’urbanisme i 
la necessitat de la participació ciutadana estan en boca de tots. De fet, això que 
sembla que ara redescobrim, els infants ho tenen ben clar: família i llar són indeslli-
gables i constitueixen els pilars per al desenvolupament personal i social. 

És clar que cap nen ni nena s’expressaria així, però m’hi jugo el pis que seran ells 
els que aportin millors solucions en el taller proposat al CCCB arran de l’exposició i 
que consistirà en el disseny de l’interior d’un habitatge. Eps! No us penseu que serà 
tan fàcil: cada equip haurà de tenir en compte les persones que hi viuran, les seves 
necessitats i problemàtiques, ja que l’objectiu serà reconèixer els models familiars 
canviants i les transformacions que aquests canvis exigeixen als nostres edificis. 
Què, us hi animeu? Doncs no oblideu de fer la reserva a partir de l’1 de setembre 
al CCCB (places limitades!).

Pis(o) Pilot(o) en família
La casa on vull viure

Per: Clara Queralt

ARQUITECTURA

CCCB
20 de setembre, 11 i 25 d’octubre

D’11 h a 13 h
Consulteu preus / Cal inscripció prèvia / A partir de 6 anys

cccb.org
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Proposta culturista / 07
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Walt Disney i Dalí ja havien imaginat una psicodèlica desfilada d’elefants roses a 
Dumbo. Ara la companyia La Petita Malumaluga s’atreveix a portar-los en escena 
per a nadons de 6 mesos i infants de fins a 4 anys. Els ballarins ho tenen clar: «Són 
el públic més exigent». 

30 elefants sota un paraigües explicaran als més petits com han après a caminar, 
a pescar peixos vora el riu o a fer servir els contes per aixoplugar-se. Són històries 
sinceres i senzilles sobre sentiments universals —la por, l’eufòria, la separació, 
l’esperança, el desig…—. I és que el relat d’aquestes trenta trompes vol arribar 
a tota la família a través del llenguatge de les emocions, la nuesa de la dansa i 
els matisos de la música barroca. El llenguatge és planer i directe i, com aclareix 
la companyia, fuig de la infantilització. La voluntat? Emocionar els nens i nadons 
sensibles amb un espectacle sense complexos.

30 elefants sota un paraigües
Per: Elisabet Isasi-Isasmendi

TEATRE

Porta4
6, 13, 20 i 27 de setembre a les 11h i 12 h
6 € / Durada: 35 min / De 6 mesos i 4 anys

porta4.cat

Arquitectura, oficis, materials. 
Música, tons, peces. 

Història, evolució, museïtzació. 
Llar, família, tradició.

Aquestes són algunes de les paraules que defineixen l’activitat del Palau Güell i 
que ens permeten fer un viatge a través de la història per situar-nos a finals del 
segle XIX i descobrir la vida d’un palau urbà.
Dirigida a famílies i cercant la complicitat de tots els seus membres, començarem 
coneixent els materials i les eines amb les quals els artesans van treballar. Con-
tinuarem, traslladant-nos al bell mig de l’edifici, al saló central, on coneixerem els 
millors secrets de l’instrument que el presideix, l’orgue. Al mateix espai, tindrem 
l’oportunitat d’esbrinar alguns dels canvis que ha viscut l’edifici en passar de re-
sidència familiar a museu. Per finalitzar, a l’àrea de dormitoris, els més joves es 
podran caracteritzar com algun dels membres de la família Güell, i es podran fer 
una fotografia per tal de guardar un record d’aquest moment. 
Finalment, podem acabar la visita lliurement per l’edifici i gaudir de les magnífiques 
vistes que hi ha de la ciutat des del terrat.

Palau Güell. Visita familiar
Per: Marc Quintas

ART / ARQUITECTURA 

Palau Güell
9 i 23 d’agost a les 11 h

3 € adult i 3 € nen / De 5 a 12 anys
palauguell.cat



Hi ha vida (animada) més enllà dels grans estudis (nord-americans). Això sí: és 
una vida que té un bategar pausat, lluny del dinamisme inquiet i de la perfecció 
digital. Un gat a París n’és un paradigma: producció cent per cent europea amb 
sabor inequívocament francès, la pel·lícula d’Alain Gagnol i Jean-Loup Felicioli ens 
trasllada a una manera de fer cinema deutora dels contes infantils, tant pel que fa 
al seu aspecte visual com a la seva forma tranquil·la de narració. La història de la 
petita Zoé i del seu gat amant de la cleptomania nocturna pels terrats parisencs 
sembla feta expressament per encabir-se en aquell eufemisme gastat de tant usat 
com està però que, en aquest cas, no pot ser més encertat: és una petita joia. Que, 
per cert, farà les delícies dels espectadors més petits.

Un gat a París
Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol, 2010 

Per: Sergi Rodríguez
facebook.com/filmsandkids
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CINEMA

CaixaForum
22 d’agost a les 17.30 h

4 € (50% de descompte per als clients de “la Caixa”)
Durada: 61 min / A partir de 6 anys

agenda.obrasocial.lacaixa.es

Proposta culturista / 09

15

/ 10

Amb el permís dels turistes, els llibres i les casetes de fusta tornen a envair la plaça 
de la Catedral en la 33a edició de la Setmana del Llibre en Català: la traca final 
d’aquestes vacances d’estiu. 

Editorials, llibreries, revistes i entitats culturals proposen a les famílies un ampli 
ventall d’activitats al voltant de la lectura, concentrades principalment en els dos 
caps de setmana. Una programació que se supera any rere any i que sorprendrà 
els més petits amb els contacontes, els espectacles i diferents tallers per a totes 
les edats. A més, podran gaudir de trobades amb els seus personatges preferits i 
els il·lustradors del nostre país. 

Una setmana excepcional que, per sort, durarà deu dies!

Setmana del Llibre en Català
Per: Olga Portella

LITERATURA

Av. de la Catedral
Del 4 al 13 de setembre

Gratuït / Per a tots els públics
Consulteu el programa a lasetmana.cat
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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

D’on surten els pèsols? Com és un ou per dins? I el peix, que té cap? A les llibre-
ries podem trobar un munt de llibres sobre primers conceptes, però val la pena 
buscar-ne aquest del conegut il·lustrador francès Xavier Deneux, que ens presenta 
aliments que podem trobar en un mercat amb un punt de fantasia. 

Les seves il·lustracions, simples i modernes, cridaran l’atenció dels més petits, que 
de seguida identificaran l’aliment i el relacionaran amb la il·lustració de la pàgina 
del costat. A més, les imatges en relleu els convidaran a tocar-les i els ajudaran a 
memoritzar-les.  

Es tracta d’un llibre petit i quadrat, ideal perquè les mans inexpertes aprenguin 
a passar pàgines. I és tan sòlid que els més petits hi podran jugar durant hores 
sense trencar-lo! 

El meu petit mercat
Xavier Deneux

Combel

Per: Míriam Valenzuela

LLIBRE

A partir d’1 any

matrícula3€  DTE.



Un dia a la platja, una ona gegant diposita a les mans d’un noi una antiga càmera 
fotogràfica submarina. Així comença una història que és molt més que una història: 
les fotografies revelades descobreixen un univers submarí més enllà de la imagi-
nació i els somnis. Veiem ciutats impossibles que cavalquen damunt la closca de 
tortugues, mons abissals acuradament urbanitzats, peixos robòtics...

I, de sobte, una foto inesperada, la d’una nena que ha utilitzat la càmera per fer-se 
el que ara diríem un selfie, però en versió analògica. A la imatge, la nena somriu i 
sosté en una mà una altra foto, en la qual veiem un altre selfie, un altre nen sos-
tenint una foto més a la mà. I a la nova imatge, un altre nen, i un altre, i un altre, 
remuntant-nos en el temps fins al blanc i negre, fins al primer nen que es va fer 
una foto i va llençar la càmera al mar... No desvetllarem com continua la història.

Flotante és un llibre imprescindible per entendre la fascinació de l’àlbum il·lustrat. 
Sense més paraules que la del seu títol, amb una il·lustració hiperdetallista que 
utilitza l’enfocament cinematogràfic com a eina narrativa i una estructura que juga 
magistralment amb la distribució de la imatge a la pàgina, Flotante és immens i 
al·lucinant, com el mar.

Flotante
David Wiesner

Océano

Per: Miguel /  La Petita
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LLIBRE

A partir de 5 anys

Selecció culturista / 02

Preparats, llestos... immersió! Agafeu les vostres ulleres de busseig, perquè amb 
aquest inventari podreu fer una capbussada als oceans més profunds.

Amb tots vosaltres, un manual científic que permet l’exploració dels animals ma-
rins. No es tracta d’un inventari exhaustiu, ja que les autores han fet una tria de cent 
espècies entre les més de dues-centes cinquanta mil, catalogades fins al 2010, que 
es poden trobar a la biodiversitat marina. Us imagineu un llibre amb totes aquestes 
espècies? Doncs no hi cabrien, saltarien de les pàgines com dofins. 

Les que sí que hi caben tenen la seva pròpia il·lustració, amb el nom de l’espècie, 
el nom científic, la classe i una breu descripció de l’animal. I ara ve la sorpresa: 
les il·lustracions són de l’Emmanuelle Tchoukriel, una aficionada al busseig que 
ha observat, mig d’amagat, alguns dels animals i vegetals marins. Així, ha revelat, 
juntament amb Virginie Aladjidi, alguns dels seus misteris, pintats amb Rotring, 
tinta xinesa i aquarel·les, que us transportaran, si voleu, a un món per (re)descobrir.

Inventari il·lustrat dels mars
Virginie Aladjidi

Il·lustracions d’Emmanuelle Tchoukriel
Kalandraka

Per: Laura Robles
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LLIBRE

A partir de 6 anys

/ 03



Selecció culturista / 04

Lección de pesca 
Heinrich Böll

Il·lustracions d’Émile Bravo
Dibbuks

Per: Paula Jarrin / Llibreria Al·lots 
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LLIBRE

A partir de 7 anys

20

Fins ara, el pitjor que et podia passar quan baixaves a corre-cuita a la cantonada 
a comprar llet per als teus fills era trobar-te el veí corcó de sempre perorant sobre 
la calor, les vacances i el seu mal d’esquena. Doncs això no és res comparat amb 
l’odissea que viu el pare protagonista d’aquesta novel·la quan, abduït per un ovni 
enmig del carrer on viu, és embarcat en un esbojarrat viatge interespacial on haurà 
d’enfrontar alteracions del continu espai-temps, pirates, dinosaures, piranyes i —el 
més esgarrifós de tot— ponis multicolors. A les mans d’aquest pare, hereu tant 
de l’autoestopista galàctic com de Keyser Söze, recau la missió de salvar el món 
sense perdre l’ampolla de llet que els seus fills esperen per esmorzar.

L’al·lucinant, galàctic  
i piràtic viatge del pare

Neil Gaiman
Estrella Polar

Per: Jorge Manzanilla
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LLIBRE

A partir de 9 anys

/ 05

Lliçó de pesca o lliçó de vida?

Per donar una lliçó no calen grans focs artificials, més aviat tot el contrari. Lección 
de pesca, amb text de Heinrich Böll i il·lustracions d’Émile Bravo, editat per Dib-
buks, és el botó que val de mostra. 

Un vell pescador, la seva barca, la seva mar serena i la migdiada. Un turista, una cà-
mera de fotos i no només un clic, sinó fins a tres, que desperten l’home del seu me-
rescut descans.  I després el «bon turista» intenta donar la lliçó de vida i d’economia 
salvatge i capitalista al «bon pescador».  Dues mirades, dues formes d’entendre la 
vida.  La resposta del pescador deixa aturat el lector davant del còmic, sense poder 
articular cap paraula. Quan la saviesa i la humilitat parlen, la resta a callar. Neces-
sitem més pescadors i menys turistes, i de ben segur que el resultat seria un altre. 

Ara, segur que us he deixat amb la intriga, no? Quina veritat amaga el bon pescador? 
Us convido a obrir la Lección de pesca per tancar el llibre i guanyar una lliçó de vida. 



/ 07

Enguany per fi ha pogut veure la llum el llibre disc perdut de Los Carradine i 
l’il·lustrador Juanjo Sáez. Projecte emprès els anys 2008 i 2009 i avortat sine die 
fins que el portal cultural Blisstopic es va proposar rescatar-lo i oferir-lo en descàr-
rega gratuïta a la seva web.

Un treball on els seus autors van voler crear una experiència audiovisual perquè 
els adults poguessin compartir l’emoció del seu imaginari musical amb els més 
menuts. Així doncs, per les lletres de les cançons, i de les il·lustracions, hi desfilen 
la família Beatle, els germans Ramone, un pastisser anomenat Elvis, un noia amb 
cognom Clash, el gos Iggy, el jove Brian Wilson i el xèrif Lou Reed.

Unes cançons que beuen del pop, del surf, del punk, del soul i del country però 
que, per damunt de tot, contagien l’esperit entusiasta i alliberador del rock and roll. 
Mitomanies engrescadores, lliçons sobre l’acceptació de la diferència, vitalisme a 
través de només tres acords, el que la família Carradine ens regala és més que 
un disc, és la transmissió directa, l’herència de tot el que a ells la música els ha 
regalat prèviament.

Los Carradine
Academia Rocanrol 

2015

Per: Pere Agramunt
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The Okee Dokee Brothers són un parell d’amics d’infància que un bon dia van deci-
dir canalitzar la seva passió per la música folk americana i les excursions en discos 
per a la família. Can You Canoe? A Mississippi River Adventure, disc pel qual van 
guanyar un Grammy al millor treball per a nens l’any 2013, neix d’un viatge en ca-
noa d’un mes pel riu Mississipí, des de Minessotta fins a St. Louis. En aquest temps 
van compondre els temes del disc, a més de gravar les seves vivències en un DVD 
que acompanya el CD. Les seves cançons parlen de fugir de la rutina, de la vida a 
l’exterior, del respecte a la natura i els animals, de l’aventura de conèixer nous llocs 
i nova gent, i ho fan sempre amb el riu Mississipí com a fil conductor (òbviament, 
no hi podia faltar alguna referència a Tom Sawyer). És, en definitiva, un disc que 
motiva a sortir en família, a explorar i viure noves experiències.

The Okee Dokee Brothers
Can You Canoe? A Mississippi River Adventure

2012

Per: Sergi Monroy
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Molt abans que vosaltres nasquéssiu van existir obres 
audiovisuals espectaculars que van fer dels vostres 
progenitors millors persones. No sentiu curiositat per 
aquells programes, pel·lícules i sèries?

Les lliçons del
Professor Catòdic
Hemeroteca Familiar

25

Quan la sempre inquieta direcció d’El 
Culturista va anunciar que el tema 
d’aquest número era l’arengada, un 
vaixell va navegar lentament cap a 
les aigües d’aquest cervell catòdic: 
el Bobular, el vaixell dels Bobobobs. 
Bé, més que navegar, el Bobular va 
flotar, perquè aquella caravel·la pro-
tegida per una cúpula transparent no 
es desplaçava pel mar, mainada, sinó 
que volava per l’espai exterior. Els 
Bobobobs era una sèrie de dibuixos 
animats que TV3 va emetre a finals 
dels vuitanta que, tot i que ocupava 
la franja de sobretaula, tenia una 
premissa narrativa tan imaginativa 
que feia impossible la migdiada: en 
un passat remot uns membres d’una 
civilització antiga amb look mariner 
britànic del segle XVII travessen 
l’univers per alliberar els humans dels 
dinosaures que poblen la Terra. I si 
això, i els poders màgics dels bobo-
bobs, i la seva capacitat per ser invi-
sibles, i els alienígenes perillosos, no 
t’enganxaven del tot, sempre hi havia 
la cançó de la careta, l’himne mariner 
que començava amb el «Visca, visca 
som els bobobobs!», tan Dagoll Da-
gom, tan Mar i cel, tan enganxós en el 
bon sentit. Demaneu als pares que us 
cantin la cançó d’Els Bobobobs, catò-
dics, feu feliç aquest pobre professor. 

Els Bobobobs 
1988

Allibereu Willy  
1993

Quin és l’animal més estrany que heu 
vist, minyons? Fa més de vint anys al 
Zoo de Barcelona hi havia una balena 
orca, Ulisses li dèiem. Haureu de dis-
culpar els vostres grans: als vuitanta no 
s’havia reflexionat gaire sobre la qualitat 
de vida dels animals en captivitat i pos-
siblement l’Ulisses, tot i ser un símbol 
de la ciutat, no s’ho va passar gaire bé 
entre nosaltres. La teníem en una pis-
cineta, Aquarama li dèiem, la fèiem sal-
tar, cantar, esquitxar el públic i després 
aplaudíem sense preguntar-nos exces-
sivament què devia estar passant pel 
cap d’aquella bèstia solitària dissenyada 
genèticament per viure en família i en-
mig de l’oceà. La consciència va aparèi-
xer en forma d’un enorme parc aquàtic 
californià, el SeaWorld de San Diego, on 
la balena va ser trasllada l’any 1994 per 
aparentment ser-hi més feliç, i amb la 
pel·lícula Allibereu Willy, que sense ser 
un prodigi narratiu denunciava la tristesa 
infinita de les orques en captivitat i feia 
pensar en com els humans hauríem de 
tractar la resta d’animals amb els quals 
compartim el planeta. Està bé veure ani-
mals estranys, però no a qualsevol preu, 
oi? Ah, i el salt final amb què l’orca Willy 
s’allibera forma part de la història del 
cinema, catòdics. És el mico del 2001 
transformant l’os en eina. És Bogart no 
pujant a l’avió. El mateix.
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Aviseu els companys i els veïns per-
què arriba la peixateria amb el gènere 
més fresc de tot el barri!

Benvinguts a aquesta singular pa-
radeta de fusta, amb tot de comple-
ments i detalls molt acurats, que serà 
la satisfacció dels seus encarregats i 
clients. Penseu bé si preferiu sopar 
llucets, agafar un quilo d’escamarlans 
o fer una bona queixalada al rap. Però 
sobretot, arribeu ben d’hora perquè el 
peix volarà! I quinta pinta que té!

Una joguina única i perfecta, feta 
aquí, per Barrutoys, per combinar la 
imaginació dels menuts, les seves re-
lacions amb els altres i poder recrear 
en miniatura la vida real dels grans. 
Tot una experiència!

Peixateria
A partir de 3 anys

barruguet.com
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Vés amb compte on col·loques la 
teva flota i no aixequis cap sospita 
perquè sense adonar-te’n pots es-
tar: tocat i enfonsat!

Situa els teus vaixells en el tauler. 
Cerca la millor tàctica per ocultar els 
teus efectius als ulls del contrincant. 
No facis cap moviment en fals que 
pugui revelar informació valuosa. 
És el moment d’enfonsar les seves 
naus abans que sigui massa tard i 
sigui ell qui atrapi les teves.

En aquest clàssic de l’entreteniment 
familiar, l’embarcació més menuda 
pot salvar una batalla gairebé per-
duda. Deixa que les bombes dels ri-
vals s’enfonsin al mar mentre l’atzar 
i la lògica et guien cap a la victòria.

Tocat i enfonsat
A partir de 5 anys

Per: Marta Pascual
Ets fan incondicional de la cuina 
japonesa i no trobes la manera de 
transmetre la teva passió als més 
petits de la casa?

Amb aquest particular joc de fus-
ta, minuciosament pintat per crear 
els diferents elements del sushi, 
la canalla descobrirà tot jugant els 
aspectes més representatius de les 
tradicions japoneses. Aprendran 
la diferència entre makis i niguiris i 
convertiran l’ús dels bastonets en tot 
un joc d’habilitat.

Gràcies al seu aspecte atractiu i 
original, captarà l’atenció dels nens 
i farà que percebin el peix d’una ma-
nera totalment diferent i divertida. 
Un bon al·licient per incorporar els 
fonaments de la cultura japonesa a 
la taula de casa.

Sushi
A partir de 3 anys 
hapetoys.com
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Arengada,  
per a una mallorquina com jo, és sinònim de caixó de fusta 

rodó a la porta de Ca Ses Cusses, el paradís del paladar 
tradicional. Però, des que visc a Catalunya i som mare, aquesta 

referència del meu diccionari particular ha variat i ara passa 
pel «no caguis arengades, que són salades!». Durant setmanes 
i setmanes d’hivern i tió de Nadal, sentim aquesta cançoneta 
sense sentit que ara mateix a tots ens sona a record perdut en 

la memòria… Ai, el fred i les festes, just quan tots som com 
metàfores de les sardines saladetes: pares i fills acaramullats 
a les platges, arrebossadets de sorra, salats per l’aigua de la 

mar i empastifats amb protecció solar màxima. Visca agost i, 
sobretot… visca setembre i la tornada a la rutina!!! 

Per: Pema Maymó

Arribam a la platja amb els més petits, 
aquells que es pensen que són els reis 
de l’aigua i que es posen a córrer fins a 
arribar a les primeres onades com es-
peritats… fins que frenen de cop, es gi-
ren i et miren amb aquells ullets de «Em 
dónes la mà, perfavorperfavor?». I tu, 
que encara ni t’has llevat les ulleres de 
sol ni les xancletes, cerques la solució 
als teus problemes de martiri aquàtic 
infantil: flotador, braçals —coneguts 

tota la vida com a manguitos— o, si ets 
un/a culturista de veres, un descobri-
ment de darrera generació com és el 
SwinFin. La bombolleta de tota la vida 
versió tauró. La col·locam a l’esquena 
dels nostres peixets i ells tenen llibertat 
total de mans i cames per anar entrant 
i sortint de l’aigua i experimentar… amb 
el nostre patiment sota control!

swimfin.co.uk
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1. 

Si ets dels que els agrada que els seus fills portin 
bodis amb bigotis, els has comprat unes ulleres 

de fusta de mida reduïda, els adorms amb 
Radiohead o els has obert un compte 

a l’Instagram, no et perdis aquesta secció. 

A És tendència trobareu els gadgets
més originals, moderns i pràctics del mercat. 

És tendència



Com m’agrada setembre. No sabeu 
com! Quan els més petits ja estan 
insuportables i el que necessita tota 
la família és tornar a la rutina del dia 
a dia, arriba aquell gran plaer de la 
infància: folrar els llibres nous amb 
Aironfix, comprar quaderns i motxilla 
i posar els llapis i bolígrafs a l’estoig 
nou. Si als vuitanta haguessin existit 
aquests estoigs de Don Fisher hauria 
tengut un exemplar de cada peix per 
any escolar! No sabria si triar moll o 
sardina, ara mateix… Unes combina-
cions de teles i colors úniques i per-
fectes que, si al vostre fill no li agra-
den, les podeu emprar vosaltres per 
dur-hi el que sigui dins la bossa de 
mà! (D’idees no ens en falten!)

don-fisher.com

L’altre element imprescindible per a 
les sardinetes pletòriques d’estiu és 
el banyador. Si estau cansats d’Elses, 
Annes i Rayos McQueens, si cercau 
peces boniques i especials, els de 
Tiny Cottons són els vostres. N’hi ha 
per a nin i per a nina, han fet quatre 
estampats diferents, amb dissenys 
bàsics i còmodes i a jo m’ha enamorat 
el model retro, senzill i amb un color 
taronja que m’ha transportat a una 
època de campaments, estius infinits 
i un color de pell que mai més no he 
aconseguit! 

tinycottons.com
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Passeig de 
l’Escullera

Per la ciutat Per la ciutat

Durant els mesos d’agost i setembre Barcelona 
sembla un decorat cinematogràfic que espera el 
so de la claqueta perquè els actors hi comencin 
a passejar amunt i avall. Però aquesta solitud és 

precisament el que més ens agrada als culturistes, 
ja ho cantava Loquillo. 



El passeig de l’Escullera és una passarel·la al mig del mar, un espigó de cinc 
quilòmetres on passejar, anar a practicar esport o passar la tarda badant amb 
l’espetec de les onades contra les roques. El cant de les sirenes modernes!

La primera imatge de Barcelona que tenen els turistes que arriben cada dia damunt 
d’un creuer amb dimensions mastodòntiques, l’Ellis Island catalana, la promesa 
d’una ciutat on viure el somni lliberal d’una setmana de vacances a la costa. Això sí, 
caldrà arribar-hi en cotxe o estar prou en forma per ascendir el pont Porta d’Europa.  

I si teniu ganes de veure gent de mar de veritat acosteu-vos al Port Vell, a la zona 
dels pescadors, hi veureu barques, xarxes i la històrica Torre del Rellotge, abans 
coneguda amb el nom de la Torre de la Llanterna. I és que abans de ser rellotge, 
va ser el far que guiava la tornada dels pescadors a port. Si mireu enlaire veureu el 
telefèric que s’enfila fins a Montjuïc. Els que aneu amb samarreta de ratlles, algu-
na àncora dibuixada al braç o una barba blanca postissa podreu entrar a El Racó 
del Mariner i demanar un plat amb el peix del dia. Pareu bé l’orella, de les històries 
marineres se n’ha fet bona literatura. 

Però no fugim d’estudi, els autòctons podem gaudir d’aquesta Barcelona desco-
neguda tots els dies de l’any. Nosaltres hem triat aquest número per parlar-ne per-
què ens sembla que la llum de finals d’agost i principis de setembre marida més 
que bé amb l’olor de mar i un bon gelat de vainilla. Ens hi acompanyeu?

36

elculturista.cat

Vols sortir a 
El Culturista?

Escriu-nos a:

jaume@elculturista.cat
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Amanida de patata, tonyina i ruca  
per quan torneu de la platja 

Peix  
de patata

01
Peleu les patates amb un pelador i demaneu als pares que les tallin com per fer 
una truita. Poseu-les en una olla amb aigua i feu-les coure, fins que es puguin 
aixafar amb una forquilla (us caldrà l’ajuda d’un adult).

02
Mentre es fan les patates, talleu les fulles de ruca a bocinets amb unes tisores (als 
petits els seran més fàcils de menjar sense ennuegar-se).
Amaniu les patates amb suc de llimona (ajusteu-lo al vostre gust), sal, la maionesa i 
una mica de mostassa (per als més grans), i treballeu-les amb una forquilla per bar-
rejar-ho bé. Afegiu-hi un bon raig d’oli d’oliva verge extra i continueu treballant-ho.

03
Afegiu-hi la tonyina i la ruca i acabeu de barrejar-ho tot. Aboqueu-ho en una plàtera 
i doneu-hi forma de peix. Si en teniu ganes, podeu fer-li les escates amb rodanxe-
tes d’oliva.

4 patates
mitjanes

Necessitem:

suc de
1/2 llimona

o 1 llima

1 cullerada curulla
de maionesa

comprada

Trobareu més informació a la secció de bones idees del nostre web
elculturista.cat
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Bones idees

1 culleradeta rasa
de mostassa

a l’antiga

Oli d’oliva extra 
verge

Un bon grapat
de ruca

1 pot d’una bona
tonyina en oli

Per: Marta Carnicero
Il·lustracions de: Laia Casanova

A la Marta li agrada cuinar i a la Laia, la seva filla, li en-
canta dibuixar. Juntes fan un tàndem perfecte per elabo-
rar receptes de cuina senzilles i molt artístiques. Ara, a 
El Culturista, tenim la sort de comptar amb aquest gran 
equip i de poder tastar les seves personalíssimes receptes.



Si us negueu que s’acabin els jocs de fira,  
no us perdeu aquesta reinterpretació del mític joc  

de pescar ànecs, en versió arengada. 
¡Que alegría que alboroto, otro perrito piloto!

Peix  
peixet...

01
Comencem pintant la capsa de sabates de blau, perquè serà el nostre mar de 
cartró. 

02
Mentre s’asseca aprofitem per retallar els peixets. Podem posar números a les 
cues dels peixos per tal de donar-los un valor (això ens servirà per comptar i veure 
qui guanya la partida). Feu-hi un forat que serà l’ull per on pescar-los.

03
Amb el llapis, branca o bastó que haguem trobat construirem una canya. Només 
cal que li lliguem el fil en un extrem i al final del cordill (d’uns 15 centímetres de 
llarg), hi enganxem el filferro donant-li la forma d’un ham. 

04
Un cop la capsa estigui seca, hi fem unes incisions (igual de llargues que les cues 
dels peixos). I posem els peixets a dins i ja ho tenim tot a punt per començar a 
pescar! A veure qui s’endú la bèstia més grossa!!!

1 capsa
de sabates

Necessitem:

Pintura 
blava

Pinzell

Trobareu més informació a la secció de bones idees del nostre web
elculturista.cat
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Tisores Llapis,
branca o bastó
de 20-30 cm 

Bones idees

40

Fil Filferro 1 cartolinaPerforador per 
foradar el paper 
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Núria Coll

Els nostres fills són el reflex de la nostra 
manera de menjar? 

Absolutament. Sí que és veritat que hi ha 
pares que mengen molta fruita i verdures 
i algun dels seus fills s’hi resisteix i no els 
agrada. Però, en general, els nens que 
s’han educat amb uns bons hàbits tenen 
inèrcies apreses molt saludables que man-
tindran per sempre.

Cada dia hi ha més intoleràncies alimentàries.  
En té la culpa la qualitat dels aliments que mengem? 

Això sembla i així ho indiquen els investigadors. Segurament si mengéssim 
menys processats i més menjar que no ha passat per cap tipus de manipulació, 
el nostre cos no s’hauria de defensar constantment de substàncies desconegu-
des per ell. Se’m fa difícil pensar en un món ple d’intoleràncies menjant fruita, 
verdura, llegums i pollastre ecològic, per exemple. 

Donar als nens per dinar carn i per sopar peix és donar-los massa proteïna?

Depèn. Els nens necessiten molta proteïna i no hem d’excloure’n les fonts de 
més absorció com la carn. Es pot ser vegetarià, però llavors els pares hauran de 
tenir molts coneixements per no desequilibrar els nutrients que el nen necessita. 
El problema del «tall» per dinar i per sopar és que difícilment és ecològic, de 
qualitat i, per tant, totes aquelles proteïnes que estem aportant, segurament, són 
d’animals medicats, que han menjat pinso transgènic, que no han menjat herba 
i, en el cas del peix, potser són peixos altament contaminats. Val més menjar 
carn i peix dos cops a la setmana i gastar-nos els calés amb carn ecològica i 
estalviar-nos-els comprant peix blau petit, que és molt barat, com el barat, la 
sardina i el sorell. 

Digui’m un bon esmorzar i un bon berenar per a un nen en edat escolar? 

Un bon esmorzar ha de ser energètic, però això no vol dir que necessiti molts 
hidrats de carboni, com ara els cereals, el pa, les galetes, etc. Sinó que l’energia 
l’ha de treure dels greixos. Greixos sans, és clar: oli d’oliva, alvocat, fruita seca i 
fruita de temporada.
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L’entrevista

L’ENTREVISTA

Núria Coll
PERIODISTA

Per: Núria Puyuelo

Se’m fa
difícil pensar 

en un món ple 
d’intoleràncies 
menjant fruita, 

verdura, llegums
i pollastre
ecològic
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L’entrevista

Quanta fruita hauria de menjar un nen cada dia? 

No ho limitaria perquè tant de bo tots l’anéssim demanant a tota hora. És una 
sort que a un nen li agradi la fruita i que la puguem substituir sense esforç per les 
galetes de mitja tarda. 

És bo substituir la fruita per un suc, si al nen li agrada més? 

No, no. Que els pares no es pensin que el suc és el mateix que una peça de fruita. 
La concentració de fruita és excessiva, per exemple en un suc de taronja hi pot 
haver quatre o cinc taronges espremudes i, a més, hi ha concentrats, additius i a 
vegades sucres afegits com suc d’atzavara. No és necessari més sucre perquè la 
fruita ja en conté molt.

Té algun truc per fer menjar la verdura a aquells nens que tan bon punt la 
veuen sortirien corrent? 

Hi ha diversos trucs: d’entrada fer-los participar del moment de cuinar-les, que 
ens ajudin a pelar-les o que ens vegin com les cuinem. Un cop les tallem, podem 
buscar formes 

Què volia ser de petita? 

Volia ser mestra. En el fons no anava desencaminada perquè el que volia era parlar 
davant de la gent, és a dir, comunicar, que és el que faig. 

Núria Coll  (Tiana, 1980) és periodista i des del 2011 dirigeix  
etselquemenges.cat, la primera revista digital sobre salut i nutrició en català.

Com a periodista experta en nutrició, col·labora en diversos mitjans  
de comunicació, com ara en el programa Divendres de TV3 i a  

La Tribu de Catalunya Ràdio. 

També és autora de la novel·la Tots els llocs em recorden a tu,  
publicada per Columna el 2013.
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