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Les faltes d’ortografia
EDITORIAL

Les faltes d’ortografia! Ai, quina creu! Qui no va copiar a l’escola un munt de ve-
gades aquelles paraules que havia escrit malament en un dictat? A qui li va que-
dar clara la diferència entre un hiat i un diftong? O a qui no li han restat mai punts 
d’un examen d’història perquè havia fet massa faltes d’ortografia? Els nens als 
cinc anys aprenen a escriure fascinants, descobreixen setmana rere setmana 
aquelles lletres amb les quals conviuran tota la vida. Llavors tant és si escriuen 
les paraules juntes, separades, o si en comptes d’escriure una o hi posen una u. 
Emocionats, ajuden a fer la llista de la compra als pares i escriuen, amb aquella 
lletra lligada tan ben cal·ligrafiada, que falta pa, oli o sal.

Ara bé, superada aquesta primera etapa preescolar, cal ensenyar-los a escriu-
re bé, és a dir, sense faltes d’ortografia, i aquí és on per a molts la llengua es 
converteix en un os dur de rosegar, en un turment que els acompanyarà tota 
l’escolaritat. Segur que algú dirà que si fem faltes d’ortografia és perquè el català 
és molt difícil, però això no és cert, no hi ha llengües més o menys difícils, igual 
que no hi ha llengües més o menys importants.

Però no us desespereu, culturistes, perquè nosaltres tenim el secret per no fer 
faltes. Sabeu quin és? Ens el revela el lingüista Albert Jané a l’entrevista d’aquest 
novè número d’El Culturista: el secret per escriure bé és llegir moooooolt. Així 
que ja ho sabeu, amics, devoreu llibres, llegiu molt! I després ja veureu com no 
se us resistiran ni els accents ni les consonants b/v, s/ss, c/ç, j/g... Que la lectura 
us acompanyi, lletraferits!

Seguiu-nos a:

@el_culturistafacebook.com/El-Culturista @culturista_bcn

Podeu consultar la graella d’activitats diàries i molt més a  
elculturista.cat i, de manera bimestral i gratuïta, la revista en paper.

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

Editorial cedida a la correctora d’El Culturista: Núria Puyuelo



Un any més arriba la gran cita dels petits, i no tan petits, amb la lectura. La dotzena 
edició del Món Llibre ret homenatge a «El flautista d’Hamelín» i «Hansel i Gretel».

Ens hi esperen algunes novetats! L’organització i els llibreters s’han ocupat de fer 
créixer la Mónllibreria, que tant ens va agradar l’any passat. Creix en quantitat, en 
edat i en màgia! La Capella dels Àngels es convertirà en la biblioteca dels somnis 
dels més grans, mentre que els prestatges infantils ocuparan l’Auditori del CCCB. 

Per als que vulgueu escalfar motors abans de Sant Jordi, us animem a consultar 
una agenda plena d’espectacles, tallers, contacontes pensats per a totes les edats 
i projeccions, com ara El nen i el món, una pel·lícula d’animació absolutament re-
comanable. Dissabte i diumenge al matí ens hi trobareu a nosaltres, organitzant 
diferents activitats. Famílies culturistes, us hi esperem! 

Món Llibre
Per: Olga Portella
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FESTIVAL DE LITERATURA

CCCB / MACBA
16 i 17 d’abril

Entrada lliure / Per a tots els públics
Consulteu el programa a monllibre.bcn.cat

Proposta culturista / 01
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El Dia Minimúsica
Per: Alfons Serra

MÚSICA

CCCB
10 d’abril de 10.30 h a 18 h

15 € anticipada - 18 € taquilla / Per a tots els públics

Apropar altres músiques als nens. Això és el que fa el Minimúsica des de fa més 
d’una dècada, en especial, la música indie i alternativa. Així que El Dia Minimúsica 
no podia trobar millor soci per organitzar el petit festival que Primavera Sound, i 
ja en van quatre edicions. El proper 10 d’abril, estrenant recinte al centre de Bar-
celona (CCCB) i amb un cartell de luxe i atractiu per a petits i grans, torna El Dia 
Minimúsica! Joan Miquel Oliver, Núria Graham, el retorn de Los Fresones Rebel-
des i Los Carradine, Inspira i un munt d’activitats per passar un dia inoblidable en 
família. No esperis a l’últim dia per comprar les entrades, ja que el cartell d’entrades 
exhaurides de les anteriors edicions avala l’èxit d’aquesta iniciativa.
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Deixeu-li fer 
(o la història d’en Patufet)

Cia. Olveira/Salcedo
Per: Ester Bueno

TEATRE D’OMBRES

Sala Atrium
17 i 24 d’abril a les 12 h

8 € (menors de 2 anys gratuït) / A partir de 3 anys / Durada: 40 min
atrium.cat

«Patim, patam, patum, homes i dones del carrer...Patim, patam, patum», no us 
podeu perdre aquest Patufet! 
Diuen que la llum és la màgia que transforma la foscor en color i també diuen que 
les ombres xineses estimulen la fantasia i la il·lusió del públic. Deixeu-li fer (o la 
història d’en Patufet) és un espectacle fet amb llum i des de la bellesa de la tradi-
ció d’aquestes ombres xineses. Una història coneguda presenta un Patufet valent, 
audaç, coratjós, que s’arrisca davant l’adversitat, que no té por de seguir els seus 
objectius, que avança malgrat les desventures i que al final... bé, al final, com ha de 
ser, acaben tots menjant anissos. En Patufet és un petit personatge que transmet 
una gran història. Un viatge iniciàtic on el camí és el mitjà cap a la confiança, cap 
a l’amor, cap a l’aprenentatge i cap a l’autonomia dels infants davant dels pares.
La companyia Olveira/Salcedo fa una particular posada en escena d’aquest conte 
tradicional, on la simplicitat de la tècnica emprada afavoreix la imaginació dels 
assistents. Un llum, una càmera negra, uns retallables, una habilitat per manipular 
titelles... i ja tenim tota una història! Veure un espectacle d’ombres xineses s’acosta 
a reviure els primers passos del cinema, així doncs, llums, càmeres... i acció!

El flamenc és passió, sentiment i intimitat, un gènere que també ha estat inspiració 
de grans compositors de la música clàssica recent. Ara és un bon moment per-
què us hi podeu apropar de la mà de l’espectacle familiar Flamenkids.cat que ens 
ofereix El Petit Palau. En un espectacle dinàmic i ple de contrastos, tota la família 
podrà gaudir de deixar-se portar per la pluralitat de sonoritats d’aquest univers 
musical i per la bellesa i intensitat del seu ball. Sota la direcció del ballarí i coreò-
graf Frederic Gómez, amb sis músics a l’escenari i una bailaora, podreu escoltar 
els pals més tradicionals del flamenc: soleá, martinet, alegries, guajiras, tangos i 
bulerías, així com temes emblemàtics i versions de cançons ben conegudes per 
a tothom, com ara «El noi de la mare» o «El cant dels ocells», passades pel filtre 
flamenc. També apareixeran en aquesta mescla melodies dels compositors que 
més s’hi han vist influenciats, com ara Granados, Albéniz, Debussy i també Fre-
deric Mompou. Cante, toque i baile plens i carregats d’emoció que ens apropen a 
aquesta tradició i li reten un merescut homenatge.

Flamenkids
Per: Sílvia Romera
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MÚSICA

Palau de la Música 
10 d’abril a les 12 h

11 € / A partir de 6 anys / Durada: 50 min
palaudelamusica.cat

Proposta culturista / 03



Us imagineu un foradet, una escletxa, que deixa 
veure de dins cap enfora, o de fora cap endins, 
i que, a més, insta a jugar i experimentar amb 
l’arquitectura de l’interior i l’exterior d’un museu? 
Sabeu que aquesta obertura arrodonida i enig-
màtica que travessa les parets d’un edifici exis-
teix, i que és molt més a prop del que us pen-
seu? Doncs sí, amigues i amics: com potser ja 
havíeu suposat, és al Macba, i la podreu conèi-
xer i entretenir-vos-hi gràcies a aquest taller 
que ofereix el mateix museu i que aprofundeix 
en l’obra de Luz Broto, l’artista barcelonina que 
va crear aquest forat dins l’exposició col·lectiva 
Especies de espacios per fer-vos i fer-nos re-
flexionar a tots. Del que es tracta és de treballar 
l’espai amb un material constructiu, unes indi-
cacions determinades que se us donaran i una 
negociació col·lectiva per arribar a crear una 
instal·lació entre tots. Fora/dins, dins/fora... serà 
una cosa o una altra segons des d’on mireu!

Cap endins 
i cap enfora...

Per: Laura Robles

TALLER 

MACBA
Del 30 d’abril al 29 de maig.  
Ds. a les 17.30 h i dg. a les 12 h
De 6 i 12 anys / 3 €
macba.cat

Us asseguro que els adults quedareu igual de bocabadats que les vostres cria-
tures. Bhrava! es defineix com un espectacle de teatre visual i de dansa, però és 
en la gràcia de barrejar tot plegat, amb mim, titelles i l’ús quasi oníric d’objectes i 
materials, on rau la bellesa de la peça. En la primera obra de la companyia Théâtre 
de l’Animé, les seves dues creadores «narren» la història d’una noia que camina 
per carrers on les coses no són el que semblen, un argument idoni per fer volar la 
imaginació. Té també una gràcia especial la selecció musical, que barreja grans 
clàssics com ara Mozart i Vivaldi amb temes d’aquells que aixequen l’esperit, al-
menys el de Gene Kelly a «Singin’ in the rain» i el de Sylvester Stallone a «Rocky».

Bhrava!
Per: Isaac Casals
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TEATRE - DANSA

SaT! Teatre
2, 3, 9, 10, 16, 17 abril. Ds. a les 17.30 h i dg. a les 12 h i 17.30 h 

9,50 € / A partir de 3 anys / Durada: 50 min
sat-teatre.cat

Proposta culturista / 05 / 06
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Els museus de la ciutat busquen constantment atraure el públic familiar, per això 
ofereixen un ampli ventall d’activitats infantils. La Fundació Antoni Tàpies ens en 
proposa una de ben interessant i creativa: L’art d’inventar contes, a càrrec de 
Contes de Mantega de Llet de Vaca Suïssa. 

Aquest taller desperta la mirada dels nens i nenes d’entre 5 a 9 anys davant les 
pintures de Tàpies, i els convida a observar i sentir la realitat amb ulls d’artista.

A continuació, s’anima els participants a inventar un conte inspirant-se amb el 
que els ha transmès l’exposició Tàpies. Col·lecció, 1955-1965. L’activitat es plan-
teja en forma de joc participatiu i busca que els nens aprenguin a expressar-se a 
través de l’escriptura i la imaginació.

Cada sessió és única ja que el contingut i el material amb el qual es treballa és 
diferent, sempre basant-se en l’univers màgic d’Antoni Tàpies. Com que el preu 
de l’activitat (16 € per nen) inclou la visita de dues persones més, en acabar els 
pares poden escoltar les històries que han creat els seus fills. Es recomana fer 
reserva prèvia (932 075 862 /reserves@ftapies.com).

L’art d’inventar contes
Per: Mar Domènech

TALLER 

Fundació Tàpies
16 d’abril i 7 de maig 16.30 h

De 5 a 9 anys / 16 €
fundaciotapies.org
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Tornen els tallers familiars a Nyamnyam, una associació cultural que treballa amb 
el menjar com a element articulador, per fer visibles, comestibles i performatives les 
diferents pràctiques artístiques. 
El del 24 d’abril es vincularà entorn el treball d’Estel Boada. Es realitzarà a l’Antic 
Teatre, l’espai serà el gran seductor d’idees; l’entorn, el trampolí, i nosaltres, la pis-
cina. Un taller espectacle que vol involucrar tota la família per tal de crear una ex-
periència espacial, teatral i performativa. El treball de l’Estel Boada es desplega en 
diferents camps, canals, coves, llacs, oceans, cels, teatres, etc., des d’on edita i fa 
volar idees lliurement i amb sentit de l’humor, on el joc il·lumina i fa brillar els colors. El 
seu treball és fluorescent i es va omplint de lluminositat, on assalta parets de centres 
de producció artística i construeix catedrals musicals, on canta metàfores que ens 
fan pensar en com es comencen a construir els projectes, posant la primera pedra 
dins d’un forat. Si ho cantes, i hi poses música, es pot ballar.
El segon taller serà al voltant del treball de Jerónimo Hagerman. Ell va començar 
produint instal·lacions escultòriques i fotografies, on documentava la curta distància 
que s’estableix entre el que és artificial i el que és natural, reflexionant sobre com es 
generen els vincles emocionals entre l’individu i la naturalesa. La proposta d’aquest 
diumenge de primavera serà marxar a mesurar-nos i observar-nos amb la naturalesa 
com a referència, tot acompanyat d’un pícnic amb les receptes del llibre Outdoor 
Cookbook de la Betty Crockers, el manual que ha inspirat l’últim treball de Jerónimo.

Tallers Nyamnyam 
El gat i la torrada de mantega / Verde que te quiero verde

Per: Laia Estruch

TALLER

Antic Teatre / Associació Cultural Nyamnyam
Cal fer reserva a espai@nyamnyam.net

24 d’abril i 29 de maig d’11 h a 13 h
Familiar / 8 €



Carrers sense asfaltar i plens de fang, un comerciant venecià intercanviant pro-
ductes amb el ferrer local, un ramader amb un carro ple de gallines que es dirigeix 
cap al mercat del diumenge, i un trobador recitant els seus últims versos a tota la 
clientela de la taverna. Teniu ganes d’experimentar la vida quotidiana de la Barce-
lona del segle xviii?

Fins que no inventem una màquina del temps, entrar al Born Centre Cultural és el 
més semblant a viure la història de la nostra ciutat en primera persona. Ara més 
que mai els infants tindran l’oportunitat de descobrir el seu espai patrimonial a 
través d’un conjunt de tallers adequats per a cada franja d’edat. Podreu conèixer 
el dinamisme comercial de Barcelona, entendre les restes arqueològiques, fer de 
detectius per tot el centre, reconstruir el mercat o veure amb els vostres ulls com 
ha canviat la ciutat en els últims tres-cents anys! 

El Bornet CC
Per: Guillem Fructuoso
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HISTÒRIA / TALLERS

Born Centre Cultural
Consulteu dates dels tallers

De 6 a 12 anys / 5 €
elborncentrecultural.barcelona.cat

Proposta culturista / 09

15

/ 10

Qui ha dit que per ser un autèntic naturalista cal salpar a bord del Beagle? Però si ni 
tan sols cal sortir de la ciutat! A Barcelona hi ha algues, briòfits, líquens, mol·luscs, 
rèptils, papallones, mixomicets, ratpenats... I per descobrir-los només cal tenir ga-
nes d’observar i comptar amb l’ajuda d’una persona experta. Si us està entrant el 
cuquet, amb el Bioblitz teniu una magnífica oportunitat per fer de naturalistes per 
un dia i contribuir en l’inventari de la biodiversitat de la natura urbana. Es tracta 
d’una activitat gratuïta que cada any reuneix centenars de participants i desenes de 
professionals que en dues jornades intenses recullen informació sobre la fauna i la 
flora d’una àrea determinada. Enguany serà els dies 15, 16 i 17 d’abril a la zona del 
Parc de Montjuïc del costat de l’Institut Botànic de Barcelona. Paral·lelament a les 
recerques biològiques, hi haurà un ampli programa d’activitats complementàries 
adreçat a tots els públics (tallers, visites guiades i activitats fotogràfiques).

BioBlitz 2016
Per: Clara Queralt

NATURA / CIÈNCIA

Institut Botànic i Parc de Montjuïc
16 i 17 d’abril. Ds. de 10 h a 18 h i dg. de 10 h a 15 h

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



Cada dia es publiquen més de 35 llibres
per a nens, es miren més de 50 sèries infantils

i s’escolten 200 cançons de bressol.
Si ets dels que es perd en un mar de possibilitats, 

dóna un cop d’ull al que ve a continuació. 

A la selecció culturista us recomanem
els llibres, les pel·lícules, els discos, etc.,

que considerem imprescindibles
o aquells que ens resulten més atractius. 

Selecció culturista
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Aquest llibre té dues grans virtuts. La primera parteix d’una senzillesa algunes vega-
des menystinguda pels editors. Res agrada més als nens que identificar objectes o 
preguntar per ells. «Un raspall de dents! Un submarí! I això, què és això?». I és que 
estareu d’acord que el mot fa la cosa i l’aprenentatge del llenguatge amplia el món 
a passos gegantins. La segona virtut és sustentar-se en les il·lustracions de Georg 
Hallensleben, un pintor que flirteja amb el fauvisme i l’expressionisme. Emmirallar-se 
en aquests corrents artístics no és un detall banal, ja que els infants, tot innocència, 
capten a la perfecció els traços instintius i els colors vius amb què prenen forma els 
objectes. A través de dos personatges ja clàssics, els gossets Gaspar i Lola, anirem 
descobrint pintures a l’oli que converteixen un tub de pasta de dents en una autèntica 
obra d’art. La màgia de l’art al servei de la màgia del llenguatge.

El món en imatges  
Anne Gutman / Georg Hallensleben

Editorial Joventut

Per: Infraganti 

LLIBRE

A partir d’1 any



S’obre el teló i es veu una professora que pregunta a un nen per què no ha fet els 
deures. El nen, aterrit, ha de respondre ràpidament i amb un motiu prou convincent. 
Qui diu motiu, diu excusa... Us sona, l’escena? Canvien les èpoques i els formats 
però, contra l’existència dels deures, no hi podem fer res: sempre ens n’han posat 
i –suposem— sempre ens en posaran. Passa el mateix amb les excuses. «Vaig 
anar al metge», «estava cansat», «vaig perdre la motxilla»... Qui no n’hagi fet ser-
vir per justificar que algun cop no ha fet els exercicis a casa és que, potser, no ha 
viscut la infància. Però aquestes són excuses habituals i, si voleu sortir-ne airosos, 
necessitareu extremar la imaginació, aliar-vos amb la fantasia: amb vosaltres, un 
veritable manual de pretextos originals i enginyosos per escapolir-vos dels deures, 
amb il·lustracions esclaridores i moltes, moltes idees. Que si uns follets van amagar 
tots els llapis, que si un director va venir a rodar una pel·lícula al meu dormitori, 
que si uns rèptils gegants van envair el barri, que si... Gairebé una trentena de 
coartades que us facilitaran la feina si –no us hi acostumeu!— alguna vegada, per 
les raons que sigui, no heu fet els deures.

No he fet els deures perquè… 
Davide Cali

Il·lustrador: Benjamin Chaud
Andana Editorial

Per: Elm Puig 
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LLIBRE

A partir de 5 anys

Selecció culturista / 02

«Una imatge val més que 1.000 paraules». Quantes vegades haurem dit o sentit 
aquesta frase? Moltes, segur! I és que és ben cert, sobretot per al nostre protago-
nista, en Pol. Us explico una mica la seva història. Un bon dia es troba un aparell 
antic, antic, antic, que no sap ben bé com funciona. És, ni més ni menys, que una 
preciosa màquina d’escriure. Acostumat a les noves tecnologies, aquest trasto és 
una peça d’antiquari. En Pol descobreix que amb l’aparell pot fer lletres i amb les 
lletres pot fer paraules. I es pregunta: no deu ser pas una màquina de contes? Tot 
i que escriure no és el seu punt fort, s’adona que amb les lletres pot fer dibuixos i 
que amb els dibuixos inventa històries, personatges i mons fantàstics! I s’ho passa 
d’allò més bé. Perquè en Pol té moltíssimes coses per explicar, encara que no sigui 
amb paraules.

I aquí neix un gran artista i creador, deixant de banda les seves dificultats per 
l’escriptura. El mateix autor, Tom McLaughlin, s’autodefineix com a «il·lustrador i 
autor dislèxic». Considera que la dislèxia no ha de ser un fre per a la comunicació, 
l’aprenentatge i la creativitat. A banda del rerefons, és un àlbum dolçament il·lustrat, 
amb un protagonista de bufanda blava i jersei de ratlles absolutament entranyable. 

La màquina d’escriure
Tom McLaughlin

Coco Books

Per: Laura Bernis
llibresdemandarina.blogspot.com
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LLIBRE

A partir de 6 anys
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Abecedari poètic  
Salvador Comellas

Il·lustradora: Àngels Ruiz Aguado
Cruïlla

Per: Andreu Gabriel i Tomàs
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LLIBRE

A partir de 7 anys

20

A banda del conte, la poesia també pot ser un camí per començar a prendre el 
gust a l’acte de la lectura. Abecedari poètic, un recull de 24 poemes –un per cada 
lletra– ben heterogenis, escrits per Salvador Comelles i il·lustrats per Àngels Ruiz, 
sembla partir d’aquesta premissa. Com a bon llibre de poemes, té diversos nivells 
de lectura, cosa que el fa escaient per a diferents edats. Si el lector és petit, potser 
necessitarà l’ajuda d’un adult que li llegeixi el text en veu alta. Això, lluny d’empobrir 
les composicions, les farà lluir, ja que la majoria, a cop de repeticions sonores, són 
de marcat caràcter oral. Si és més gran, llavors es podrà enfrontar tot sol en una 
lectura silenciosa que, per la subtilesa d’alguns versos, també sembla adequadíssi-
ma. Finalment, fins i tot algun adult en podrà gaudir, ja que, malgrat tenir una volun-
tat d’honesta senzillesa, el llibre fuig de l’evidència que de vegades, per desgràcia, 
taca allò que es considera «infantil». Heus aquí la delicadesa i el punt d’amargor 
del poema dedicat a la lletra efa: «El fanal fa llum, / la flor fa olor; / el foc fa fum, / 
el fum fa pudor. / La ferida fa mal. / Em fas un petó?». – Andreu Gabriel i Tomàs

/ 05

Els nens són uns petits ignorants. Sempre fan 
preguntes difícils que un no sap ben bé com 
respondre, del tipus: «On van les mestres 
quan es pon el sol? I les cuineres de l’escola? 
Per què no ens donen patates fregides al 
menú?». O: «Per a què serveixen les faltes 
d’ortografia?». 
Els adults encara són pitjor i, com que mai no 
saben què dir, acostumen a respondre a gairebé 
tot amb un posat embafat, tossint i balbucejant: 
«Bé, això ho podràs saber quan siguis gran».
Ara, per fi, les respostes a aquestes preguntes 
i a d’altres, les trobaran en aquest llibre savi, 
valent, necessari i tremendament divertit on 
queden al descobert tots els secrets de la vida 
oculta de l’escola. Un regal obligat de pares a 
fills i de fills a pares. 

Els secrets  
de l’escola
Éric Veillé 
Blackie Books 
A partir de 9 anys

Per: Jorge ManzanillaLLIBRE



23.04.2015
DE 10 a 20h.
Entrada lliure

Teatre, escriptors, recitals,  
activitats infantils, performances,  

festa d'aniversari del teatre... 
ANTIC TEATRE
C/ Vergaguer i Callís, 12. Barcelona

 #OFFSANTJORDI
A L'ANTIC TEATRE
COM SI AMB EL LLIBRES  
NO EN TINGUÉSSIM PROU

Organitzen:
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RECOMANACIONS DE

Un elefant una 
mica empipador
David Walliams
Un esbojarrat conte 
il·lustrat sobre un enorme 
elefant de la mà de David 
Walliams, l’autor número 1 
d’Anglaterra.

La increïble 
historia de... 
L’àvia gàngster
David Walliams
En aquesta divertidíssima i 
tendra història, el Ben està 
a punt d’esbrinar que la 
seva amable àvia és una 
lladre de joies perseguida 
a nivell internacional. 

Àvies de L’A a la Z
Raquel Díaz Reguera
Un meravellós llibre il·lustrat per a totes 
les edats on hi tenen cabuda totes les 
iaies del món. 

Nina y Nim:  
Mi amigo 
Invisible: 
Vicenç Tuset i 
Sara Sánchez
La Nina té nou anys i 
acaba de mudar-se. 
L’últim que espera 
trobar-se és un conill 
rosa gegant dins del seu 
armari nou! 

Inventari dels 
contes de fades
Raquel Díaz Reguera
Tots els secrets i detalls 
dels contes de fades es 
revelen en aquest volum 
de la mà de la il·lustradora 
Raquel Díaz Reguera. 

L’Elmer
David McKee
Primer volum de les 
històries de l’Elmer, el 
famós elefant multicolor 
que se sent diferent als 
seus companys de color 
gris.

El conillet que 
vol adormir-se
Carl-Johan Forssén 
Ehrlin
Considerat «el Sant 
Grial dels contes per 
dormir» pel Washington 
Post, es tracta d’una 
eina revolucionària 
recomanada per psicòlegs 
i pediatres. 

penguinrandomhousegrupoeditorial.com

RECOMANACIONS D’    

editorialjuventud.es

Pequeño  
gran chef
Marian Montoro
64 receptes 
mediterrànies, 
saludables i 
divertides per a nens 
i nenes.

El cavaller 
impetuós
Gilles Bachelet
Quan un té una 
tasca urgent, 
no es pot deixar 
distreure... I què hi 
ha més urgent que 
defensar un parterre 
de maduixes 
amenaçat per 
l’enemic?

Els Cinc 
a l’illa del 
tresor
Enid Blyton
Nova edició del 
primer llibre d’Els 
Cinc, la sèrie més 
famosa de l’autora 
i probablement de 
la literatura infantil i 
juvenil.

Una altra 
aventura 
dels Cinc
Enid Blyton
Hi ha un lladre a 
Vil·la Kirrin! Els Cinc 
creuen saber qui 
és, però necessiten 
proves per atrapar 
el culpable.

Max diu  
bona nit
Ed Vere
Aquest és en Max. 
Ja fa estona que 
hauria d’estar 
dormint. Està molt 
cansat. Abans d’anar 
a dormir, només li 
cal dir bona nit a la 
Lluna…  
Però on és la Lluna?

Mona Lisa
Géraldine 
Elschner / 
Ronan Badel
Basat en la història 
real del robatori 
de la Mona Lisa, 
aquest àlbum 
il·lustrat ens 
apropa a l’obra de 
Leonardo da Vinci.

ESPECIAL 

Sant Jordi!
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mtm-editor.es

RECOMANACIONS D’

La llegenda  
de Sant Jordi 
amb sons
Purificación 
Hernàndez
El primer llibre de la 
llegenda de Sant Jordi 
amb sons!

En Pere
i el bosc
Jaume Cabré
El primer llibre 
de Jaume Cabré 
escrit per als 
petits lectors. Amb 
il·lustracions de 
Júlia Sardà.

Posa Color a 
Catalunya
Aina Bestard
Pàgines i pàgines 
per pintar i donar  
color a les tradicions,  
menjars i símbols  
més representatius  
de Catalunya.

La llegenda  
de Sant Jordi
Màrius Serra
La llegenda de Sant 
Jordi amb rimes 
de Màrius Serra i 
il·lustracions  
de Cristina Losantos.

Gegantíssima
Bel Olid
Un dolç relat sobre 
l’arribada d’una 
germaneta. Amb 
il·lustracions  
de Màriam Ben-Arab.

T’estimo  
(quasi 
sempre)
Anna Llenas
Una història d’amor  
per a totes les edats.

Sirenas
Laura Aviñó

Bosque 
encantado
Edición para 
artistas
Johanna Basford

Colorines
Pinta y  

juega con  
los colores
María Ramos

100 
cachivaches 
para pintar
Dominika 
Lipniewska

Aprèn la màgia dels colors de la mà  
de personatges entranyables: nans, reines, 

Tomasa la pagesa i una divertida llenyataire, 
entre molts altres, t’ajudaran a esbrinar  

quin és el color protagonista a cada pàgina.

Un llibre per pintar d’allò més esbojarrat  
i divertit on trobem pàgines plenes d’objectes  
i personatges esperant que omplis de vida  
i de color: 100 cotxes,  100 edificis, 100 
bitxos… Pinta i inclou les teves creacions  
a aquest univers extravagant. 

Sabeu qui són aquelles llegendàries 
criatures que viuen al fons del mar?  
Dins aquest llibre trobaràs un munt 

d’activitats i jocs per a conèixer com s’ho 
passen de bé les sirenes: decorar petxines 

i pedres precioses, fer pessigolles als  
banyistes, dibuixar monstres marins…

Et convidem a endinsar-te a aquest meravellós 
bosc encantat inspirat en els paratges 
escocesos. Una  edició pensada especialment 
per a artistes, en làmines extraïbles perquè les 
puguis pintar, emmarcar i penjar. 

ESPECIAL 

Sant Jordi!
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www.blackiebooks.org

RECOMANACIONS DE

Formes / John J. Reiss
A Formes, l’emblemàtica guineu dissenyada 
per l’autor ens acompanya per un món atapeït 
de figures geomètriques bàsiques que es 
barregen per construir objectes de tota mena: 
tendes de campanya, gronxadors, portes, 
puntes de fletxa, i tot un gran àpat a l’hora del 
berenar. L’autor aconsegueix estendre un món 
geomètric de somni, ple de color i imaginació, 
que farà les delícies dels més petits (i dels que 
no ho són tant). Edició bilingüe català-anglès.

Colors / John J. Reiss
Colors fa que tot allò quotidià esdevingui 
un veritable espectacle visual: una explosió 
cromàtica meravellosa en què els objectes 
mundans, els animals, els vegetals, les flors... 
(tot allò que configura el món que ens envolta, 
al cap i a la fi) són els protagonistes. L’autor va 
dedicar el llibre a Josef Albers, un mestre del 
color que ocupa un lloc d’excepció a la història 
del disseny. Edició bilingüe català-anglès.

El Marcel·lí és un nen com qualsevol altre, 
però pateix una curiosa molèstia: es posa 
vermell sense cap motiu. I no sap per què.  
Un bon dia coneix l’Arnau, que també pateix 
una curiosa molèstia: esternuda sense 
motiu. I no sap per què. És amistat a primera 
vista. La prosa i el llapis del mestre Sempé 
s’uneixen en aquest deliciós i delicat  
himne a l’amistat.

La colla d’amics d’Ana i Froga és impertinent, 
mordaç, absolutament divertida…  
i incombustible. En aquest volum tornen a la 
càrrega per demostrar-nos que qui té un amic 
té un tresor (malgrat que aquests amics siguin  
un autèntic desastre). Edició en castellà. 

Els llibres infantils de John J. Reiss es 
van convertir en obres de referència per a 
diverses generacions d’infants a partir de 
la dècada de 1970.
Blackie Little Books ha aconseguit 
recuperar les edicions originals d’aquests 
llibres, i els publica per primera vegada 
en català.

Marcel·lí
Sempé

Una pandilla 
desastrosa 
Anouk Ricard

ESPECIAL 

Sant Jordi!

Max i Mia. Sant 
Jordi i el drac
Vita Dickinson
On els ha portat aquesta 
vegada la Yellow Van, 
mentre dormien? Calla, allà 
hi ha un castell, i tot de gent 
plorant. I quina petjada més 
grossa. I quin cavaller més 
valent… A partir de 3 anys.

La trobada  
de les Kinra
Moka
Avui és el primer dia a 
l’Acadèmia Internacional 
Bergström! Cinc noies 
joves de països diferents 
arriben per començar el 
curs i desenvolupar els seus 
talents. Lluny de casa seva, 
descobriran les cultures 
del món i es convertiran 
en amigues. Per sempre. A 
partir de 8 anys.

Circus Mirandus
Cassie Beasley
Tornaràs a creure en la 
màgia. El Circus Mirandus 
està en perill, i en Micah, 
acompanyat per la seva 
amiga Jenny Mendoza, 
emprèn un viatge d’aventura 
en busca del circ i de l’única 
persona que pot salvar-lo. A 
partir de 10 anys.

El petit drac 
Coco i el temple 
misteriós
Ingo Siegner
Segons la profecia, el món 
arribarà a la seva fi els 
pròxims dies. En Coco i els 
seus amics emprendran 
un perillós viatge al Temple 
Prohibit per desvelar un altre 
misteri. A partir de 6 anys.

La nena que
es va convertir 
en mòbil
Francesc Puigpelat
Premi Josep M. Folch i Torres 
2015. La Mukele viu a l’Àfrica 
en un poble molt petit i patirà 
un malefici que només podrà 
desfer amb esforç i sort. A 
partir de 8 anys.

Sant Jordi 
i el drac
Anna Canyelles
La llegenda de Sant Jordi 
adaptada per als més 
petits i il·lustrada per Roser 
Calafell. A partir de 3 anys.

La Maia i el ioga
Mamen Duch
A través del viatge i de 
la història, els nens i les 
famílies aprendran amb la 
Maia la filosofia del ioga 
i vuit postures diferents 
per fer a casa. A partir de 
4 anys.

El Fincreïble diari 
de Fin Spencer.  
Heroi d’acció
Ciaran Murtagh
Imagina’t que pots fer realitat 
tot el que desitges... però 
que segueixes sent un 
pelacanyes. Acompanya 
malgrat que Fin Spencer en 
les seves aventures! A partir 
de 10 anys.



El teatre 
familiar 

de Barcelona 
és el SAT! 

www.sat-teatre.cat

BHRAVA! 
Théâtre de 

l’Animé
2,3,9,10,16  
i 17 d’abril

A partir  
de 3 anys

Per terra 
de dracs  
(Especial 
Sant Jordi) 
Cia. Pep 
López
23 i 24 d’abril
Per a tots  
els públics

Kissu 
Cia. Centre 
de Titelles 

de Lleida
7,8,14,15,16, 

21 i 22 de maig
A partir  

de 3 anys

Mans 
Cia. Fes-t’ho 
com vulguis
29 de maig
Especial nadons  
(a partir  
de 6 mesos)

SAT! Teatre / Neopàtria 54, Barcelona / T. 933457930 / info@sat-teatre.cat  Venda d’entrades online!

Deixa 
els dracs 

i les 
princeses 

i agafa 
un llibre
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Sou uns nostàlgics? Creieu que «és evident que l’home ve de la patata»? 

Ja fa uns anys que teniu disponible a Spotify, iTunes i d’altres servidors el recopi-
latori de La Trinca Totes les seves cançons infantils, publicat per Universal. Aquest 
recull de setze tonades inclou les versions de cançons per a la canalla que el famós 
trio de Canet de Mar, format per Josep Maria Mainat, Miquel Àngel Pasqual i Toni 
Cruz, va anar component durant els seus vint anys de carrera prolífica. L’àlbum 
recull clàssics com ara «Pere Gallarí», «La masovera» i «L a Lluna, la Pruna», això 
sí, passats pel filtre trincaire característic del grup. També, el tema que obre el disc, 
hi podem trobar la famosa sardana «Tots som pops» (1969), adaptada per Jaume 
Picas i la mateixa Trinca. Aquesta cançó va representar un dels primers singles de 
la banda catalana, inclòs en el seu primer llarga durada, i amb el qual van rodar el 
seu primer videoclip.   

Si heu crescut escoltant La Trinca a casa els pares, o a casa els avis, aquest re-
copilatori és una molt bona excusa per redescobrir aquests textos, sovint no gaire 
políticament correctes, en el seu vessant més kid-friendy. 

La Trinca
Totes les seves cançons infantils

2008

Per: Joan Villarroya
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/ 07

Si per escriure les dones necessiten tenir una habitació pròpia, Ben Lee us di-
ria que la canalla la necessita per compondre. Amb només tretze anys l’australià 
va enregistrar dins la seva habitació unes demos i uns EP que acabarien cridant 
l’atenció i sent publicats per gent com ara Thurston Moore i Mike D dels Beastie 
Boys. Catorze anys després d’aquella aventura, Lee es va tornar a tancar, però 
aquesta vegada amb Lou Barlow de Dinosaur Jr i Lara Meyerratken d’El May, per 
repetir l’experiment: compondre i gravar-ho tot de pressa, a la seva habitació, i amb 
tot de normes estúpides i arbitràries com no fer servir peus de micro. El resultat 
van ser quinze cançons senzilles i juganeres amb lletres intel·ligents i curioses com 
la inoblidable «Lasagne, lasagne, the people like lasagne», que va escriure amb 
la seva fillastra.

Noise Addict
It was never about the audience

2009

Per: Núria Curran

MÚSICA
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Molt abans que vosaltres naixéssiu 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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La distribució d’El Culturista ho deixa 
clar, catòdics: sou canalla de ciutat, 
els vostres cotxets s’aturen en se-
màfors, la terra amb la qual us em-
pastifeu les mans és de sorrals que 
l’Ajuntament neteja cada setmana. 
Assumim-ho, pel que fa a la vida al 
camp, us heu de documentar. La sè-
rie d’animació japonesa Heidi reivin-
dica les bondats de la natura amb les 
aventures d’una nena òrfena que viu 
amb el seu avi d’espessa barba blan-
ca enmig dels Alps suïssos. El to cu-
lebronesc i lacrimogen irrita, però no 
dubteu que ens trobem davant d’un 
pilar de la cultura popular espanyola 
del segle xx. Eren finals dels setanta 

i, mentre els adults negociaven què 
fer amb un país martiritzat per la dic-
tadura, els nens s’evadien en prats 
immensos i cims nevats on Heidi i Pe-
dro –el nen pastor– vivien aventures. 
Però en aquesta vida no tot és corre-
tejar en gespes infinites i Heidi torna-
va a la civilització i aprenia a llegir i 
escriure –sense faltes d’ortografia!–. 
Allà es trobava amb el que potser 
és el millor personatge de la sèrie, 
la senyoreta Rottenmeier, amarga, 
vençuda per la serietat. Potser us 
trobareu un dia amb un mestre així, 
estimats alumnes, no tots els profes-
sors són carismàtics i seductors com 
el Catòdic. Paciència.

Heidi
1975

Indiana Jones
i l’última croada

1989
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Un plat fort: Indiana Jones és història 
del cine en majúscules. Als vuitanta 
Steven Spielberg va dirigir aquesta 
trilogia d’aventures protagonitzada 
per un arqueòleg aventurer que viatja 
pel món recuperant objectes antics i 
evitant que caiguin en males mans. El 
ritme trepidant de la narració, l’humor, 
el nazisme vençut una i una altra ve-
gada, el punt just de misticisme, el 
punt just d’elements sobrenaturals i 
un protagonista unànimement sexi 
són algunes de les claus de l’èxit 
d’unes pel·lícules que, catòdics, us 
esperen des del segle xx per fer-
vos-ho passar molt bé. Però aquest 
Culturista es dedica a l’ortografia i, si 

parlem d’Indiana Jones, és perquè la 
tercera de les seves pel·lícules conté 
la falta més perillosa que s’ha filmat 
mai. L’heroi arriba a un terra ple de 
lletres i només sobreviurà si avança 
escrivint correctament el nom de Déu, 
Jehovà. Indi fa un pas decidit cap a la 
J i, ai, el terra cedeix, s’obre l’abisme. 
Què ha passat, catòdics? Una falta 
d’ortografia! Indiana Jones no recor-
dava que el nom de Déu en llatí co-
mença amb I, no amb J! Doncs això, 
catòdics, a escriure bé. I una última 
cosa: potser en el futur algú us dirà 
que de pel·lícules d’Indiana Jones 
n’hi ha quatre, no tres. És mentida, 
estimats alumnes. 



A veure qui s’anima a explicar-me 
què és un hund o un mouton?

Aquest simpàtic diccionari d’animals 
es presenta en un singular tub 
d’assaig que fa d’emmagatzematge 
per a les vint-i-quatre peces de car-
tó reciclat, il·lustrades per la barce-
lonina Txell Darné.

Des dels petits fins als més grans de 
casa podran gaudir i alhora aprendre 
els noms dels animals en cinc llen-
gües diferents: català, castellà, fran-
cès, anglès i alemany. Animeu-vos 
a ampliar els vostres coneixements 
aprenent idiomes!

Un acurat disseny i uns magnífics 
dibuixos seran la delícia i l’entrete-
niment de tota la família.

Micro Animal 
Dictionary

A partir de 2 anys
londji.com
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Joguines
Per: Marta Pascual

01

No us deixeu intimidar pel munt de 
coses que trobareu dins l’elegant es-
toig de metall que conté aquest joc, 
perquè en realitat és tan senzill com 
divertit.

Com es juga? Escolliu una de les 
làmines farcides de dibuixos i una 
lletra que trobareu en una carta. En 
un minut haureu d’assenyalar tantes 
imatges com sigui possible que co-
mencin per aquesta lletra. 

Podem jugar en l’idioma que vul-
guem, de manera individual o per 
equips, i amb la possibilitat d’adaptar 
el joc a qualsevol edat, simplificant-
lo per als més petits.

Maduixa! Mirall! Mans! M... M...

Kaleidos
A partir de 7 anys

lu2.cat

03
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Tradició i modernitat es donen la mà 
en un kit de pintura ideal per als petits 
artistes.

En un tres i no res descobriran les 
tècniques pròpies de les impremtes 
del segle passat i les possibilitats de 
les noves tecnologies. Amb l’ajuda de 
plantilles i eines de gravat, els nens 
s’engrescaran a veure els fantàstics 
resultats i, fent servir la seva tauleta 
de plastilina, comprovaran com és de 
fàcil crear i esborrar un cop i un altre. 
Sense oblidar el que mai ha faltat en 
cap taller creatiu: els llapis i les pintu-
res de tota la vida.

Sembla que gràcies al kit de Didongo, 
no faltarà de res per endinsar-nos en 
el meravellós món de l’art. Prepareu 
les bates i a crear!

Festa de lletres 
i figures

De 3 a 8 anys
didongo.com

02



Mama tastimu 
I jo, filla meva. (I si ho escrivissis correctament, encara més).  
Perquè sí, ho confessaré públicament: m’enerven les faltes  

d’ortografia (sic). M’alteren la paciència, m’esgoten una mica l’estima 
cap aquell que comet l’assassinat lingüístic. Sona fatal, ho sé. He estat 

a punt de deixar un nòvio incipient perquè els seus correus electrònics 
eren com un tsunami d’errades desbocades. Per sort, l’amor de veritat 

supera aquestes neurosis lingüístiques... quasi sempre!
Les faltes d’ortografia només les puc perdonar de tot cor a la gent  

que no va tenir l’oportunitat d’estudiar una llengua i fa esforços per 
posar-se al dia (pares i mares del franquisme: sou els meus herois!) 

i als menuts, que estan descobrint el llenguatge i la seva màgia. 
La resta, perlamordedéu, esforcem-nos (i m’incloc a jo en el pack 
d’acusats!) per no matar adjectius, pronoms febles i esses sordes  

i sonores com si una falta d’ortografia fos un mal menor. 

Per: Pema Maymó

Les lletres, les paraules, els sons, 
les síl·labes són més agradables 
d’aprendre amb un abecedari preciós 
i gustós com aquest! En català, cas-
tellà, anglès: per a totes les llengües 
hi ha maneres boniques i entretingu-
des d’aprendre les primeres paraules 
sense esforç. M’encanta l’hipopòtam 
en equilibri del pòster de Project Par-
ty Studio, un estudi format per una 
parella que dissenya amb materials 
especials i com diuen (amb raó) ells 
mateixos amb «una explosió de crea-
tivitat i de bon gust». El mateix criteri 
de la gent de Rifle i el seu abecedari 
animalari il·lustrat per n’Anna Bond. A 
qualsevol nin l’entusiasmen els ani-
mals, i això facilita l’aprenentatge!

riflepaperco.com
projectpartystudio.com
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1. 

És tendència

La cita musical i familiar 
de Sant Jordi és  
al Palau de la Música

La veu, amb les seves immenses possibilitats 
sonores, serà la protagonista d'aquest espectacle. 
Una oportunitat única per viatjar pels cinc continents i 
descobrir algunes de les seves músiques tradicionals 
o populars a partir de les extraordinàries recreacions 
vocals que aquests cinc esplèndids cantants ens 
ofereixen. Deixeu-vos seduir pels violins, trompetes, 
guitarres, flautes, trombons, maraques, balalaiques, 
didjeridús... que aquests esplèndids cantants ens 
interepretaran a cappella.

Amb direcció escènica de Jana Grulichová  
i direcció musical de Daniel Morales,  
produït pel Servei Educatiu del Palau.

Dissabte 23 d’abril a les 12h  /  A partir de 6 anys

Palau de la Música
C/ Palau de la Música, 4-6
08003 Barcelona

palaudelamusica.cat

TORNA

LES MÚSIQUES DEL MÓN!



El «vintage revisitat» i encimbellat a 
la màxima expressió d’aquest núme-
ro de la revista, el revivim assaborint 
amb la mirada aquesta cadira de 
Les Gambettes i, amb la boca, una 
paraula: «fòrmica». Qui no voldria 
seure a la cadira Suzie, d’una sen-
zillesa de disseny típica dels records 
infantils, i tenir al costat la versió mini 
per compartir moments d’escriptura i 
lectura en família? Si a aquest joc de 
cadires li sumau el pupitre a conjunt, 
tendreu un racó únic que motivarà 
qualsevol personeta de casa a seure 
i practicar l’art d’écrire. No perdeu de 
vista el seu calaix per a l’estoig amb 
els llapis gastats i les «borres» de 
goma d’esborrar. Només vos faltarà 
enganxar-hi un xiclet per la part de 
sota i haureu tornat a EGB... 

lesgambettes.fr
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2. 3.
I quan ja els hàgiu deixat clar que les 
lletres i les paraules s’han d’estimar 
com la pròpia vida, llavors els podeu 
explicar que els llibres s’han de cuidar 
com un dels béns més preuats de la 
casa. I qui millor per protegir-los que 
un superheroi ben fort capaç de resis-
tir el pes de la cultura sense immutar-
se? El suport de llibres d’Artori Design 
aconsegueix el punt just de lleugere-
sa i diversió per convertir un prestatge 
insuls en un racó original que serà mo-
tiu de converses entre els convidats a 
casa vostra. «Com ho has fet, perquè 
els llibres no caiguin?». «Home, està 
clar, no? En Superman és l’únic que 
pot encarregar-se d’aquesta missió: 
no saps com pot desequilibrar una 
paraula mal escrita». 

artoridesign.com





Per la ciutat Per la ciutat
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Durant un llarg període de la nostra infantesa  
la vida de veritat passa al pati de l’escola:  

el millor partit de futbol, la primera 
declaració d’amor, les baralles...

L’hora
del

pati
47
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Trobareu la llista de patis oberts a
 elculturista.cat
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Ara tenim la sort que l’hora del pati 
s’allarga fins i tot als caps de setmana, 
festius i vacances. Es tracta del progra-
ma Patis Escolars Oberts al Barri, una 
iniciativa impulsada des de la Regido-
ria d’Educació i Universitats, mitjançant 
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelo-
na i amb la col·laboració d’altres entitats.

D’aquesta manera, els patis de les escoles 
públiques de la ciutat s’obren com a espai 
d’ús públic fora d’horari escolar i hi podeu 
accedir estigueu o no vinculats al centre. 
N’hi ha amb espais per als més petits, com 
ara el Ramon Llull al barri de Fort Pienc, 
l’Escola Seat a La Bordeta, l’Escola 
Montseny a Gràcia, Dolors Montserdà-
Santapau a Sarrià o El Sagrer a la Sagre-
ra, entre molts altres. A la majoria hi troba-
reu pistes de bàsquet i/o futbol i si porteu 
guixos, podreu jugar a la xarranca.

Trimestralment es realitzen activitats de 
dinamització educativa de tipus esportiu, 
artístic, cultural i familiar obertes i gratuïtes 
per a tothom. A l’estiu hi ha algunes pro-
gramacions de cinema!

En aquest moment hi ha Patis Escolars 
Oberts al Barri als deu districtes de la ciu-
tat i donen servei a 70 dels 73 barris. Ulls 
ben oberts perquè segur que molt a prop 
de casa trobeu un nou espai d’esbarjo a 
l’aire lliure. 



MEAM (Museu Europeu d’Art Modern) 
C/ Barra de Ferro, 5. 08003 Barcelona

www.meam.es

TALLER INFANTIL / FAMILIAR 

Tot descobrint l'escultor  
Josep Clarà
 Una activitat familiar de descoberta  
entorn la nova exposició:

“Al taller de Josep Clarà.  
Els guixos d’un escultor irrepetible”
24 d’abril, 22 de maig i 19 de juny 
De 5 a 12 anys



Bones idees
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Sopa
de pedres

Psst...  
pares, mares podreu descansar uns quants dies 

de les cançonetes repetitives i enganxoses: 
hem descobert altres maneres de jugar amb les lletres 

i aprendre l’abecedari! Avui us en proposem una 
que té prou modalitats i possibilitats per adequar-se

a diferents nivells de dificultat i s’hi pot jugar sol,
amb amics en família. 

01
Primer de tot haureu de fer una excursió a la platja, a la muntanya o en algun parc 
per recollir les pedres. Com a mínim en necessitareu 26, per anar bé 28 i, si voleu 
fer un abecedari amb les lletres majúscules i un amb les minúscules, haureu de 
recollir el doble de pedres. Netegeu les pedres amb un drap humit.

02
Quan estiguin ben seques, podeu començar a pintar-les, tota la superfície. Aquí 
teniu llibertat total de colors i combinacions. Algunes idees: podeu pintar-ne 5 del 
mateix color per distingir les vocals o podeu pintar d’un mateix color totes les que 
són majúscules i d’un altre les minúscules.

03 
Espereu que la pintura s’assequi del tot. Després, amb un pinzell més fi, dibuixeu 
una lletra a cada pedra (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, 
y, z, ç, l·l).

04 
Deixeu que la pintura estigui ben seca i ja podreu començar a jugar amb les lletres. 
Ordenar-les, barrejar-les i trobar la mateixa lletra en majúscula i minúscula, etc. Si 
repetiu més lletres en altres pedres, podreu construir més paraules i frases. 

26 pedres, 
com més planes millor

Necessitem:

Pinzells
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Una capsa o bossa de roba 
on guardar les pedres

Pintura 
plàstica

Trobareu més informació a elculturista.cat
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Sant
Jordi, 
el drac
i tu

Bones idees Ara que tornen a estar de moda 
els llibres personalitzats és el moment de muntar 

la teva versió de la llegenda de Sant Jordi o el con-
te que vulguis amb titelles. Et podràs convertir en 

l’heroi que portes dins, prescindir de les princeses i 
domesticar el drac com a animal de companyia. 

01
Podeu començar fent-vos algunes fotos. El millor és que estigueu drets i amb les 
cames i braços bastant separats perquè després sigui més fàcil muntar el titella. 
Imprimiu les fotografies en cartolines DIN4. També podeu imprimir-les en paper i 
després enganxar-les damunt d’una cartolina.
02
Retalleu amb cura la silueta de cada fotografia. Els punts clau d’unió perquè el tite-
lla tingui mobilitat són el coll, les espatlles, els colzes i els genolls. Depenent de la 
fotografia, podeu fer-los tots o no. Haureu de retallar per aquests punts de manera 
que us quedi un cos desmuntat.

03
Uniu cada peça al tros de l’extremitat corresponent i feu un forat amb el punxó a 
cada peça. Després passeu l’enquadernador i la volandera per tancar. Aneu repe-
tint l’operació amb cada part del cos fins que tingueu el titella muntat. Enganxeu el 
pal de fusta per darrere.

04
Per fer un bon espectacle, afegiu una mica de decorat amb papers de colors (un 
sol, flors, núvols) i dibuixeu altres personatges que, amb l’ajuda del pal de fusta, es 
convertiran en altres titelles. 

55

Trobareu més informació a elculturista.cat

Fotografies 
grans de tu,  

els teus amics 
i/o família

Necessitem:

CartolinaXinxeta o punxóTisores

Enquadernadors 
d’àlbum

Pals de fusta  
de gelat Cola blanca
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Celebra el Sant Jordi  
més saludable
amb Veritas!

Troba la teva botiga veritas a www.veritas.es  
o compra online a shop.veritas.es
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Albert Jané

Aquest número d’El Culturista està dedicat a les faltes d’ortografia. Entre 
moltes de les seves facetes professionals, vostè va ser professor de català del 
1958 al 1963. Com ensenyava el català en aquells anys i quin record en té? 

Vaig començar el 1958 i sempre dic que vaig aprendre català ensenyant-ne. El 
públic, però, era de gent gran, no d’infants. Hi assistia un públic molt heterogeni, 
un dia a la setmana, al vespre. Era gent gran interessada per saber escriure català. 
L’objectiu era ensenyar a escriure’l correctament, perquè la gent no en sabia. Amb 
intermitències, he fet classes fins fa deu anys, i sempre guardo un record molt bo 
de l’experiència d’ensenyar. 

Algun truc per ensenyar als nens a no fer faltes d’ortografia?

Lamentablement, en general, a tot el món, l’ortografia ha perdut el prestigi que 
tenia abans. Jo el que aconsellaria sobretot és que llegissin molt. Jo vaig tenir una 
escolaritat molt deficient per les circumstàncies del temps i vaig tenir un professor 
que no em va ensenyar res, però en canvi sempre deia que llegíssim molt perquè 
llegint s’aprenia a escriure. I jo, si puc dir que sé escriure, és perquè he llegit molt.

Un dels mèrits que se li atribueixen com a traductor de literatura infantil i 
juvenil és haver donat nom als barrufets. Com se li va acudir aquest nom? 
Prové d’algun mot?

Barrufet en mallorquí vol dir ‘dimoni’ i vaig aprofitar aquesta paraula de tradició ma-
llorquina per la seva fonètica i perquè em permetia crear un verb que s’hi relacio-

“La millor manera  
de no fer faltes 
és llegir molt”
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L’entrevista

L’ENTREVISTA

Albert Jané
ESCRIPTOR I LINGÜISTA

Per: Núria Puyuelo



Albert Jané
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L’entrevista

nés, el verb barrufar. Amb aquest verb podia crear locucions verbals que s’entenien 
perfectament, per exemple, «aneu a barrufar la boira». 

Vostè ha traduït molta literatura infantil i juvenil, sobretot còmics per a la 
revista Cavall Fort, que va dirigir durant divuit anys. Quin model de llengua 
creu que ha de tenir la literatura infantil i juvenil? 

Jo sóc partidari de la correcció de la llengua perquè s’ha de respectar. S’ha 
de fer servir un llenguatge correcte i que sigui desproveït d’artifici. I això com 
s’aconsegueix? Coneixent i explorant els recursos de la llengua, que en té molts. 
Per exemple, no s’ha de fer servir el pretèrit simple, perquè és artificiós. Hi ha la 
teoria que els escriptors catalans la majoria dels cultismes i els hiperpurismes que 
fan servir els utilitzen a contracor, perquè no saben que hi ha una forma equivalent 
i dubten. Com un més coneix els recursos propis de la llengua, més aconsegueix 
un llenguatge directe, senzill, pla i totalment correcte. 

També és bo que s’introdueixin paraules que els nens no coneixen, però que 
poden entendre pel context, que els permetin ampliar el seu vocabulari.

Exactament, sobretot quan són paraules que es poden deduir per context i són 
mots que no dificulten la comprensió del text. 

Què n’opina de la tendència que hi ha hagut els últims anys de publicar lli-
bres juvenils amb interferències del castellà amb l’objectiu d’apropar més la 
llengua als joves lectors? 

Bo no ho és, evidentment, no sé si és imprescindible, però en tot cas se n’abusa. Per 
exemple s’abusa de formes com tio, profe, vale... I això es justifica amb l’argument 
que és perquè el lector s’identifiqui amb el protagonista. I darrere d’aquests barba-
rismes n’apareixen d’altres que ni tan sols els nens diuen.

Vostè és més partidari del que es coneixia com el català light o el català heavy, 
d’un català més proper a la llengua que es parla o d’una llengua més genuïna?

Allò va ser una falsa dicotomia. La llengua té molts recursos, naturals i espontanis, 
i si un vol fer un català que no sigui artificiós, no ha d’anar pel camí fàcil i buscar 
barbarismes o paraules que estan de moda. Tot el que jo he fet, tota la lletra im-
presa que ha aparegut sota la meva responsabilitat, si he fet alguna incorrecció, és 
perquè jo sóc fal·lible, no perquè l’hagi deixada passar. A vegades m’equivoco com 
tothom. En una pel·lícula que vaig doblar hi havia un bomber que entrava a una 
casa per una finestra i deia: «Oloro un bon cafè». I el meu gran amic Jordi Jané 
em va dir: «Albert, això està malament. És una traducció literal. Hi hauria hagut de 
dir: “Quina olor de cafè més bona”». I li vaig dir que tenia raó, que m’havia deixat 
guiar per l’original. 
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Albert Jané  (Barcelona, 1930) és escriptor i lingüista. Va ser director de la 
revista Cavall Fort durant divuit anys (1979-1997). Com a director d’aquesta 

publicació, ha adaptat més de cent títols de tires còmiques per al públic infantil i 
juvenil. A Albert Jané, per exemple, se li pot atribuir l’encertada traducció de Les 

Schtroumpfs per Els barrufets. 

És membre de l’Institut d’Estudis Catalans i de l’Associació d’Escriptors en 
Llengua Catalana. El 1990 va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi.

Com és que va començar a traduir literatura infantil i juvenil?

M’hi vaig trobar, a través de Cavall Fort, parlo de l’any 1963. I m’hi vaig sentir a 
gust, malgrat les dificultats de comprensió de text. Hi ha algunes sèries que les 
recordo especialment. Per exemple, n’hi havia una que es deia Aquil·les Taló, que 
era d’un personatge pedant, erudit i en la qual em podia expressar amb un llen-
guatge artificiós. El personatge enraonava d’una manera artificiosa i m’hi podia 
lluir. Era un llenguatge molt diferent del Trencapins. Cada personatge té les seves 
característiques. 

En què està treballant actualment? Continua traduint?

Sí, continuo traduint, sobretot per a Cavall Fort i l’editorial Casals.

Què volia ser de petit?

Primer astrònom i després arqueòleg. Recordo que quan vaig dir enmig d’una reu-
nió familiar que volia ser astrònom, es van posar a riure i em van deixar avergonyit. 
Després ja no ho vaig dir mai a ningú, que volia ser arqueòleg. 
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Segueix-nos!

Pedra Paper Tisora
C/ Marià Aguiló 118
08005 Barcelona
Telf: 931 067 064

Aquest sant Jordi  
tu pots ser l’autor!
9 daus, molta imaginació  
i 10 milions d’històries!

Rory’s Story Cubes 
a Pedra Paper Tisora
LA BOTIGA DE JOGUINES DEL POBLENOU 


