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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 

El Culturista

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

resulten més divertides i interessants. 

Propostes culturistes

Ravioli
EDITORIAL

Molts ens pregunteu el perquè dels temes que escollim per a cada nú-
mero de la revista. Us hem de confessar que la majoria són totalment 
capritxosos, un dia apareixen i tot gira entorn d’aquella idea. El d’aquest 
número sorgeix d’una sobretaula parlant de sèries de televisió.
Algú recorda la família Düwel… Quatre germans que es quedaven sols 
a casa durant tres setmanes mentre els pares marxaven de vacances. 
Els seus àpats es basaven en llaunes de raviolis amb tomàquet (d’aquí 
el títol de la sèrie: Ravioli) i la gran aventura diària era aconseguir que 
algú els cuinés una altra cosa. Més enllà que la pasta farcida fos un 
dels seus plats preferits, la raó d’acumular, en excés, tantes llaunes era 
estalviar-se alguns diners i poder invertir-los en allò que més agradava 
a cadascú. És molt inspirador el capítol en què el germà petit aconse-
gueix el que vol: un equip de busseig. Quina sàvia decisió!
Un petit detall que no sé si us crida l’atenció és que tant al títol de la 
sèrie com a les llaunes hi diu: «Ravioli» i no «Raviolis» Algú ens sap dir 
el motiu? Canalla, repetiu amb mi: «un raviolo» / «due ravioli»... exacte! 
En italià la «i» indica el plural i no la «s». Per tant, els italians diuen que 
mengen spaghetti i no spaghettis. 
Aquesta vegada trobareu un número farcit de pasta, italians, casa i fa-
miglia! Una revista de tardor per aprofitar les estones de bon temps a 
l’aire lliure i d’altres a dins de casa: llegint, escoltant òpera i gaudint de 
«bones idees» a la cuina. 



Us recordeu de quan el vostre top com a dibuixants era pintar de punta a punta 
el passadís de casa? Ah! Aquella paret tan blanca, com prohibida, que tot pare (o 
la gran majoria, vaja) tenia vetada als nostres fantàstics «dacs» i «rotus carioca». 
Doncs ha arribat el moment de rescabalar-se de tant confinament al DIN4, perquè 
arriba el Big Draw! Un jornada on podreu dibuixar sense límits, des del matí fins 
al vespre, en formats i contextos ben especials.

La Festa del Dibuix inclourà aquest any més de vint tallers repartits pels barris de 
la Ribera, Santa Caterina i Sant Pere. Tot preparat perquè petits i grans puguem, 
de la mà de professionals de la creativitat, experimentar, de manera lliure, espon-
tània i gratuïta, en el món del dibuix. Il·lustradors com Yoshi Sislay, Pia Wortham, 
Joana Cera, Luis Bisbe i el col·lectiu Think Big són alguns dels fantàstics talleris-
tes d’aquesta nova edició. I si encara esteu dubtant d’anar-hi, només un apunt… 
entre les moltes entitats participants es troba el Museu de la Xocolata!

Big Draw
Per: Gemma Esteban
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FESTA DEL DIBUIX

Barris de la Ribera, Santa Caterina i Sant Pere
30 d’octubre d’11 h a 18 h

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

Proposta culturista / 01
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El més petit de tots
Per: Clara Queralt

ARTS ESCÈNIQUES

Mercat de les Flors
Del 5 al 20 de novembreDel 5 al 20 de novembre

De 0 a 5 anys
Consulteu la programació a elmespetitdetots.cat

La música i la dansa són disciplines exigents. I el públic infantil, concretament el de 
0 a 5 anys, també és el més exigent. Uns i altres tenen una cita anual ineludible: el 
festival El més petit de tots, en el qual les companyies programades despleguen 
tot el seu art, amb la delicadesa i el mestratge que requereix la seva audiència, per 
endur-se la quitxalla allà on només la música i el ball poden arribar. Enguany teniu 
cinc espectacles per triar entre el bo i millor del que es fa arreu:
Concert per a nadons: un clàssic imprescindible del festival, un deliciós concert 
(en tota regla) a mida dels més petits. [12 de novembre. De 0 a 5 anys]. Maleable: 
una estrena que ens portarà a viatjar pels sentits a través de la imaginació. [12 i 
13 de novembre. De 0 a 3 anys]. Miravella: una exploració cap als orígens, cap a 
l’animal que portem dins. [13 de novembre. De 2 a 5 anys]. Ondersteboven (Cap-
girat): una fusió de dansa, teatre i música en viu que promet ser una actuació molt 
original. [19 i 20 de novembre. D’1 a 5 anys]. Lala Pop: un món màgic i estrany 
amb dos personatges espontanis i curiosos a qui els agrada jugar amb el llenguat-
ge, el moviment, els sons. [19 i 20 de novembre. De 2 a 5 anys].
Trieu el que trieu, un cop dins la sala només us toca gaudir de veure la mainada enduta 
pel so de la música i meravellada pel moviment dels cossos dalt de l’escenari. Hi ha res 
millor que veure’ls fruir, emocionar-se, imaginar lliurement, sorprendre’s i bellugar-se?
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Sensacional
Cia. Imaginart
Per: Ester Bueno

TEATRE

Sat! Teatre
1 de novembre a les 11 h, 12.15 h i 17.30 h 

De 12 mesos a 3 anys / Durada: 35 min / 9,50 € / sat-teatre.cat

Quina seria la millor edat per portar els nens i les nenes al teatre? Els resultats a 
aquesta pregunta segur que són tan variats com mares i pares existeixen. Però 
malgrat la diversitat en les respostes, possiblement, estaríem tots d’acord que 
l’important és anar-hi. Els mateixos infants són els primers baròmetres. Ells són el 
millor instrument de mesura. Saben perfectament què els atrau i què no, quan un 
espectacle està ben fet i quan grinyola… 
Una bona aposta de bateig teatral per a infants de 18 mesos a 3 anys la tenim amb 
l’oferta Sensacional de l’equip d’Imaginart. El nom de la proposta no és un eufe-
misme banal, no és un adjectiu superlatiu –o no només–. Sensacional suggereix 
entrar en un món de sensacions. Una experiència visual i sonora on els nens són 
els principals protagonistes.
Un escenari acollidor, amb un terra tou, de color blanc, fa de pantalla on es projec-
ten imatges evocadores. És l’espai on els nens i les nenes es poden deixar portar 
pel joc, per la il·lusió, per la fantasia. Un espai alegre i entretingut que màgicament 
omple el buit de música, formes i colors. Prepareu-vos els adults perquè Sensacio-
nal no és un espectacle qualsevol, és una proposta que estimula, que incita, que 
desperta, que ajuda a aguditzar els sentits. Una proposta onírica on els nadons 
gaudiran i els grans... somiaran.

Ni Canes, ni Venècia, ni Berlín, ni Donosti. La mostra cinematogràfica més esperada 
per a petits (i grans) cinèfils la tenim a tocar: del 12 al 27 de novembre torna El Meu 
Primer Festival, el certamen que converteix els infants en espectadors actius i que 
els descobreix propostes fílmiques que mai (o gairebé mai) arriben a les sales comer-
cials. La novena edició del festival té un dels seus punts més interessants, com sem-
pre, en el fet que els nens i nenes es converteixen en jurats, i amb els seus vots trien 
els premis que s’atorguen als films més destacats segons el seu criteri. Enguany, la 
competició estarà formada per una trentena de curtmetratges, que es divideixen en 
diferents sessions segons l’edat dels espectadors a qui van adreçats. La sessió inau-
gural corre a càrrec de Ma vie de courgette, premi a ANNECY en la passada edició. 
La unió de talent francès i belga tindrà una presència destacada: tant la cinta d’acció 
real Ocells de pas (la història d’una nena a qui regalen un ou d’ànec quan fa deu 
anys) com la selecció de curts La sopa de pedres i altres contes (una original rein-
venció de contes tradicionals) provenen d’aquests dos països. La música és un dels 
altres puntals del certamen, gràcies a les sessions de cine concert, on la música dels 
films projectats és interpretada en directe. N’hi haurà dos: Big&Tiny, per als espec-
tadors més petits, i el clàssic de Buster Keaton The Cameraman. També tindrem 
temps per descobrir l’animació que es fa a Suïssa, el país convidat, i per gaudir de la 
immortal El màgic d’Oz. Prepareu les crispetes!

El Meu Primer Festival
Per: Sergi Rodríguez / Film & Kids
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FESTIVAL DE CINEMA

Cine Verdi, Filmoteca de Catalunya, Institut Francès de Barcelona, CCCB, 
Cines Bosque, Cinemes Girona i Auditori de Sant Martí de Provençals 

Del 12 al 27 de novembre / De 2 a 12 anys / Consulteu el programa a elmeuprimerfestival.com

Proposta culturista / 03





Si us agraden els titelles, la natura i els viatges, no us podeu perdre aquest espec-
tacle de La Guilla Teatre. Tot acompanyant el protagonista de l’obra, un simpàtic 
personatge anomenat Draps que busca l’origen d’una flor extraordinària, aprenem 
un munt de coses sobre botànica, sobre les estacions de l’any, el cicle de l’aigua o 
els moviments de la lluna, i ens endinsem en un univers ple de detalls i tendresa en 
què els objectes animats, el so i la música juguen un paper cabdal.

Draps és una invitació al viatge, a perdre la por, a despertar la curiositat i el desig 
de descobrir els perquès del món que ens envolta; una proposta per constatar la 
importància de l’amistat i de la cooperació per assolir fites, i una història, en defi-
nitiva, molt suggeridora per fer volar la imaginació mentre aprenem sense adonar-
nos-en. Endrapeu Draps!

Draps
Cia. La Guilla Teatre

Per: Hugo Cortés
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TEATRE / TITELLES

Teatre Romea
6, 13 i 20 de novembre a les 12 h

10,50 €-12,50 € / A partir de 3 anys / Durada: 55 min
teatreromea.com

Proposta culturista / 05
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La Noa és una nena inquieta i molt observadora. Un matí, descobreix un misteri 
que la deixa molt intrigada: les paraules desapareixen… Per resoldre aquest enig-
ma, la Noa anirà a la biblioteca de l’escola. Allà començarà una trepidant història 
d’aventures plena de personatges fantàstics: apòstrofs diminuts, barbarismes llefis-
cosos... i un monstre sense nom a punt per destruir les paraules.

Mentre escrivia la novel·la (que publica aquest octubre Estrella Polar), Marc Artigau 
es va adonar que la història es podria convertir també en obra de teatre. És així com, 
després de l’èxit de les adaptacions de Moby Dick o El Petit Príncep, Artigau ens 
sorprèn amb un projecte de creació pròpia. Amb una posada en escena innovadora, 
atrevida i suggerent, Els perseguidors de paraules no només ens faran viatjar per la 
cova de les onomatopeies o el bosc de les faltes d’ortografia; ens recordaran també 
com d’importants són les paraules i com de necessari és que les conservem. Un 
consell: si aneu a veure l’obra, aneu pensant quina és la vostra paraula preferida... 

Els perseguidors de les paraules
Cia. Imaginart

Per: Montse Martín

TEATRE

TNC
Caps de setmana del 12 al 27 de novembre

Consulteu horaris / A partir de 6 anys / Durada: 1 h  / 6 €-12 €
tnc.cat
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Casa Elizalde
9 d’octubre a les 12 h

A partir de 3 anys / 3,50 €. Menors de 3 anys, gratuït
casaelizalde.com
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Per tots és sabut que la música i el circ són una parella d’aquelles tan compenetra-
des que mentre parlen, l’un acaba les frases de l’altre.

La companyia Solfacirc porten en Le Dékoncert aquest matrimoni a l’extrem fent 
que la música neixi de la mateixa estructura circense que suporta els malabars i 
el funàmbul, en una posada en escena on tots els instruments estan dissenyats 
especialment per a aquest espectacle. 

L’obra gira entorn d’una altra parella, la del gran músic Hippolite, que tot just co-
mença el seu concert, i el seu assistent incondicional, Gerard, que portarà l’estrella 
a situacions límit fins al punt que acaben compartint escenari.

Le Dékoncert
Cia. Solfasirc

Per: Ione Hermosa

CIRC

Sat! Teatre
29 i 30 d’octubre i 5, 6, 12 i 13 de novembre
Ds. a les 17.30 h i dg. a les 12 h i 17.30 h

A partir de 4 anys / Durada: 60 min / 9,50 €
sat-teatre.cat

Els manresans Teatre Mòbil arriben a Barcelona com dos viatgers enèrgics i un pèl 
extravagants, que no sabem ni d’on vénen ni cap a on es dirigeixen, però sí que 
vénen carregats de bon humor i disposats a fer-nos petar de riure.

Els viatgers de Cösmix ens expliquen un seguit d’històries a través de la música, 
del teatre clàssic (o reciclàssic, com en diuen ells mateixos) i fins i tot de la robòti-
ca, en un esquetx on s’avancen al futur. Durant l’espectacle munten l’escenografia 
amb les seves pròpies mans i amb molt enginy: unes caixes de cartó es convertiran 
en cavalls, vaixells i globus.

Cösmix, dos còmics de dimensions còsmiques i un mix de bogeria! Esteu prepa-
rats? Doncs ja els tenim aquí!

Cösmix
Cia. Teatre Mòbil

Per: Clara Drudis

PALLASSOS



Gran Prix a la muntanya dels invents
(Flåklypa Gran Prix)

Ivo Caprino  
Noruega, 1975
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Culturistes cinèfils i culturistes en general: què en seria, de la humanitat, sense 
els invents esbojarrats? No ens ho volem ni imaginar. A Flåklypa, un poble que 
ens queda molt lluny –dins d’una mítica pel·lícula noruega d’animació en stop-
motion—, hi viu en Reodor Felgen, de professió reparador de bicicletes i inventor. 
Després d’assabentar-se que un vell ajudant seu li ha robat la idea d’un cotxe de 
competició i s’ha convertit en campió mundial de Fórmula 1, es proposarà, amb la 
inestimable col·laboració dels seus amics animals –el trist eriçó Ludvig i la garsa 
Solan, de caràcter animós–, dissenyar i construir un supercotxe per tal de participar 
en una cursa i desafiar aquest campió traïdor. Quins impediments es trobaran? 
Qui la guanyarà, finalment, aquesta cursa? Ai, si ho poguéssim dir... Caldrà que 
ho esbrineu endinsant-vos en el film, ara que es farà la reestrena d’aquesta lle-
gendària peça cinematogràfica d’Ivo Caprino –de la mà de Pack Màgic, i rescatant 
el doblatge original en català—, que els vostres progenitors coneixeran gairebé 
amb tota seguretat. No us en perdeu l’estrena, amb unes crispetes a punt i ganes 
d’invents i d’aventures! 

Per: Elm Puig

CINEMA

Als cinemes 
Octubre / A partir de 6 anys / Durada: 88 min

packmagic.cat
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Centre Cívic de Sant Andreu
Consulteu dates

De 6 a 11 anys / Gratuït
S’aconsella inscripció prèvia: Tel.: 933 119 953 / sac@santandreucontemporani.org

santandreucontemporani.org

Un sinònim de tardor? Rutina! Afortunadament, per als petits, hi ha bones notícies: 
els responsables del Sant Andreu Contemporani (SAC) inauguren una nova edició 
de Fènix, el programa educatiu infantil del SAC, una iniciativa que aposta per donar 
cabuda a creadors emergents i a noves propostes artístiques.

Amb el ressorgir de Fènix, aquells que s’apropin a Sant Andreu tindran l’oportunitat 
de prendre el pols a noves fórmules de representació artística amb les quals es pot 
experimentar l’art des d’una visió pedagògica i educativa. Les activitats i els tallers 
previstos per a aquesta nova temporada estan enfocats a desafiar la imaginació 
desbordant i plàstica dels més petits, perquè ells mateixos extreguin conclusions 
sobre la realitat que els envolta i hi reflexionin. La mateixa, precisament, que es fa 
evident a la tardor.

Sant Andreu Contemporani.  
Programa Fènix

Per: Almudena Checa

TALLER / ART



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



 

Pares i mares, siguem sincers, quants de vosaltres heu preparat mai uns raviolis 
casolans? I no, no em refereixo a comprar la marca més bio i fer-los bullir, sinó a 
preparar-los vosaltres mateixos. No em negareu que ja que estem tots plegats sota 
la voràgine de l’slow food i el km 0 no hi pot haver res de més gratificant que pre-
parar un àpat en família i des de zero. Així de passada tenim les criatures distretes 
una bona estona. Això és el que proposa aquest fantàstic llibre, deu receptes de 
pasta preparades durant anys per l’àvia Montserrat Sagristà i ben explicades per 
fer-ne partícips els més petits. Atenció, no us penseu pas que són plats insípids 
o poc elaborats. Aquí hi trobareu plaers epicuris com els esmentats raviolis, uns 
macarrons amb rap o la sopa «la preferida». 

La pasta 
Montserrat Sagristà

Il·lustracions: Bibiana Puigdefàbregas
Sd·edicions

Per: Isaac Casals
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LLIBRE

A partir de 4 anys
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Si ja és prou difícil saber quin és el veritable origen dels raviolis i sobretot posar-
se d’acord en si provenen dels viatges de Marco Polo o van ser una variant de 
la lasanya… imagineu-vos si per un no italià és gaire fàcil distingir les diferents 
varietats i formes d’aquesta pasta farcida segons la regió geogràfica. De fet, el 
millor és començar pels preliminars i tenir clares les formes geomètriques, i amb 
això Reiss ens pot ajudar.

Aquesta nova edició de Formes recupera els dibuixos i colors dels llibres infantils 
de la dècada dels setanta que John J. Reiss va saber il·lustrar tan bé. L’astuta gui-
neu ens porta per un món ben atapeït, com el nostre, per descobrir que qualsevol 
cosa (animada o inanimada) que ens envolta està formada per figures geomè-
triques. Ara que ja sabeu distingir un cercle d’un oval i un triangle d’un octàgon, 
heu de saber que un agnolotti pot ser rodó o quadrat però que és piamontès, i els 
pansotti en forma de mitja lluna són de la zona de la  Ligúria. 

Formes
John J. Reiss

Blackie Little Books

Per: Infraganti
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A partir de 2 anys
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Fíííígaro, Fígaro, Fígarooooo! Qui no ha escoltat (potser cantat en un dia de felici-
tat) la tonada més famosa de l’òpera Il barbiere de Siviglia? El nostre protagonista 
és un barber sevillà, el més famós dels voltants del Guadalquivir. Enginyós i astut 
com una guineu, en Fígaro té el comès d’ajudar el comte d’Almaviva a aconseguir 
la dona dels seus somnis, la dolça Rosina, que viu tutelada pel tirà Dr. Bartolo, el 
qual, a la vegada, viu desconsolat i secretament enamorat d’ella, amb qui es vol 
casar ben aviat perquè té la sospita que el comte corre per la contrada per declarar-
se-li. Un ball de cartes cap aquí i cap allà, disfresses, converses i sobretot amor són 
la base d’aquesta meravellosa i divertida òpera de Rossini. Amb més de quaranta 
òperes a l’esquena, aquest compositor italià es va especialitzar en les anomenades 
òperes bufes (les comèdies). L’editorial Hipòtesi va publicar aquesta adaptació de 
Joan de Déu Parts amb les còmiques il·lustracions de Miguel Gallardo i, per si això 
fos poc, inclou un CD amb les àries més famoses de l’òpera que es poden anar 
escoltant a mesura que vas llegint. Una delícia!

El barber de Sevilla 
Gioacchino Rossini

Il·lustracions: Miguel Gallardo
Edicions Hipòtesi

Per: Laura Bernis
llibresdemandarina.blogspot.com
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LLIBRE

A partir de 7 anys
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Avui dia estem força convençuts que Marco Polo no va portar la pasta a Itàlia des 
de la Xina (probablement l’hi havien portada els àrabs força abans), però aquesta 
llegenda ens dóna l’excusa perfecta per parlar d’una fantàstica adaptació dels viat-
ges del mercader venecià al públic infantil.

Per fer-la, l’autora i il·lustradora es va basar en el relat original de Marco Polo, en 
alguns dels estudis més importants que s’han fet sobre ell i en l’art pictòric dels paï-
sos que va travessar. El resultat és un llibre que té els elements necessaris per des-
pertar l’interès de nens i nenes en les aventures i països llunyans i esdevenir una 
de les seves primeres experiències en la literatura de viatges: per una banda, un 
text entenedor, però ben farcit de noms i descripcions que desvetllen la imaginació i 
la curiositat (de ben segur que us tocarà respondre algunes preguntes!); per l’altra, 
unes meravelloses il·lustracions que, emmarcades en delicadíssimes adaptacions 
de sanefes i brodats d’inspiració italiana, persa o xinesa, permeten perdre’s durant 
estona en la contemplació dels animals, edificis, festes o personatges que Marco 
Polo trobà en els seus viatges –i això sense esmentar l’esplèndid mapa del final!

Sens dubte, estem davant d’un llibre per fer somiar en periples reals i imaginats i 
per despertar la fam de futures lectures que eixamplin els horitzons. 

Marco Polo
Demi

Editorial Joventut 

Per: Pol Serrahima
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LLIBRE

A partir de 8 anys

Selecció culturista / 04



A mitjan anys cinquanta, durant uns mesos Gianni Rodari va dedicar la seva colum-
na al diari L’Unità a respondre les preguntes que li enviaven per carta nens i nenes. 
Després de la mort de l’escriptor, es van reunir totes a El llibre dels perquè,* un 
recull de les genials explicacions, sempre documentades i adornades amb infinita 
inventiva, a les no menys genials qüestions que tot nen o nena –i algun adult incon-
formista– s’han fet algun cop: per què els lloros parlen? Per què els reis són reis? 
Per què el meu pare no guanya mai a les travesses? Per què la gent es vesteix 
segons la moda? Per què jo sóc jo? O, en què consisteix la felicitat? Totes aquestes 
preguntes formen una summa fantasiosa de tot allò que els petits volen saber i que 
un progenitor no gosa (ni sap com) respondre.

*El llibre dels perquè és només un dels textos que recull aquest recopilatori.

Rodari 
Gianni Rodari

La Galera

Per: Jorge Manzanilla
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LLIBRE

A partir de 9 anys
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Anys abans que el bakalao fes la seva aparició triomfal a les pistes de ball de 
la costa llevantina, el francès d’origen italià Nino Ferrer ens va cantar un menú 
degustació casolà complet on apareixien la pasta al pesto, la ricotta, la frittata, la 
cioccolata, un panettone, il pollo arrosto, il baccalà. Tampoc es va oblidar de men-
cionar la mamma, és clar.

Aquesta cançó va ser la cara B del disc senzill de 7 polzades Mamadou Memé. A 
hores d’ara és un clàssic del beat en italià. Una cançó ballable i divertida on l’orgue 
Hammond B3 i una potent secció de vents manen sobre una melodia manllevada 
sense miraments al «Soul Bossa Nova» d’en Quincy Jones. Bacallà del bo.

Nino Ferrer
«Il Baccalà»  

1969

Per: Pere Agramunt
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MÚSICA

Selecció culturista / 06 / 07

El projecte de minimúsica està a aquestes 
alçades ja totalment consolidat i gaudeix d’un 
públic més que fidel, però fa uns anys, quan 
minimúsica es van llançar a aquesta aventura, 
això de la «música moderna per a tota la famí-
lia» era una proposta d’allò més nova. El pri-
mer dels volums de la seva entrega de discos 
conté cançons de Sedaiós, Fred i Son, El Petit 
de Cal Eril, Oh! Cake & The Cookie i Internet 
2, totes elles compostes especialment per a 
l’ocasió, i centrades al voltant del tema dels ali-
ments. Les lletres parlen d’hàbits d’alimentació 
saludable, però també de divertir-se cuinant 
galetes i pastissos, o de com, per saber el que 
t’agrada, ho has de provar tot, perquè no sem-
pre el més maco és el més bo.

minimúsica
Els aliments
2010

Per: Sergi MonroyMÚSICA



conjunt la tenora, el tible, el flabiol i el tamborí. 
Clarinet, saxòfon, flauta, oboè, fagot, flabiol, tible, trompa, trompeta, fiscorn, trombó, bombardí, tuba, timbala, percussió 

i contrabaix. 

Instruments  que la formen:
És un conjunt instrumental de vent (fusta i metall)  i de percussió, algunes vegades s’incorpora el con-trabaix. Un tret caracterís-tic de la Banda Municipal de Barcelona és que incorpora en el seu 

Banda  
Municipal 

de  
Barcelona

Espectacles per veure  
la Banda en acció: 
Band-re-vent-tant 
Novembre del 2016

Maaaambo!  
Gener del 2017

La banda té temporada 
estable a L’Auditori i quasi 

cada cap de setmana 
hi ha concert. 

I una mica més:
La paraula “banda”, pel  

seu significat com a faixa  

o insígnia militar, podria 

estar relacionada amb 
aquest tipus de formació 

musical, perquè en els seus 

orígens les bandes estaven 

íntimament lligades  
al món militar.

www.auditori.cat

 

Què és?

Va ser fundada l’any 1886  

i va tenir una gran trans-

cendència social en l’època 

ja que va apropar la música 

dels grans autors a les mas-

ses populars, penseu que 

era un moment en que l’art 

estava reservat als mem-

bres de les classes 

més benestants. 



La dama i el rodamón
1955
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Només per la taula rodona, les esto-
valles de quadres, la llum d’espelma, 
els espaguetis amb mandongui-
lles i l’italoamericà enorme tocant 
l’acordió i cantant This is the night, 
it’s a beautiful night, and we call it 
bella notte, aquest clàssic de Disney 
ja val la pena. A més, hi trobareu 
un truc que als catòdics més culti-
vats potser us recordarà Toy Story: 
el punt de vista tampoc és humà, 
aquí la càmera hipotètica se situa 
a l’altura dels ulls d’uns gossos per 
explicar-nos la història d’amor entre 
una cocker spaniel i un petaner que, 
això sí, avui potser incomodarà per 
com reprodueix els clixés de gènere 
del segle xx: ell, murri vitalista, fan-

farró, faldiller, però amb el cor noble; 
ella, de bona família, dona d’ordre, 
però amb certes ganes d’aventura, 
sempre dins d’uns marges raona-
bles. A més, hi trobarem el gos vell 
que es nega a acceptar que ha per-
dut el sentit de l’olfacte, i un debat 
entre la corretja o la llibertat, la vida 
al jardí suburbà o la fugida que ens 
portaria vés a saber on. I potser 
ens ajudarà a entendre que convi-
vim amb gossos, catòdics, i que els 
hem de tractar bé. Que cap gos hagi 
de dir-li a un altre per culpa nostra 
allò que un terrier del veïnat diu a la 
dama quan se sent abandonada pels 
amos: «Recorda que, després de tot, 
només són humans».
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Molt abans que vosaltres 
naixéssiu van existir obres 
audiovisuals espectaculars 
que van fer dels vostres pro-
genitors millors persones. No 
sentiu curiositat per aquells 
programes, pel·lícules i sèries?

Les lliçons
del Professor
Catòdic
Hemeroteca Familiar



36

Els punts de vista canvien, catòdics: 
el millor pintor del segle xii va ser un 
artesà anònim que es guanyava la 
vida humilment d’església romànica 
en església romànica, mentre que 
els seus homòlegs del segle xx, Pi-
casso o Miró, per exemple, són genis 
en totes les enciclopèdies del món. 
Mozart era com aquell qui diu un criat 
de la reialesa, mentre que sir Paul 
McCartney deu acumular una de les 
fortunes més sucoses d’Anglaterra. 
De la mateixa manera, alguns cuiners 
d’avui en dia gaudeixen d’una repu-
tació que poc s’haguessin imaginat 
els seus col·legues de fa vint o trenta 
anys. I com rèiem a les hores del pati 

de principis dels noranta quan TV3, 
segurament esperonada per l’èxit de 
Bola de drac, va començar a eme-
tre El petit xef. De la seva excessiva 
serietat d’anime exageradament se-
riós a l’hora de tractar el món de la 
gastronomia, dels raigs màgics de 
llum sortint de la sopa de pollastre, 
dels gemecs de plaer impossibles de 
contenir dels tastadors, dels cuiners 
artistes mirant a l’horitzó deixant anar 
frases ridículament profundes… Com 
ens en rèiem! Però perdoneu-nos, 
i expliqueu-li al ramader del XII que 
el senyor que està colorant la barba 
del Maiestas Domini és milionari i va 
cada dos per tres a Catalunya Ràdio!

El petit xef
1990





La pasta és un d’aquells menjars 
que agraden a tothom. Hi ha alguna 
cosa en el seu sabor i textura que 
atrapa grans i petits. Les seves for-
mes juganeres i els seus noms di-
vertits amb regust italià sempre són 
garantia d’èxit. 

Els nens gaudiran fent veure que es 
preparen els penne, farfalle i ravioli 
al seu gust amb aquest set de pasta. 
Prepareu-vos per jugar a restaurants 
durant hores i hores amb els més 
menuts de la casa i per atipar-vos de 
valent. Qui vol uns macarrons amb 
salsa imaginària de bròquil, nata i 
salmó?

Set de pasta
A partir de 3 anys
hapetoys.com
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Joguines
Per: Txell Hernández Gil

kiddult.net

Aquest és el complement perfecte 
per a la plastilina. Un joc amb dotze 
eines de fusta per esculpir, modelar, 
decorar, tallar i tot allò que la incan-
sable imaginació dels vailets vulgui 
fabricar. 

És ideal per crear els millors raviolis 
i tortelloni de plastilina del món mun-
dial. A més, és una joguina que mo-
tiva la creativitat i la motricitat fina. 
Un joc que cal tenir al calaix de les 
manualitats.

Eines de fusta 
per modelar

A partir de 5 anys
Alex Toys

03

1741

Si pogués escriuria una oda a la 
plastilina, li dedicaria un monument 
i llogaria una avioneta per escriure el 
seu nom al cel. La plastilina em va 
fer gaudir de petita, però el que més 
valoro és que m’ha regalat temps 
per a mi i m’ha evitat més d’una 
rebequeria. Els meus nens adoren 
la plastilina i s’hi poden passar ho-
res modelant: mentre esperem a la 
consulta del metge, al restaurant i 
durant les eternes tardes dels dies 
de pluja.

Aquesta pasta de modelar és ecolò-
gica, de colors bonics, no s’asseca i 
no taca. Simplement, genial.

Pasta per modelar 
Ökonorm

A partir de 3 anys
oekonorm.com

02



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

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

a l’Instagram, no et perdis aquesta secció. 

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

És tendència
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1. 

Pares i mares moderns  
que donau bròquil i quinoa als vostres fills, reconeixeu-me  

una cosa tots plegats: quin és el plat estrella d’un dia  
qualsevol, el comodí que mai no falla quan teniu  

convidats infantils a casa??? Sí, tots a l’una: els macarrons!!!  
Perquè els vostres fills poden ser uns gourmets excel·lents  

i llepar-se els dits amb un brot d’api sucat en humus,  
però quan apareix una safata de pasta a taula, ai...  

llavors no hi ha pietat ni germans ni solidaritat de cap tipus!  
A l’atac!

A casa fa un temps que vàrem superar els macarrons amb 
tomàtiga i les tones de formatge ratllat i vàrem passar  

a la pasta fresca. Els raviolis farcits de ricotta i espinacs  
s’han convertit en un clàssic dels dies sense temps  

de preparar res sofisticat. I és que a jo, els raviolis sempre 
m’han duit bons records. Perquè a ca meva, de petita,  
se’n menjava poca, de «pasta italiana». I quan a TV3  
van passar la sèrie alemanya Ravioli, vaig entendre  

a la perfecció aquells germans que es gastaven tots els diners  
que els deixaven els pares per sobreviure durant  

les setmanes que ells eren de viatge amb llaunes de raviolis.  
El seu menjar preferit sense prohibicions! 

I encara que pensem que podríem menjar pasta  
fins a la resta dels nostres dies, recordem com n’acaben  

de farts els quatre nins i quines astúcies s’inventen  
per poder menjar qualsevol altre plat. 

Per: Pema Maymó
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Tots hem experimentat aquell moment d’alegria intensa del nostre fill d’un any i mig 
picant amb les mans a la taula perquè menja sol com si fos gran... i com l’escena 
es va alentint fins a veure-la a càmera mooooolt lenta, perquè el seu platet ha saltat 
més del compte gràcies a la seva energia desbordada i està fent un doble salt mortal 
sense protecció cap al terra mentre el contingut s’escampa en totes direccions sense 
control. I tu... tu només saps que ja no hi ha res a fer, excepte posar-te a netejar 
sense histerismes. 

Idò aquí teniu la solució a aquesta escena de terror: una estoreta safata de silicona 
que s’adhereix a la taula i que porta incorporat un plat original i divertit. Els seus tres 
compartiments dibuixen una cara somrient que estimularà les habilitats dels vostres 
fills i esper que també esperoni la vostra imaginació a l’hora de servir-los el sopar! 

ezpzfun.com



Els millors aliments  
per preparar el fred!

Troba la teva botiga veritas a www.veritas.es  
o compra online a shop.veritas.es46

2. 3.
I ara que tenim controlats els més pe-
tits i la pasta propulsora de taques, un 
bon regal per als més grandets a qui ja 
agrada experimentar a l’hora de cuinar 
(oh, Masterchef, quin mal has fet!): uns 
motlles senzills i amb un toc vintage 
que els permetran fer els seus primers 
raviolis casolans. Uns tagliaraviolis 
100% italians!

Ompliu-vos de paciència, pastau amb 
disciplina i amor i esteneu la massa 
perquè ells puguin anar estampant un 
soleiet, un cor, una estrella o una flor. 
Farciu-los amb el que més els agradi i 
convidau els seus millors amics a di-
nar! Ja ho sabeu, la pasta no falla mai!

tagliapasta.com

Perquè no sigueu vosaltres els que 
acabeu fins al capdamunt de les ta-
ques de pesto, salsa de tomàtiga o 
carbonara a la roba dels vostres fills, 
una proposta d’aquelles versàtils: un 
pitet amb mànigues! Fet amb material 
resistent a l’aigua i amb una butxaca 
estratègicament ubicada, està pensat 
per als menuts de 12 a 24 mesos, 
aquells preciosos (i maldestres) que 
experimenten amb les seves habilitats 
a l’hora de menjar, beure, aixafar plas-
tilina o estrenar-se amb els pinzells. 
Un bon regal de tieta enrotllada i per-
fecte en funció de l’estrès de la mare 
de les criatures!  

laessig-fashion.com
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Per la ciutat
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Atenció petits investigadors. 
A vosaltres que esteu àvids 

de misteris, us proposem que 
resolgueu un trencaclosques 

curiós: trobar el jardí més ben 
amagat de la ciutat. 

Comencem amb les pistes. 
Coincidint amb aquest 

número especial sobre el 
ravioli, hem triat un indret 

molt, molt a prop del Liceu, 
teatre en el qual han sonat 

les peces més famoses de 
Rossini, ja sabeu, el gran 

compositor italià a qui devem 
una de les millors receptes 

de canelons. Sabíeu que 
aquest plat d’origen italià és 
en realitat més popular aquí 
a Catalunya que al país de la 

pasta? 

El jardí 
amagat 
Text i fotografies: 
Isaac Casals
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Bé, perdoneu, no us vull fer perdre la pista. Concretament el que busqueu és a 
unes 120 passes de la porta del Liceu (depèn de la llargada de les vostres passes, 
és clar). Com que dubto que hagueu arribat ja al final del trajecte, us donaré una 
altra pista: des de la porta del Liceu heu de començar a caminar mirant al Cafè de 
l’Òpera, local emblemàtic de la ciutat a l’altre costat de la Rambla. Deduireu pel 
seu aspecte que es tracta d’un establiment antic on barcelonins (i guiris) hi han 
parat a passar l’estona des de fa més de vuitanta anys. Però a vosaltres, joves ex-
ploradors, us interessarà més saber que aquí venia a menjar biquinis Ronaldinho! 
Tot un sibarita, el crac brasiler... 

En fi, continuem amb la nostra recerca. Si enfileu Rambla amunt i gireu pel primer 
carrer a mà dreta, us trobareu al carrer de la Boqueria. Endinseu-vos-hi i agafeu 
aire perquè ara ve la part més emocionant de la pel·lícula, quan arribeu al número 
10, que no us tremolin les cames, si hem arribat fins aquí és per acabar la nostra 
aventura. Entreu dins l’hotel, amb el cap ben alt. Encara que no sigueu turistes amb 
càmera japonesa i barret de safari, podeu mirar fixament el/la recepcionista i sense 
donar explicacions entrar amb caminar tranquil cap al jardí interior. Sí! Davant vos-
tre s’obre un oasi dins la Barcelona més turística, heu arribat al jardí de la Casa 
Ignacio de Puig. I per què no us han parat els peus en entrar si no us allotgeu a 
l’Hotel Petit Palace Opera Garden? Doncs perquè esteu en un jardí privat cata-
logat com a patrimoni arquitectònic de la ciutat, vaja, que el jardí hi era molt abans 
que l’hotel, que la Pensión Dalí, el Gran Hotel Europa i la Fonda La Sucursal 
del Universo. Perquè els seus arbres, sempre amb fulla, han sobreviscut més de 
cent cinquanta anys veient com canviaven els hostes i les modes, però sempre han 
rebut la visita d’exploradors intrèpids com vosaltres. 

Aquí, els que us agrada passejar per la ciutat hi trobareu un bon lloc per fer una 
pausa, beure aigua fresca i berenar.

Per cert, ara que ja heu demostrat el vostre valor us confesso que al carrer de 
n’Aroles (el primer trencant a mà dreta al principi del carrer de la Boqueria) hi ha un 
ascensor que us puja directament al jardí sense necessitat de desafiar cap hoteler. 
Però oi que no hauria tingut tanta gràcia?

Casa Ignacio Puig
C/ Boqueria, 10 
Obert de 10h a 18h
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Raviolis xinesos 
al vapor

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 
elaborar receptes de cuina senzilles i molt artístiques. A 
El Culturista, tenim la sort de tenir aquest gran equip i de 
poder tastar les seves personalíssimes receptes.

Amics, un advertiment important que cal que 
conegueu: ni tots els italians saben cuinar pasta ni 

tots els raviolis són italians. Amb aquesta informació 
ja no us estranyarà que us proposem una recepta 
oriental i ens haureu d’agrair que us estalviem la 

polèmica de quan s’ha de salar l’aigua.
 

01
Si feu servir pasta congelada, traieu-la del congelador, sense obrir el paquet.  
02
Peleu el gingebre, la ceba i l’all. Piqueu-los ben petits i barregeu-los bé amb la col 
també picada. Ofegueu les verdures en una paella amb oli. Si cal, afegiu-hi una 
mica d’aigua (que s’evaporarà) durant la cocció, per evitar que la verdura se us cre-
mi.Aprofiteu aquest temps per obrir les botifarres al llarg i enretirar-ne el budell.  
Reserveu-ne la carn, separada en bocinets.
03
Quan les verdures estiguin a punt, afegiu-hi la carn i acabeu de coure el farciment 
dels raviolis. Un cop cuit, afegiu-hi el raig de salsa de soja i feu-ho coure tot junt 
durant mig minut. Deixeu-ho refredar.
04
Per preparar els raviolis, col·loqueu una petita quantitat de farciment al centre d’un 
cercle de pasta i tanqueu-lo en forma de farcellet, tot pressionant-lo amb els dits. 
Aneu posant els raviolis en un plat untat amb una mica d’oli, sense que es toquin 
entre ells. 
05
Tingueu preparat un recipient de cocció al vapor i cobriu-ne el fons amb paper de 
forn de manera que continuï sent possible la circulació del vapor. Amb l’aigua ja 
calenta (demaneu que ho manipuli un adult), col·loqueu-hi els raviolis sense que 
es toquin entre ells, i feu servir un esprai per vaporitzar-los amb aigua just abans 
de començar la cocció.
06
Serviu els raviolis acabats de fer. Per menjar-los, cal sucar-los amb salsa de soja 
abans de dur-los a la boca.

Necessitem: 
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350 g de ceba neta, 3 fulles grosses de col, un tros de gingebre de la mida d’un 
gra d’all, ¼ gra d’all, oli, 375 g de botifarra crua, 20 g de salsa de soja, 3 paquets 

de pasta de gyoza i salsa de soja, per sucar-hi els raviolis.

Consulteu la recepta extensa a elculturista.cat



Bones idees
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Barret  
de cuiner

Per:  Aina Bestard

Per ser un bon cuiner necessiteu davantal,  
mans netes i la toque blanche, que no és altra cosa 

que un barret! Si seguiu les nostres indicacions, 
tindreu un capell de xef amb menys de tres minuts. 

«Sóc un cuiner que remeno les cassoles...» 

01
Uniu dos fulls blancs amb cinta adhesiva i escurceu la llargada segons la mida del 
vostre cap. Podeu retallar l’amplada de la tira de paper perquè no sigui tan ampla, 
deixant-la d’uns 10 cm, per exemple. 

02
A la part superior i inferior de la tira, enganxeu cinta de doble cara, de punta a 
punta.

03 
Retalleu les nanses de la bossa de plàstic i enganxeu-les damunt la cinta de 
doble cara de la part de dalt, a la part central. Doblegueu els dos extrems que us 
queden lliures damunt de l’altre costat de la bossa de plàstic. Ara la tira de paper 
ja dóna la volta a tota la bossa de plàstic. Per unir els dos extrems de la tira de 
paper, poseu-hi un tros de cinta adhesiva a cada costat.

04 
Retireu el paper de l’altra cinta de doble cara i doblegueu el paper perquè us 
quedi més consistent, i ja ho teniu!

Bossa blanca 
de plàstic

Necessitem: 

Cinta de 
doble cara
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Fulls blancs 
de paper

Cinta
adhesiva

Tisores

Més informació a
elculturista.cat



amb

06 
I ja podeu començar 
a jugar. Recordeu que 
per torns els jugadors 
hauran de girar la 
ruleta i posar el peu 
o la mà que toqui al 
color corresponent. 
Perd el jugador que 
caigui primer a terra!  
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05
Un cop feta la ruleta, 
heu de dibuixar amb 
l’ajuda d’un plat quatre 
cercles a la part del 
darrere dels quatre 
papers adhesius, és a 
dir, en total dibuixareu 
setze cercles. Retalleu-
los i enganxeu-los en 
quatre fileres a terra 
o sobre un llençol o 
plàstic gran. A l’hora 
d’enganxar els cercles 
és important deixar 
una distància d’uns 
10 o 12 cm entre l’un 
i l’altre i que no es 
repeteixi cap color a la 
mateixa filera.     

Twister
Casolà
Qui no ha jugat mai al 
Twister que aixequi la mà! 
Els més grans segur que 
recordeu aquella tarda que 
amb els vostres germans, 
cosins, amics o veïns vau 
acabar tots entortolligats, 
encreuant cames i braços i 
pixant-vos de riure, mentre 
l’un intentava posar el peu 
dret al blau i l’altre allargava 
la mà esquerra cap al groc. 
Per rememorar aquelles 
tardes de braços i peus de 
tots colors, us proposem 
construir el vostre Twister, 
un Twister casolà!

Trobareu més informació a
elculturista.cat

Una cartolina, tisores, colors (llapis, 
ceres o retoladors), enquadernador 
i femella, un plat de postres com a 
plantilla i paper adhesiu tipus aironfix 
de color vermell, blau, groc i vermell 
(o els colors que preferiu).

Necessitem:

Al primer quart, heu de dibuixar 
i pintar la mà dreta; al segon, 
el preu dret; al tercer quart, la 
mà esquerra, i al quart, el peu 

esquerre. Llavors, dins de cada 
part del quart, heu d’enganxar un 
cercle de cada color, és a dir, heu 

d’enganxar els quatre colors.

A continuació, 
construïu la 

fletxa. Dibuixeu-
la sobre el tros 

de cartolina 
i retalleu-la. 

Amb un punxó 
o unes tisores, 

feu un forat a la 
fletxa i al mig de 

la ruleta. 

Ajunteu la fletxa 
amb la ruleta amb un 
enquadernador i una 
femella. I ja tenim la 

ruleta enllestida!

01 02 03 04

Per fer la ruleta, retalleu un tros 
de cartolina quadrat, de 20 x 

20 cm. Al mig heu de dibuixar 
un cercle, que s’ha de dividir en 
quatre parts, com si fossin els 
quarts d’un rellotge. Cada part 
l’heu de dividir en quatre parts 

més, on posareu els quatre colors. 

20cm x 20cm
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Aquest número d’El Culturista està dedicat al ravioli. Gioachino Rossini, fa-
mós per les seves òperes i per la seva afició a la gastronomia, se li atribueix 
una variant de la recepta dels canelons feta amb foie. L’has tastat?

Sí, he tastat moltes receptes de Rossini i aquesta també. Ara bé, hi ha moltes 
varietats i al final, com que cadascú l’adapta a la seva manera, ja no saps com era 
realment la recepta de Rossini. Quan ell estava a París i estava retirat, feia setma-
nalment a casa seva una reunió i hi assistia el millor de París. Era un gran privilegi 
poder assistir-hi, perquè ell cuinada i a més hi tocava, i també hi anaven cantants 
famosos i hi cantaven. L’interessant seria haver estat allà i saber exactament com 
feia el seu tournedo alla Rossini o els seus cannelloni alla Rossini.

Quin creus que hauria de ser el paper de les escoles pel que fa a l’ensenyament 
de la música clàssica?

No es tracta tant de què s’ha ensenyar sinó de com s’ha ensenyar. Però no només 
en la música, sinó en totes les assignatures. Per exemple, si a literatura catalana 
t’obliguen a llegir Ramon Llull i Ausiàs March probablement odiaràs Ramon Llull i 
Ausiàs March, perquè no entendràs res i en aquell moment de la vida necessites 
llegir altres coses. Probablement al cap de vint anys, hi tornaràs però haurà passat 
tot un període de la teva vida en què hauràs odiat tot allò. Si fas el mateix amb 
la música i obligues la gent a escoltar Beethoven, Händel i Bach, llavors odiaran 
Beethoven, Händel i Bach. I potser al cap de vint anys els agradarà, però creixeran 
pensant que allò era un rotllo. Per tant, no es tracta que hi hagi música o matemàti-
ques a les escoles, es tracta de com s’ensenya. 

Per tant és un tema molt més estructural...

El problema és que l’educació té una estructura del segle xix i està totalment des-
fasada, i els nois estan molt més avançats que els professors; és un decalatge 
total. No s’hauria de pensar què haurien de fer les escoles, sinó què s’ha de fer 
amb l’escola i com s’ha d’ensenyar al segle xxi. El món ha canviat molt. La gent ha 
canviat molt, però l’escola no. 

I com creus que hauria de ser?

Com hauria de ser no ho sé, però el que cal entendre és que l’educació és personal 
i intransferible, i aquí és on s’hauria de dirigir l’educació del segle xxi. No es pot 
seguir ensenyant el mateix a vint-i-cinc alumnes, com si tots els alumnes fossin 
iguals. Cadascú és diferent i necessita unes coses diferents. Es tractaria de saber 
quines són les habilitats i els interessos de cada persona i potenciar-los, i després, 
igualment, cal fer tot un seguit de coses perquè tu necessites desenvolupar-te des-
prés en la vida. El professor hauria de ser una mena guia, que obri la porta que 
necessita cada alumne, quan aquest ho requereixi. No ha d’obrir una porta i fer 
passar tots els nens per la mateixa porta. A casa meva, som tres germans, dues 
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germanes i jo, i els meus pares ens van educar els tres de la mateixa manera i 
som totalment diferents. Les meves germanes van anar al Conservatori, hi van fer 
la carrera, però ara no saben tocar el piano; i jo em vaig revelar, em vaig donar de 
baixa del Conservatori, vaig fugir-ne, però en canvi ara em guanyo la vida amb la 
música. No existeix una educació, existeixen persones.

Per tant no podem forçar els nostres fills que els agradi la música clàssica?  

El que hem d’entendre és que la música clàssica no ha d’agradar. Com la literatura: 
no és obligatori llegir Els miserables de Victor Hugo. Evidentment si l’has llegit, molt 
millor, perquè segurament és la millor novel·la que he llegit mai, però no cal que va-
gis a l’òpera si no vols. No hi ha cap obligació, no ets millor perquè t’agradi l’òpera 
o t’agradi Händel en comptes de Bruce Springsteen. Són opcions. I cadascú té la 
seva opció, cadascú té la seva vida. Jo l’únic que faig és obrir portes, després qui hi 
vulgui entrar que hi entri. No has de conèixer Händel, tot i que si el coneixes millor. 
Hi ha l’obsessió que la música ha d’arribar a tothom, que tothom hauria d’entendre 
i conèixer la música clàssica. No cal, qui hi estigui interessat ja hi arribarà.

A Barcelona, s’organitzen força propostes culturals per acostar la música 
clàssica als nens. Què et semblen? 

Els usos culturals són els següents: la població que va a l’òpera és el 2%, i era el 
2% l’any 1960, i el 2% el 2015, i el 2020 serà el 2%. I això passa a tot arreu, també 
a Alemanya, el país de Schopenhauer, Wagner, Schubert, etc. És el camí personal 
i l’experiència de cadascú. A cada persona li arriba el que li ha d’arribar i l’educació 
l’únic que ha de fer és estar pendent de quin és el camí que tu vols recórrer i ajudar-
te perquè ho puguis fer. Per tant, facis el que facis el 2% dels nens un dia aniran al 
Liceu i el 98% restant, facis el que facis, no hi anirà.

I com a pares, com podem educar en la música als nostres fills?  

Es tracta de saber què necessita cada nen i aleshores intentar obrir les portes que 
necessita, i potser un necessita anar a veure La flauta màgica, i l’altre, Wagner. 
L’educació és personal i intransferible, no col·lectiva. La teva obligació com a pare 
o mare és conèixer el teu fill i saber què necessita. Evidentment, li has de donar 
una mica de tot, per veure com respira... Al principi els pares volen que els seus fills 
coneguin de tot, naturalment, però després cal anar formant el teu fill amb el que ell 
vol. L’únic que han de fer els pares és acompanyar el nen, el mateix que ha de fer 
el professor i el que hauria de fer l’escola.

«Hi ha l’obsessió que tothom hauria d’entendre  
i conèixer la música clàssica. No cal, qui hi estigui 
interessat ja hi arribarà»
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Acabes de publicar el teu segon llibre. Què hi trobarem a L’amor et farà im-
mortal?

És un llibre sobre la mort i l’amor. Està ple de mort però també de vida. Comença 
amb el dia que el meu pare va morir als meus braços. El meu pare era malalt 
d’Alzheimer i va morir dues vegades: el dia que va deixar de coneixe’m i el dia que 
va morir, que va deixar de respirar. Després d’aquestes dues morts, jo tinc tota una 
sèrie de sentiments, que tothom té, i no sóc capaç d’ordenar-los. Llavors invoco les 
deesses del destí, les Moires gregues, que eren tres: Cloto, que quan naixies filava 
el fil de la teva vida; Làquesis, que tenia en una paret els regles de la vida, uns de 
més llargs i d’altres de més curts, i llavors mesurava el fil de Cloto i t’assignava 
un regle, i finalment hi havia Àtropos, que tallava el fil el dia que s’havia acabat la 
teva vida. Quan invoco les deesses del destí, em vénen a buscar i em porten de 
viatge per diferents segles i llocs de la història, per anar a veure personatges de la 
història que han patit el mateix que jo. Cadascun té un dels sentiments que jo tinc, i 
veient com cadascun d’aquests personatges, tots músics, resolen el seu sentiment, 
jo resolc el meu. És un llibre que parla molt de la mort, però també és una història 
d’amor, de com esdevenim immortals. L’única cosa que et fa immortal és l’amor. 

Quan eres petit, què volies ser de gran?

Quan era petit no sabia què volia ser de gran, però sí que tenia clar que no volia 
ser músic, ni dedicar-me a res que tingués a veure amb la música. Als sis anys vaig 
començar a anar al Conservatori i l’únic que sabia és que no em volia dedicar a 
la música. Mai vaig saber què volia ser fins als divuit anys, quan vaig conèixer la 
Victòria dels Àngels, i aquell dia vaig saber que volia ser cantant. 

Ramon Gener és llicenciat en humanitats i ciències empresarials. 

Va començar la seva formació com a músic estudiant piano però després  
es va especialitzar en cant com a baríton. Al cap d’uns anys, va deixar  

el cant i es va dedicar a la divulgació musical. 

Com a divulgador, ha presentat els programes de televisió Òpera en texans  
i This is opera. També ha escrit els llibres Si Beethoven pogués escoltar-me  

(Ara Llibres, 2014) i L’amor et farà immortal (Ara Llibres),  
que acaba de publicar aquest octubre.




