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Els invents
EDITORIAL

Quins genis, els inventors! Només a ments privilegiades com les de Tho-
mas Edison, Antonio Meucci o Enric Bernat se’ls podia ocórrer genialitats 
com la bombeta, el telèfon o el Chupa Chups. Sovint l’inventor recull els 
mèrits on molts altres han fracassat (vegeu el cas de l’avió) o és el crea-
dor de coses que potser ningú necessita, com el cinema 3D o la pizza 
hawaiana.

Oportuns o il·luminats, tots tenen un tret en comú: l’inconformisme amb 
el món tal com se l’han trobat. Qui no ha exclamat, alguna vegada, un 
«Eureka!» íntim en resoldre una crisi? L’entrepà de croqueta! (just abans 
de marxar a l’escola), les ulleres de llarga vista amb rotllos de paper de 
vàter o els gots de iogurt units per una goma per escoltar el que deien a 
l’habitació del costat... Bé, potser no sempre funcionaven com havíem 
previst, però aquests rampells creatius podien ser l’origen d’un joc, i el joc 
és el territori natural de la infància.

Probablement «Els grans invents del TBO» va ser  la selecció més prolífica 
(gairebé un segle) d’humor i disseny industrial de la península. Nit va ser 
el primer dibuixant i creador d’aquests enginys, més tard Tínez, Benejam, 
Tur i Sabatés van seguir amb les inventives. Sovint absurdes i sobretot 
estrafolàries, eren una aproximació a la ciència i la tecnologia. Val a dir que 
tant Nit com Sabatés eren pèrits mecànics i que potser amb una mica de 
pressupost alguns d’aquests peculiars utensilis haurien vist la llum.

En aquest sisè número parlarem d’invents de tota mena, perquè els nens 
són grans inventors i cal que mai no perdin el seu impuls creador.

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

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

Una tria d’aquelles activitats que trobem  
més divertides i interessants.
Consulteu l’agenda amb totes

les activitats diàries a: elculturista.cat 

Propostes culturistes



Pixar està molt bé, però per què no anem una mica més enllà? Arriba la vuitena 
edició d’El Meu Primer Festival, un festival internacional de cinema infantil que se 
celebra a Barcelona i que ofereix una bona oportunitat per veure un cinema creatiu, 
amb pel·lícules d’arreu del món. 

Us recomanem molt La canción del mar, un film irlandès nominat als Oscar 2014 
i que explica una preciosa història plena d’aventures i llegendes. Des de Noruega 
arribarà El Nadal d’en Louis i en Nolan, basat en el film Grand Prix a la muntanya 
dels invents, dels anys setanta, que es va estrenar en català en el seu moment amb 
un gran èxit, marcant la memòria cinematogràfica de molts nens, avui pares. Més 
títols com ara Phantom Boy i Hawai Hawai ompliran la programació, a més d’una 
secció de clàssics, una altra de poesia o una de curts, en què els més petits podran 
votar el seu curt preferit.

El Meu Primer Festival
Per: Alba Laguna
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CINEMA

CCCB / Filmoteca de Catalunya / Cinemes Girona / 
Institut Francès / Cinemes Verdi

Del 14 al 29 de novembre
De 2 a 12 anys

Consulteu el programa a elmeuprimerfestival.com

Proposta culturista / 01

Un cop superada la crisi postvacances, és el moment de començar a cercar totes les 
coses estimulants que es poden fer durant el nou curs. Els que teniu mainada petita 
esteu de sort: compreu-vos ja les entrades per al festival d’arts escèniques més gran 
de tots els temps: El Més Petit de Tots! Prepareu-vos per gaudir i meravellar-vos tant 
com els menuts perquè us asseguro que la programació és sempre d’una altíssima 
qualitat, perfectament dimensionada al seu públic i molt, molt sorprenent. A l’edició 
d’enguany, a més a més, s’aposta expressament per la innovació i l’excepcionalitat. 
Us farem cinc cèntims dels quatre espectacles que es podran veure a Barcelona al 
Mercat de les Flors, però no us ho rumieu gaire: les entrades volen!

DA.TE DANZA (Andalusia) presenta ¿Cuál es mi nombre... ?, una peça guardona-
da amb els premis FETÉN 2015, dansa al servei de la imaginació; la companyia 
belga 4HOOG experimenta amb molt d’humor amb l’abstracció dels objectes a 
Wanikan; la Compagnie Charabia (França) crea un món de sons humans i ins-
trumentals per parlar-nos de les tradicions ancestrals compartides a Dans les plis 
de mes rêves (‘En els plecs dels meus somnis’); i finalment Imaginart (Catalunya) 
torna amb Little Night, la seva experiència interactiva amb els més petits.

El Més Petit de Tots
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TEATRE / DANSA

 
Mercat de les Flors
Del 7 al 22 de novembre

8 € nens - 10 € adults / De 0 a 5 anys
Consulteu el programa a mercatflors.cat

/ 02

Per: Clara Queralt
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Els més petits de casa ja poden gaudir d’un espectacle cultural pensat especial-
ment per a ells, i quan dic els més petits realment em refereixo als més petits, els 
nadons. De la inquietud d’endinsar-se en l’entorn cultural des de la primera infàn-
cia, la companyia Aboon Teatre ha creat L’arbre de la vida, un espectacle simbòlic 
apte per a totes les edats, però especialment dirigit a nens entre 6 mesos i 4 anys. 

Inspirat en les capacitats i percepcions dels nens i de la mà de les geometries es-
sencials, els colors i la música, l’espectacle desperta la pròpia imaginació de cada 
espectador que el fa viure un viatge original i únic.

L’arbre de la vida és una obra global feta amb sensibilitat, amor i respecte, creada 
amb un llenguatge universal per estimular el descobriment i l’aprenentatge dels 
nadons, que també fa connectar els pares amb la seva infantesa.

L’arbre de la vida
Aboon Teatre 

Per: Mireia Andreu

TEATRE

Poble Espanyol
Tots els diumenges d’octubre a les 12.30 h

De 6 mesos a 3 anys
poble-espanyol.com

Proposta culturista / 03

Desenfundeu els pinzells, escalfeu els canells i a disparar creacions a la festa 
del dibuix! El Big Draw és una iniciativa del Museu Picasso en la qual, nens i ne-
nes, us podeu preparar per dibuixar a tort i a dret. La proposta originària d’aquest 
gran esdeveniment es va dur a terme per primer cop a Londres, on s’explorà el 
dibuix no només com a eina de creació, sinó també com a eina de comunicació, 
d’aprenentatge i de lleure per a totes les edats. I és que, durant aquests dies, tro-
barem vint-i-un tallers gratuïts en què podrem deixar anar els nostres dots artístics 
a diversos espais dels barris de la Ribera, Santa Caterina i Sant Pere. Alerta! A la 
rereguarda d’aquestes activitats hi trobarem artistes de diferents àmbits: dibuix, 
pintura, il·lustració, fotografia i arquitectura, entre d’altres. Noms com ara Maria D. 
Arrayás, Mercè Galí, Gonzalo Elvira, Joma i Miguel Gallardo, entre molts altres. 
Podem garantir que el Big Draw d’enguany us deixarà bocabadats a més d’un.

Big Draw
Per: Laura Robles

ART / IL·LUSTRACIÓ

Barris de Santa Caterina, Sant Pere i la Ribera
25 d’octubre d’11 h a 19 h

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

Big Draw. La Festa del dibuix. 5a edició Museu Picasso, Barcelona. Foto: Jordi Mota.



La calor i la piscina, el paper i la pintura, el pa i la xocolata… i és que hi ha coses  
que quan s’ajunten es produeix una fusió perfecta. Per això us proposem Canta’m 
un conte. Darrere d’aquest joc de paraules la companyia Nyguit ha creat música 
per acompanyar els textos del Patufet, les set cabretes i el llop i la rateta que es-
combrava l’escaleta. Un espectacle molt especial, amb sons poc habituals i una 
posada en escena del tot cuidada.

De ben segur que els més petits us demanaran que els canteu aquests contes 
abans d’anar a dormir, i així harmonitzareu el comiat del dia per anar a descansar 
i agafar forces per a l’endemà!!  

Canta’m un conte
Companyia Nyguit 

Per: Ezequiel Batalla
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MÚSICA / TEATRE

Teatre Romea
15, 22 i 29 de novembre a les 12 h

Preu: entre 10 € i 12 € / Durada: 60 min / A partir de 3 anys
teatreromea.com

Proposta culturista / 05
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Azipuli? Zaquimili? Zaquizamí? És probable que quan vulgueu recomanar aquest 
espectacle als vostres amics digueu: aquell espectacle dels cocodrils ballarins; o: 
sí home sí, aquella obra on s’enamoren una noia mussol i un goril·la… Azipuli? 
Zaquimili? Zaquizamí? Aix, ara no em surt… I és que una vegada més la com-
panyia Roberto G Alonso ens apropa a un espectacle de nom divertit que ens té 
el cor robat!

L’escenari d’aquesta representació és justament el que el seu títol indica: un racó 
on van a parar els trastos vells. Però el que pot semblar una habitació  d’andròmines 
abandonades s’acaba convertint en una festa cada vegada que s’apaga el llum. 
Els objectes prenen vida, o fins i tot tenen una segona vida, com la liquadora que 
s’acaba convertint en una caseta per a nans.  

Amb el to vitalista i positiu al qual ens té acostumats la companyia, Zaquizamí és 
un espectacle colorista amb una posada en escena impecable i una coreografia de 
grup que us obrirà les mandíbules durant una bona estona.

Zaquizamí
Companyia Roberto G Alonso

Per: Marta Andreu

DANSA / TEATRE

Sat! Teatre
22 de novembre

A les 12 h i a les 17.30 h / Preu: 9,5 € / A partir de 4 anys
sat-teatre.cat
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Com pinten els pintors? Pintura a quatre mans i dos peus sobre paper amb escombra.

Dibuixeu una línia nerviosa, feu un traç gandul i pinteu com si estiguéssiu feliços. 
Espremeu el pinzell, feu gotes de pintura o millor pinteu amb les mans a ritme 
de jazz. Grateu el paper, enganxeu-hi melmelada o escriviu-hi un mot. Totes les 
estratègies són bones si es té alguna cosa a dir o expressar. L’art no té ni límits 
ni normes. I si no us ho creieu mireu com pinten els grans mestres del segle xx i 
Antoni Tàpies. 

La Fundació Antoni Tàpies us convida a jugar i experimentar amb la pintura per 
entendre com els artistes del segle xx trenquen amb les normes de l’acadèmia i 
amb la pintura de cavallet. L’activitat consta d’un exercici creatiu en família i, a 
continuació, d’una visita comentada a l’obra d’Antoni Tàpies i la seva col·lecció 
particular d’obres d’artistes contemporanis que ell admira. Podreu veure obres de 
Joan Miró, Jackson Pollock, Picasso i Duchamp, entre d’altres, i descobrir quines 
són les altres maneres de pintar.

Maneres de pintar
Per: Núria Solé

ART / TALLER 

Fundació Antoni Tàpies
24 d’octubre i 21 de novembre a les 17 h

Preu: 4 € / De 6 a 12 anys / Cal reserva prèvia
fundaciotapies.org

Els quadres de Joan Miró estan plens de colors 
i de formes que creen mons surrealistes i plens 
d’imaginació i energia. Tenen tots els elements 
per agradar als més petits de la casa i perquè 
vulguin pintar com ell.

En el taller que proposa Biribotis (que en altres 
ocasions l’han fet tenint com a protagonista 
pintors tan diversos com ara Antoni Tàpies, 
Andy Warhol i Jackson Pollock), és apren-
dre les tècniques, els colors i l’estil de Miró i 
provar-ho en primera persona. El que volen 
aconseguir amb aquest taller és que els nens 
aprenguin història de l’art d’una forma diverti-
da, coneguin noves maneres d’expressar-se i 
potser, algun dia, convertir-se ells mateixos en 
pintors famosos!

Pinta com un
artista: Miró

Per: Anna ArranzART / TALLER 

Centre Cultural Albareda
16 d’octubre a les 18 h
Gratuït / A partir de 4 anys
ccivics.bcn.cat/albareda



La proposta que ara us fem per a aquesta tardor no és un espectacle, ni un concert, 
ni un recital on podem anar a fer de taciturns espectadors. Es tracta d’una proposició 
en forma de taller de llarga durada que combina dues de les coses que als culturis-
tes ens semblen realment essencials: els contes i la música. 
Es tracta de dotze sessions en què mares i pares (els nens també hi poden partici-
par) podran aprendre a tocar l’ukelele (sense coneixements previs) amb l’objectiu 
principal, però no exclusiu, d’incorporar la música a l’hora del conte. Amb la incor-
poració de la música, podrem dotar aquest moment tan especial entre nens i pares 
d’una dimensió nova i convertir-lo en una experiència encara més atraient, més 
divertida, i d’una sensibilitat encara més potent. 
L’ukelele és un instrument en alça: és petit, portable, barat i permet un ampli reper-
tori amb una senzilla combinació d’acords apta per a totes les mans. 
El repertori previst passa per les cançons populars infantils de més tirada, però els 
participants podran gaudir també de The Beatles, The Ramones, Elvis Presley i 
Nirvana i, evidentment, si són valents, podran proposar i arriscar-se amb els temes 
que ells proposin.
El professor d’aquest taller serà Mr. Fúria, membre de The Pinker Tones i coautor 
dels meravellosos contes musicats Rolf&Flor (no us els perdeu).

Ukelelala
Per: Sílvia Romera
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MÚSICA / TALLER

La Llum de la Vila
Del 5 d’octubre a l’1 de febrer / Dilluns a les 18 h / Cal inscripció prèvia

Per a mares i pares de fills de 3 a 8 anys
lallumdelavila.com

Proposta culturista / 09

15
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Família, si sou aficionats a l’electrònica, els robots, i la tecnologia en general, no 
deixeu passar l’oportunitat d’anar a algun dels tallers que proposa el Maker Con-
vent, al Convent de Sant Agustí, al llarg d’aquesta tardor. El Maker en família plan-
teja fins a un total de cinc tallers diferents: Música electrònica amb nens és un taller 
tutoritzat de creació musical electrònica en què els menuts de la família actuaran 
com a compositors i intèrprets de les seves pròpies obres. Al Littlebits podreu fa-
bricar tot tipus de ginys i joguines electròniques sense necessitat de soldar cables. 
També podeu gaudir del Trashbots i fabricar els vostres propis minirobots amb ma-
terials reciclats, o el Lego We Do, si voleu aprendre llenguatge informàtic utilitzant 
aquest famós joc. Finalment, si sou amants dels llibres i la seva manipulació, no 
dubteu a assistir amb la canalla al Remix de llibres, un taller enfocat a la cirurgia i 
al reciclatge de llibres antics. 

Maker en família
Per: Joan Villarroya

TECNOLOGIA / CIÈNCIA / TALLER 

Centre Cívic Convent de Sant Agustí
Del 24 d’octubre al 16 de desembre

A partir de 5 anys
Consulteu el programa i preus a conventagusti.com/tallers
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Qui els anava a dir a Mary Shelley, Lord Byron i companyia que l’ésser monstruós 
que van idear aquella plujosa nit d’estiu de l’any 1816 acabaria convertint-se en una 
afable i tendra criatura que ensenyaria als més petits les diferents parts del cos.

Aquesta és la idea que Coco Books ens planteja en una sèrie de petits llibres 
acolorits on clàssics de la literatura universal apropen als més petits conceptes 
d’aprenentatge bàsics. Des del Dràcula, que ensenya els números, fins a l’Alícia al 
País de les Meravelles, que explica els colors. En aquest cas, serà Frankenstein 
qui ens mostrarà una a una les principals parts del cos i per a què serveixen, tot 
això acompanyat de les magnífiques il·lustracions d’Alison Oliver.

Aquest llibre està pensat a partir de 6 mesos, ja que les seves pàgines de cartró i 
els seus cantons arrodonits permeten als més petits jugar i aprendre a la vegada.

Frankenstein
Alison Oliver

Coco Books

Per: Enric Cerveró

LLIBRE

A partir de 6 mesos



En aquest món de tauletes tàctils i dispositius mòbils, algú se’n recorda d’un ma-
terial delicat i antic anomenat paper? Sí, exacte, allò amb què es feien els llibres 
abans! Doncs ara i aquí us en presentem un, de llibre, amb un títol tan explícit que 
meravella i en el qual, sorpresa!, una rodona groga us donarà la benvinguda. A 
partir d’aquí, mentre seguiu unes instruccions breus i passeu les pàgines –una rere 
l’altra, notant i assaborint el gruix dels fulls, com es feia amb els llibres de tota la 
vida—, veureu rodones que es multipliquen, canvien de color, s’engrandeixen, pre-
nen vida més enllà del paper i us animen a l’acció, amb verbs tan suggeridors com 
sacsejar, bellugar, fregar, pitjar, bufar, picar de mans, i potser el més important de 
tots: tocar, tocar pàgines. I tot això sense pantalla, només amb la màgia del paper i 
de les coses senzilles, en un recorregut proposat que podreu fer del dret i del revés 
i que voldreu repetir un cop i un altre, tal com faran els vostres pares i mares si 
aconseguiu que deixin, per una estona, el mòbil i palpin Un llibre, de paper —com 
els de quan ells eren petits— i tan fascinant com aquest.

Per: Elm Puig
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LLIBRE

A partir de 3 anys

Selecció culturista / 02

Has somiat mai a ser com el Superman? Ens serà difícil aconseguir que tinguis tots 
els seus superpoders, però amb aquest llibre tindràs visió de raigs X! Podràs veure 
què hi ha dins de les coses d’una manera molt simple: escull una il·lustració del 
llibre, col·loca-la a contraclaror i podràs veure què s’hi amaga darrere a través de la 
pàgina! Descobriràs què hi ha dins d’un coet, d’una balena i, fins i tot, del teu cos!

A més, podràs dibuixar les teves pròpies sorpreses. Quin regal posaries dins d’una 
capsa? I dins de la nevera? Un llibre amb un estil fresc i senzill per estimular la 
creativitat dels petits inventors.

¿Qué hay dentro?, 
Sophie Dauvois, Alex Barrow, Maggie Li,  

Mathilde Nivel, Acacia Ortas, Kaz Takahashi
Blume

Per: Míriam Valenzuela
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LLIBRE

A partir de 6 anys

/ 03

Un llibre
Hervé Tullet

Cruïlla



Selecció culturista / 04

¡Genios!
Los inventos más asombrosos de todos los tiempos

Deborah Kespert
Siruela

Per: Adrià Crespo
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LLIBRE

A partir de 8 anys

20

De maneres de viatjar en el temps, en tenim un munt: l’accelerador de partícules, 
els portals interdimensionals, el DeLorean... i la banyera del doctor Proctor. N’hi 
ha prou amb omplir-la, posar-hi un sabó especial i submergir-se sota l’aigua per 
remuntar a qualsevol moment de la història: el primer Tour d’Eddy Merckx, els 
cancans del Moulin Rouge, la derrota de Napoleó a Waterloo i, fins i tot, l’execució 
de Joana d’Arc.

En Bolet i la Lise viuran de primera mà aquests esdeveniments i, si s’escau, els 
capgiraran de dalt a baix en la recerca del seu amic el doctor Proctor, extraviat 
mentre travessava oceans per recuperar un amor del passat.

Fantàstic thriller juvenil, escrit per un mestre del gènere.

El doctor Proctor  
i la banyera del temps

Jo Nesbø
La Galera

Per: Jorge Manzanilla
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LLIBRE

A partir de 10 anys

/ 05

La nena es lleva un dia de bon matí i li diu al pare que de gran vol ser «emprenedo-
ra». L’esglai del pare s’arriba a sentir a Sillicon Valley i al vespre tot són drames amb 
la mare, amb la il·lusió que els feia que la nena fos bombera, cantant d’un grup de 
rap o, fins i tot, advocada. Tot sopant la nena explica que de fet vol ser com Bertha 
Benz, o com Stephanie Kwolek, que l’any 1964 va crear el Kevlar i amb aquest 
material ultraresistent va fer la vida més fàcil als astronautes i bombers. «Ep, això 
és una altra cosa», diu el pare, «el que vols ser és una inventora de tota la vida». I 
aconsegueix oblidar aquella paraula tan lletja del matí. Al llit remuga i canviant de 
posició es pregunta d’on haurà tret la nena aquells dos noms tan exòtics.

El que ha passat és que només sortir de l’escola la mare li ha comprat un llibre que 
l’ha atrapat més de dues hores: ¡Genios!, es diu, Los inventos más asombrosos de 
todos los tiempos. Una guia il·lustrada amb les fites tecnològiques més importants 
de la història amb noms i cognoms: un cant d’amor als herois de la tècnica i que ha 
fet descobrir a la nena el que vol ser de gran, tot i que ho digui a la seva manera. 
Amb fotos, context, anècdotes, on no hi falten Leonardo, Edison, ni Turing, i que 
està bastant ben editat, perquè la nena el conservi fins al dia que inventi la màquina 
d’acabar amb les paraules artificials.  



/ 07

El segon disc en solitari de Paul Weller, després dels anys daurats d’èxits i exces-
sos amb The Jam i The Style Council, va significar un alto en el camí per deixar 
pas a certa introspecció vital i artística. El Modfather va desenfundar la seva vella 
guitarra acústica i va invocar els esperits de Van Morrison i de l’Steve Winwood a 
Traffic, unint soul blanc, rock i country folk.

A una foto del llibret se’l veu relaxat, jugant amb els seus fills i altres membres de 
la banda a la casa de camp on es va enregistrar el disc. Un treball on parlava de la 
vida en família i on es qüestionava si el seu foc havia desaparegut i que, curiosa-
ment, li va proporcionar l’entrada a les llistes britàniques i ovacions unànimes tant 
de la crítica com del públic.

Paul Weller 
Wild Wood  

1993

Per: Pere Agramunt
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MÚSICA

23

Ja des de la portada, que recorda una manualitat feta en un taller d’un casal d’estiu,  
el «Diu que no sap què vol», de Fred i Son destil·la, pertot arreu, tendresa i vida 
familiar en el millor dels sentits. 

Indie pop senzill i bonic, veus i melodies dolces que en cap moment cauen en la 
cursileria, entre melòdiques, harmòniques i guitarres brillants. La temàtica infantil 
es barreja amb cançons sobre problemes de maduresa, però sense oblidar-se tam-
poc dels invents ni dels transbordadors espacials que tenen problemes per aterrar.

Perfecte per quedar-se a casa i gaudir d’aquestes tardes que s’escurcen, pintant, 
llegint contes, o bé començant a pensar que procrear potser ja no és tan mala idea.

Fred i Son
Diu que no sap què vol 

2010

Per: Núria Curran
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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
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Ai, mainada, us imagino d’aquí a uns 
anys, joves, el cervell despert, la llen-
gua esmolada, fotent-vos dels vostres 
grans i dels milers de cops que hau-
reu sentit que pel·lícules com les dels 
vuitanta ja no se’n fan. Us imagino i 
em bull la sang pensant que pujo a 
una màquina del temps, em desplaço 
a l’any 2030, us faig apagar els cigar- 
rets i rebato amb contundència les 
vostres estocades àcides en contra 
dels clixés de la generació anterior. I 
enmig de la pluja d’arguments, brillen 
Robert Zemeckis i la seva saga. Par-
lo del DeLorean —que era un cotxe, 
recoi—, de Michael J. Fox en patinet, 
de Doc, l’inventor boig, del llamp que 
va caure a la torre del rellotge a les 
10:04 PM del 15 de novembre del 
1955. Canto Chuck Berry la nit del 
ball. Explico un conte on coneixeu el 
vostre pare, ase i insegur, poc abans 
que besi per primer cop la vostra 
mare, jove i plena d’esperança. I, si 
el 2030 es pot viatjar en el temps, ve-
niu fins aquest vespre del 2015 per 
impedir-me que enviï aquest article, 
digueu-me que es rodaran aventu-
res perfectes, que s’escriuran guions 
amb engranatges narratius rodons, 
que perdurarà la capacitat del cine-
ma per crear icones que arrelen amb 
tanta força a la cultura popular... Va, 
catòdics del futur, veniu i atureu-me.

Regreso al futuro 
1985

El Doctor Slump  
1981

A la vida, catòdics, a vegades prenem 
decisions que tindran una transcen-
dència que no podem sospitar. Vull 
dir que va haver-hi una vegada un 
cervell a mitjan anys vuitanta que va 
pensar, què caram, per què no pro-
gramem a TV3 aquesta sèrie japone-
sa?! I la sensibilitat de la canalla, que 
una tarda va arribar a casa va posar 
l’autonòmica i va topar amb aquesta 
obra mestra de l’animació, va canviar 
per sempre. Vam berenar mirant les 
aventures de l’inventor Senbei Nori-
maki i l’Arale, el seu robot amb forma 
de nena amb ulleres grosses i força 
extraordinària, i la pantalla es va inun-
dar de sols rentant-se les dents, de 
querubins menjant metall, de caques 
parlant, d’extraterrestres amb el cul 
al cap, de corbs dient «corb, corb, 
corb», de les calcetes de la senyo-
reta Yamabuki... Per la generació 
dels vostres pares aquest va ser, en 
molts casos, el primer contacte amb 
l’aclaparador torrent imaginatiu de 
la cultura japonesa. I va modificar el 
nostre sentit de l’humor, va esculpir la 
nostra manera de parlar, de fer-nos 
bromes a l’hora del pati, i ens defi-
nirà per sempre com a generació. Va, 
m’he posat dramàtic i he aconseguit 
despertar-vos la curiositat, no? És a 
Youtube, catòdics. El matí us espera 
a la Vila del Pingüí!
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Eureka! Ja ho tinc! La idea per 
excel·lència! L’artefacte que solu-
cionarà tots els meus problemes, la 
màquina que salvarà la humanitat... 
La... La... Ai, ja no me’n recordo...

Tu també ets un inventor més aviat 
despistat i que no deixa escapar 
l’oportunitat per fer una bona migdia-
da? No deixis que això arruïni la imat-
ge d’eminent pensador que t’has llau-
rat a còpia d’hores i hores de càlculs 
i grans troballes científiques, ja que 
un altre inventor ha inventat la solució 
per tu! Amb aquestes ulleres hologràfi-
ques sempre tindràs els ulls oberts! 
Ningú t’agafarà de sorpresa i, fins i tot, 
podràs fer l’ullet als teus rivals quan ho 
intentin! Prova-les i ho veuràs!

Ulleres
d’inventors

A partir de 3 anys
houseofmarbles.com
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Sabies que cada any el sol produeix 
quatre mil vegades més energia de 
la que som capaços de consumir?

L’energia solar s’obté mitjançant la 
captura de la llum i la calor que emet 
el sol. Es fa servir tant per escalfar 
com per produir electricitat. També 
és anomenada energia verda per-
què és natural, no contamina i, per 
tant, respecta el medi ambient.

Tot això i més és el que descobri-
ran amb aquest joc tan complet. Els 
nens podran construir la seva pròpia 
casa sostenible i aprendre nocions 
sobre l’energia solar i com utilitzar-la 
en el seu dia a dia. Idoni perquè co-
mencin a prendre consciència i tenir 
cura del nostre entorn.

Casa solar
A partir de 7 anys

science4you.esPer: Marta Pascual

«Va pel cel, té ales i no és cap ocell», 
què és?

I tant, l’heu encertat! És l’avió! Un 
dels descobriments més revolucio-
naris de tota la història. I sabeu d’on 
prové la paraula avió? De les seves 
sigles en francès: appareil volant 
imitant l’oiseau naturel, que en cata-
là significa ‘aparell volador que imita 
l’ocell natural’.

Des de segles enrere, l’home sem-
pre ha tingut la fantasia de poder 
volar. I què millor que transmetre 
aquesta il·lusió i màgia als menuts 
amb aquest divertit mòbil d’avions 
dissenyat per Louise B. Helmersen.

Segur que farà volar la imaginació 
dels més petitons!

Mòbil d’avions
A partir de 3 mesos 

flensted-mobiles.com
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Per als que vàrem créixer amb el walkman,    
el VHS i Pac-Man, el món actual és com la Disneylandia 
de Florida on no ens van poder dur mai els nostres pares. 
Les novetats arribaven amb comptagotes i continuàvem 

compartint el seient de les nostres Mottoretas i vivíem sense  
ni tan sols imaginar que un dia els mòbils i els caixers 

automàtics dominarien el món. Però els invents d’aquest 
segle xxi ens han facilitat la paternitat/maternitat més que 

als nostres pares o ens l’han complicada? Per descomptat que 
feien falta els bolquers d’un sol ús (respecte absolut per als 

progenitors que encara els emprau de tela! Als vostres peus!)  
i les cadiretes per al cotxe. Però potser, en altres aspectes,  

mos hem passat. O no. Pares hipsters que llegiu El Culturista,  
aquí teniu alguns invents que faran la vostra vida més… cool. 

Per: Pema Maymó

Al Bogobrush el presenten com el ras-
pall de dents biodegradable i solidari. 
No sé si amb aquestes dues consignes 
aconseguiria convèncer els meus fills, 
però a jo, el seu disseny, em té enamo-
rada. La història dels dos germans de 
Dakota del nord, fills de dentista, que 
van estudiar disseny i dret i van ajuntar 
el seu talent per crear productes com-
promesos amb el medi ambient i amb 
un valor social, és perfecta per aquest 
moment de conscienciació en què vi-
vim… i una bona manera d’ensenyar 
com fer un món millor als nostres fills, 
mentre aprenen a netejar-se les dents 
a consciència. 

bogobrush.com
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1. 

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

És tendència

Telf: 93.00.89.221 - 660.14.77.72  
homeopatia.e@gmail.com
www.homeopatiaeixample.com

Amb la tornada a 
l'escola es desperten  
les al.lèrgies i apareixen 
els primers refredats 

…l'Homeopatia, 
un mètode natural que 
reforça el teu sistema 
inmonològic,  
pot ajudar als més 
petits...i als no tan 
petits!

Homeopatia
a l’EixampleVAL PER

un 20% de

descompte a

la primera

visita



Si ara mateix vos demanassin «Quin 
penses que ha estat l’invent més 
important dels darrers 150 anys?» 
(obviant l’Iphone, és clar), i anés-
siu a l’origen de les bones idees, a 
la idea primigènia, la Gran Idea, la 
il·luminació als vostres cervells, el 
que contestaríeu seria: la bombeta. I 
quin millor homenatge a aquest invent 
impertorbable que embellir-la vestint-
la amb macramé? La vella bombeta 
rejovenida i modernitzada al més pur 
estil boho-chic per donar aquell toc 
vintage però modernet a ca vostra. 
Pura calidesa de fons i forma.  

urbanoutfitters.com

Pares barcelonins: estau preparats 
per a l’Invent amb majúscula? La 
marca Quinny ha pensat en vosaltres 
d’una manera impecable i ha creat un 
projecte dirigit a pares urbanites que 
no suporten que la cadireta sigui un 
impediment en la seva mobilitat pels 
carrers de la ciutat. Ni en la seva imat-
ge cool. I s’han inventat el cotxet amb 
longboard incorporat que, clar i cata-
là, és la bomba. 
El millor de tot? No fa falta saber anar 
amb skate per moure’s amb ell per la 
ciutat! Atenció, però! És una edició li-
mitada i quan els primers culturistes 
llegiu això, potser Barcelona se’ns 
farà petita per a tant de monopatí amb 
nin incorporat…
 

longboardstroller.com
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3, 2, 1… 
immersió!

Per la ciutat Per la ciutat

A molts us sonarà el nom de Narcís Monturiol. 
Aquest conegut inventor català va passar a la 

història per haver dissenyat una de les màquines 
que més curiositat generen, el submarí.
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Tot i que hi havia hagut altres intents anteriors (com el model de l’inventor per 
excel·lència Leonardo da Vinci), no va ser fins al 1864 que Monturiol no va crear 
el submarí tal com el coneixem avui en dia. Encertadament anomenat vaixell-peix, 
aquest mitjà de transport es va anar perfeccionant.

El primer prototip es propulsava manualment amb la força de quatre homes que 
accionaven l’eix fent girar una hèlix. Però quan Monturiol va treure l’Ictineu II ja dis-
posava d’una màquina de vapor que el feia moure’s, fins i tot amb un periscopi des 
del qual es podia observar tot el que passava a l’exterior.

Jules Verne va escriure les aventures del Nautilus, inspirant-se en la creació de Ro-
bert Fulton, que podia estar vint-i-quatre hores a vuit metres i, fins i tot, estava prepa-
rat per subministrar oxigen en cas que fos necessari.

Culturistes, ha arribat el moment de passejar per la ciutat i observar de prop algun 
d’aquests enginys nàutics. La primera parada és just davant del CosmoCaixa, amb 
l’Observatori Fabra al fons, es tracta d’un submarí militar que mai va entrar en com-
bat. Malgrat que no hi podreu pujar, feu volar la imaginació pensant que sou el capità 
Nemo en una missió especial per salvar la Terra! Mireu-vos-el bé, és enorme!

Acostem-nos a la costa, al Museu Marítim, just al jardí de l’entrada, hi trobareu una 
carcassa de fusta, és una rèplica de l’Ictineu I que Monturiol va presentar al port de 
Barcelona l’any 1859. Avís a navegants, si us enfileu a mirar per l’escotilla, no us 
espanteu!

Sense moure’ns de les profunditats, però canviant de mitjà (de marítim a terrestre), 
agafem el metro i ens plantem al Poblenou, al final de la Rambla, arribant a la platja 
hi trobareu un submarí enterrat a la gespa. En aquest cas es tracta d’una instal·lació 
artística pensada pels paisatgistes encarregats de les obres olímpiques. Una curiosa 
escultura, feta a partir de peces de vaixell antigues. Si heu arribat fins aquí, podeu 
aprofitar la sorra de la platja per jugar una estona i veure passar els velers.

I és que molts han estat els artistes que no s’han pogut resistir a retre homenatge a 
l’invent de Monturiol. És el cas de Josep Maria Subirachs, que va crear un monument 
al·legòric del primer Ictineu que podeu veure al triangle de Provença amb Diagonal.

Així que ja ho sabeu culturistes, Life aquatic!
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Panellets
de xocolata  
amb forma
de castanya

Panellets o 
castanyes?

01
Poseu, en un bol gros, l’ametlla, el sucre i els 2 ous. Treballeu-ho primer amb una 
espàtula i després amb les mans, fins a aconseguir una massa homogènia. Un cop 
la tingueu feta, no la pasteu més, per evitar que es torni oliosa. Cobriu-ho amb film 
de plàstic, en contacte directe amb la massa, i reserveu-ho a la nevera.  Deixeu-la 
reposar 12 hores abans de fer els panellets.

02
Demaneu a un adult que preescalfi el forn a 200 ºC. Mentrestant, doneu als pane-
llets forma de castanya. Col·loqueu els panellets sobre una estoreta de silicona an-
tiadherent o un paper de forn. Demaneu a un adult que els posi al forn i feu-los cou-
re, a 180-200 ºC, durant uns 7-10 minuts, vigilant que no s’enrosseixin massa (si 
veieu que agafen color de seguida,tapeu-los amb paper d’alumini durant la cocció).

03
Desfeu la xocolata al bany maria o al microones.

04
Un cop els panellets estiguin freds, suqueu-los fins a la meitat amb xocolata de co-
bertura fosa i deixeu-los refredar perquè la xocolata prengui. Si preferiu cobrir-los 
del tot, podeu clavar-hi una broqueta de fusta abans de sucar-los dins la xocolata.

Necessitem:

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

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.

500 g d’ametlla
250 g de sucre polvoritzat

2 ous
xocolata de cobertura

paper film
un bol gros

paper de forn



Els invents mouen el món ajudant-nos a millorar. 
I, per descomptat, la nostra categoria favorita és la 
relacionada amb els jocs! Avui et proposem tot un 

clàssic: fabricar el teu propi futbolí casolà reutilitzant 
materials que segur que ja tens a casa. Veuràs  

com n’és, de fàcil i divertit; segur que t’enganxarà.

01
Comença per retallar el que seran les dues porteries a cada lateral de la caixa.

02
A continuació, fes servir la màquina per fer els forats necessaris per muntar les 
barres.

03 
Introdueix els asts i posa una gometa elàstica com a topall a cada banda.

04 
Afegeix les pinces, seran els jugadors! I ja ho tens! Convida els amics a una bona 
partida de futbolí.

* Si no tens cap pilota petita per jugar, segur que per casa corre algun collaret trencat  
i en podràs aprofitar alguna de les seves boles. Que comenci el joc!

1 caixa que ja 
no facis servir

Necessitem:

10 pinces 
d’estendre la roba 
de diferents colors

8 gomes 
elàstiques

Trobareu més informació a la secció de Bones idees del nostre web
elculturista.cat
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4 asts per a 
broquetes

regle

Bones idees
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retolador cútermàquina per 
fer forats 

El Culturista té una nova col·laboradora, la Marta Barberà, 
formadora i bloguera de 2nd Funniest Thing, obsessiona-
da a fer pedagogia del reciclatge modernet treballant amb 
el que ja tenim a casa. El lema és: més fer i menys com-
prar!

diy.2ndfunniestthing.com

Gooool...!
Per: Marta Barberà
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Joan Rieradevall

residus... Però darrerament hem vist que un dels temes en què la ciutat està més 
feble és amb els aliments. Ho estudiem des de dos vessants: primer, des d’un 
punt de vista industrial, com podem produir aliments dins de la ciutat amb grans 
quantitats aprofitant les cobertes de naus industrials o grans superfícies, i des 
d’un punt de vista més humà i de benestar personal, com podem fer servir les 
cobertes dels edificis per conrear aliments. Els terrats de les ciutats són els grans 
espais abandonats de la ciutat, ara ni tan sols s’hi celebren revetlles. I la manera 
de produir aquests aliments seria a través d’una forma nova: sense terra, amb 
conreus hidropònics, en què es fan servir uns sacs, plens de perlita, que són unes 
pedretes que serveixen perquè les arrels s’hi agafin. En aquests sacs, que pesen 
poquíssim i que per tant es poden posar als terrats sense cap perill, s’hi connec-
ta una xarxa de gota a gota, per no gastar gaire 
aigua. En aquest sistema de reg, s’hi ha d’afegir 
una dissolució de nutrients per a les plantes. Amb 
aquesta estructura tan senzilla, ja tens el teu hort 
a la coberta. A més, gràcies a aquests horts, com 
que s’utilitza la coberta, es millora la relació dels 
veïns d’una escala, es potencia la relació humana 
i els nens coneixen de primera mà tot el procés 
dels aliments. 

Més enllà d’aquests avantatges, també es re-
dueixen els costos? 
Potser a l’inici necessites invertir una mica, bàsicament per instal·lar el sistema per 
dosificar l’adob mineral, perquè cal un petit equip de petites bombes. Però els sacs 
no són gaire cars i en cadascun hi pots plantar tres o quatres plantes. El cost, per 
tant, és assumible.

Si s’estengués aquest tipus de cultiu, els pagesos de tota la vida no posarien 
el crit al cel?
És compatible. Hem de tendir cap a l’autosuficiència dels aliments. Amb aquest 
tema estem molt febles. Per exemple, el 80% del tomàquet que ens mengem a 
Barcelona prové d’una distància d’uns mil quilòmetres i, per tant, ve una mica es-
tressat. Durant el trajecte, en una caixa de cent tomàquets, un ja s’ha mort; a 
Mercabarna, se’n mor un altre, i a la botiga, hi ha moltes més incidències i se’n 
perden uns quinze o vint més. Per tant, dels cent tomàquets valents que van sor-
tir d’Almeria ens en mengem uns vuitanta. Perdem molts aliments. Cal treballar 
perquè de forma progressiva arribem a l’autosuficiència, per estar més tranquils i 
viure més feliços. 

I què en diuen els polítics, del conreu hidropònic?  
Fins ara hem tingut dificultats als municipis, per exemple a l’hora de posar hiverna-
cles a les cobertes. Els municipis han entès que cal potenciar el sistema de fixació 

Hem de 
tendir cap a 

l’autosuficiència 
dels aliments

Aquest número d’El Culturista està dedicat als invents. Què té vostè 
d’inventor?
Més que un inventor, sóc un investigador. Intento que les ciutats siguin més 
sostenibles des del punt de vista científic.

Sempre ha tingut aquestes ganes d’investigar o hi ha alguna cosa que li va fer 
despertar aquest interès?
Sempre m’ha preocupat el medi ambient i els temes socials, i des de ben jove ja 
em vaig endinsar en moviments ecologistes i socials. Primer, des d’un punt de 
vista més personal, i després, des d’una visió més científica. 

Ha dedicat part de les seves recerques al conreu hidropònic, ens podria ex-
plicar en què consisteix?
Des de la Universitat Autònoma, i en concret des de l’Institut de Ciència i Tecno-
logia Ambientals (ICTA), hem estat estudiant la ciutat: l’energia, la mobilitat, els 
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L’entrevista

L’ENTREVISTA

Joan Rieradevall
QUÍMIC

Per: Núria Puyuelo
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L’entrevista

de panells solars o fotovoltaics, però no entenen que tinguem fotosíntesi en un 
hivernacle i que hi produïm aliments. Legalment tenim dificultats si volem produir 
en hivernacles. Per exemple, a les nostres cases a l’hivern produïm molta calor, a 
través dels nostres sistemes de ventilació, i aquest aire calent a l’atmosfera podria 
anar als hivernacles. O en el nostre aire hi ha molt CO2 i, si passés per aquest 
hivernacle, les plantes serien més felices. Però això és difícil. A l’administració en-
cara li costen els canvis culturals, però sóc optimista, hi estem treballant.

Més enllà d’aquest cultiu, durant la seva carrera ha treballat en altres invents?
Des de l’ICTA, hem treballat sobretot en ecodisseny. Pensem que els productes 
abans de sortir al mercat s’haurien d’ecodissenyar. Per exemple, com podem fer 
que el ganivet o la jaqueta que fem servir generin menys problemes ambientals. 
Hem millorat més de dos-cents productes des d’aquest punt de vista. Un cop ens 
van encarregar millorar un ganivet, i vam pensar que fracassaríem perquè és un 
producte del neolític i que al llarg de la història ja ha estat molt millorat. Vam tenir 
la gran sort que vam col·laborar amb una empresa de ganivets molt proactiva, que 
es diu Arcos, i treballant conjuntament amb altres actors vam poder innovar. Vam 
fer un ganivet amb menys quantitat de metall, però que tallava més. Vam acon-
seguir que el mànec, en lloc de ser només de plàstic, tingués la part interior de 
plàstic reciclat i la de fora, verge. També vam fer que l’envàs fos menys impactant. 
Però sobretot ens vam adonar que el 90% de l’impacte ambiental d’un ganivet es 
troba en l’ús que en fem. Molts cops quan netegem un tomàquet amb un ganivet, 
el posem al rentaplats, com si hagués tocat un producte tòxic, i li posem aigua 
calenta, detergent, gastem energia, aigua... I aquests nous ganivets porten una 
petita camussa perquè els netegem. Vol dir que les persones pensem que són les 
empreses o les institucions les culpables de malmetre el medi ambient, però la 
majoria dels petits impactes els fem nosaltres. Hem de canviar la visió que no són 
els altres els culpables de la contaminació ambiental. 

Joan Rieradevall i Pons és doctor en Ciències Químiques i diplomat  
en Enginyeria Ambiental. Des del 2002 treballa com a professor titular del 
Departament d’Enginyeria Química i és investigador del Grup de Recerca  
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Ha dedicat part de les seves recerques al cultiu hidropònic i té a casa el primer 
hort hidropònic de Barcelona. Us recomanem entrar a la web fertilecity.com  

on trobareu més informació d’aquests cultius.
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