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Seguiu-nos a:

@el_culturistafacebook.com/El-Culturista @culturista_bcn
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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

La mala sort
EDITORIAL

Prepareu els canons de confeti perquè hem arribat al número 13, dos anys d’El 
Culturista! I quina sort direu... Mmm, parlem-ne...
La sort, i per tant també la mala sort, és un factor humà al qual responsabilitzem del 
que ens passa més enllà de la nostra voluntat i intenció. En termes matemàtics, la 
sort és el resultat positiu d’un fet poc probable. I heus aquí les dues grans visions/
versions sobre el tema: els racionalistes per un costat i els més donats a la supers-
tició per l’altre. Bé, i amb el naixement de la figura del coach, encara en tenim una 
tercera, «la sort és una qüestió d’actitud».
Penso que habitualment es confon la sort per l’accidentalitat, per allò que passa 
més enllà del que controlem. No crec en les forces negatives però es fa difícil 
d’explicar a un gafe que allò que li passa és simplement una qüestió de probabilitat. 
En un número tan rodó com aquest, hem fet una tria de llibres prohibits o cen-
surats, alguns autors maleïts i altres incompresos. Hem volgut parlar amb un 
matemàtic perquè ens introdueixi al món sense supersticions, hem buscat jocs 
d’atzar i hem seguit la pista dels amulets que van passant de generació en ge-
neració. Durant una època a casa meva ens fèiem un fart de tirar sal pel vàter  
i les canonades de la pica. 
Potser no estan tan equivocats els que ho relacionen amb l’actitud, perquè arribar 
al número tretze de la revista ha estat una qüestió de perseverança. I de l’obsessió 
per l’ordre, els excels i els codis de colors. I de sort, pels col·laboradors que tenim 
i els lectors que ens seguiu.
Iaia, posa una espelma que hem d’arribar al número 14!



Invisibles són sis artistes en fugida. Pujats en munió sobre un quadre coreà, fent 
equilibris sobre una escala o penjant d’un trapezi, construiran escenes de la nostra 
història, de la més recent i de la que no ho és tant. 

A Invisibles no només es parla dels que no es veuen, dels que travessen fronte-
res, de les víctimes de la injustícia, sinó també d’aquelles parts de nosaltres que 
volem deixar enrere, de les pors que ens persegueixen, de la soledat que ens 
acompanya. 

Una aposta de l’Ateneu de Nou Barris cap a un circ compromès que busca 
interpel·lar, remoure i dialogar amb la realitat que ens envolta. 

Si el Circ d’Hivern és cada any una aposta obligada, aquest ho és per partida doble. 

21è Circ d’Hivern
Per: Ione Hermosa
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ARTS ESCÈNIQUES / CIRC

L’Ateneu Popular 9 Barris
Per a tots els públics

Del 17 de desembre del 2016 al 22 de gener del 2017
De dilluns a dissabte a les 19 h - Diumenges a les 18 h

Consulteu el programa a ateneu9b.net

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

/ 01
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L’estany habitat
Cia. Som Art

Per: Clara Queralt

ARTS ESCÈNIQUES

L’Hora Lliure
11 de desembre a les 12 h

De 0 a 3 anys / Durada: 30 min. + 15 min d’activitat complementària
Socis 3 € - No socis 4,50 €

Arran de terra, un estany ple de nenúfars s’omple de vida quan cau la nit. També 
hi bufa el vent, hi plou i s’hi emmiralla la lluna. En aquesta escenografia propera, 
poesia, contes i música acompanyen uns titelles bonics i delicats en un espectacle 
que vol estimular els sentits dels nadons. Aquesta és la proposta de Som Art per 
a infants de 0 a 3 anys, també amb discapacitat, que conclou amb una activitat 
complementària dirigida a la vista, l’oïda, el tacte i l’olfacte.

Sense estridències i a mida dels més petits, pot ser el primer tastet teatral, una 
activitat molt completa per fer-los gaudir, experimentar i descobrir.

Hi ha pocs episodis llegendaris que hagin donat tant de joc a Occident com la 
guerra de Troia i les seves seqüeles. Durant segles, hi hem vist reflectides tant les 
qualitats més altes com les baixeses més profundes, tant els nostres orígens com 
els nostres objectius. L’hem llegida, l’hem tornada a explicar en poemes, cançons i 
pel·lícules, i alguns n’han intentat esbrinar el fons de veritat. I també, per descomp-
tat, l’hem narrada als nens i nenes, tal com es proposa tornar a fer Jordi Colominas.

En el seu ambiciós i rigorós muntatge, uns magnífics titelles de més d’un metre 
d’alçada encarnen els protagonistes i reviuen, en el món audiovisual creat per Car-
les Porta, el romanç d’Helena i Paris i les seves terribles conseqüències. Els espec-
tadors podran experimentar la força d’una de les nostres històries més antigues, 
tot admirant l’enginy malèvol d’Odisseu o l’honor d’Aquil·les i Hèctor i, gràcies a la 
màgica posada en escena, viatjaran durant una estona a aquella època en què els 
déus jugaven amb els humans i el mar era de color de vi. 

La guerra de Troia
Per: Pol Serrahima
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TEATRE

CaixaForum
2, 3 i 4 de gener a les 12 h

A partir de 5 anys / 6 €. Consulteu descomptes
agenda.obrasocial.lacaixa.es
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Moby Dick, un viatge pel teatre
La Kompanyia Lliure

Per: Ester Bueno

ARTS ESCÈNIQUES

Lliure Teatre
Dissabtes i diumenges del 14 de gener al 12 de febrer a les 12 h

De 6 a 12 anys / Durada: 1 hora / 12 € / infants: 9 €
teatrelliure.com

Moby Dick és la novel·la de Herman Melville que explica la història d’Ismael, un 
rodamón que s’enrola com a mariner al vaixell d’Ahab, el capità de la nau que 
persegueix obsessivament una gran balena blanca.
Moby Dick és una novel·la d’aventures, un llibre de viatges, és la crònica d’una cace-
ra. Però si hi volem aprofundir, també ens mostra el deliri i l’arrogància d’un home a la 
recerca d’un símbol alimentat pel seu propi egoisme. Melville va crear un personatge 
on l’atracció de l’abisme el porta a prendre decisions que exposen la seva tripulació. 
Un home que exerceix el poder enfilant el camí cap a la seva perdició.
La Kompanyia Lliure fa una proposta lúdica i participativa sota l’adaptació en la 
dramatúrgia de Marc Artigau i amb l’escenografia dibuixada de Frederic Amat. Un 
muntatge on la recerca de la balena blanca serà un viatge per la imaginació, una 
aventura màgica. El teatre és el vaixell amb el qual només es pot avançar en equip, 
tots a l’una, navegant i actuant. Un recorregut on els espectadors són també mari-
ners i actors que viatjaran cap a l’infinit.
Una experiència única recomanada per a espectadors de 6 a 12 anys que vulguin 
viatjar per racons inexplorats tot travessant el mar de la fantasia.

Hola, petits musiquistes!

Us agraden els ritmes llatins farcits de maraques, congues, trompetes i molt però 
que molt ritme? Doncs el proper mes de gener teniu l’oportunitat de gaudir de tots 
aquests ritmes amb Maaambo! Sabeu què és el mambo? És una dansa i música 
cubanes, d’origen congolès, caracteritzades pel seu ritme sincopat i la invitació cons-
tant a deixar-se portar tot movent el cos. Aquest espectacle tindrà lloc a L’Auditori de 
Barcelona en el context del cicle L’Auditori Educa, un projecte coordinat pel Servei 
Educatiu i L’Auditori. Aquest cop, la música va a càrrec de la Banda Municipal de 
Barcelona i de l’escenografia se n’encarrega la companyia La Cubana. Maaambo! és 
un recorregut, amb coreografies que enllacen les peces, per les diferents músiques 
d’arrel tradicional llatinoamericanes (salsa, mambo, tango, txa-txa-txa), fins a arribar 
a obres cultes més contemporànies de compositors com ara Piazzolla. 

Let’s do the mambo.

Maaambo!
Per: Joan Villarroya
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MÚSICA

L’Auditori
21 de gener a les 12.30 h

12 € / A partir de 5 anys / Durada: 50 min
auditori.cat
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La ballarina Silvia Santfunk (de Las Santas per als culturistes adults) i el músic de 
funk rock francès Krishoo Monthieux proposen als més petits (de 0 a 3 anys) un 
espai tranquil que permeti practicar l’atenció al detall. Un viatge sensorial a través 
d’un diàleg juganer entre dos personatges que tenen maneres d’expressar-se ben 
diferents: l’un amb la música i l’altra amb la dansa. 

Partint del principi de «la màgia del senzill», aquesta parella d’artistes apassionats 
del que fan ha creat l’espectacle que reivindica la senzillesa en els continguts, per 
tal de recuperar una mirada relaxada –que sovint no ens permetem–, protegir-nos 
del ritme accelerat de l’entorn i, d’aquesta manera, aprendre a gaudir dels petits 
estímuls que ens poden dur a grans viatges de la imaginació.

Uns cubs molt grans de cartró permetran als més moguts expressar amb el tacte el 
que percebin tant amb l’oïda com amb la vista. 

Podríem dir que aquest cop el lema de l’espectacle que ens proposa la Fundació 
Miró seria: «Canta fluixet que tenim molt per sentir, vés a poc a poc que hi ha molt 
per viure... salta baixet!».

Salta baixet
Per: Sandra Carrau

MÚSICA / DANSA

Fundació Miró
8, 15, 22, 29 de gener, a les 12 h

A partir de 3 anys / Durada: 45 min / 7 €. Consulteu descomptes
fmirobcn.org

Proposta culturista / 06
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MACBA
23, 28, 29 i 30 de desembre i 2, 4 i 5 de gener a les 12 h

De 6 a 13 anys / 3 €. Consulteu descomptes / Places limitades
macba.cat

Canalla, esteu de sort. De fet, tots ho estem: que fins a l’abril puguem gaudir de 
les exposicions MIRALDA MADEINUSA i GELATINA DURA al MACBA és una molt 
bona notícia. Però vosaltres, la canalla, com sempre us quedeu amb la millor part: 
la de les activitats i els tallers on podeu embrutar-vos les mans, dir el que penseu 
sense por i cridar ben fort. Aquestes dues exposicions ens permeten constatar 
que a finals dels setanta i principis dels vuitanta el país havia superat una etapa 
grisa i mirava cap al futur amb una creativitat ferotge. Amb el taller Sacsejats pels 
80! podreu espiar, de prop, les performances d’artistes com Miralda, manifestos 
com el d’Isidoro Valcárcel Medina o qüestionar-vos la informació que rebem a tra-
vés dels mitjans gràcies al llegat del col·lectiu Video-Nou. Del taller, no en sortireu 
indiferents: la sacsejada és d’una gran magnitud. I és que els vuitanta, estimats 
culturistes, van ser uns anys de transició, de discursos radicals i una declaració 
d’intencions de l’antiart. Quan al carrer tot era una festa. O una antifesta.

Sacsejats pels 80!
Per: Montse Martín

ARTS PLÀSTIQUES / TALLER
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Quan dúieu una pilota a l’escola, hi escrivíeu el vostre nom amb retolador amb una 
lletra impossible, no fos cas que hi hagués algun dubte sobre qui n’era el legítim 
propietari? Doncs sembla que, a la Barcelona de principis del segle xviii, aquest 
interès per mostrar la propietat de les joguines també existia. I trampes, n’heu fet 
mai? Doncs també: la canalla d’aleshores també en feia, de trampes! Tot això i molt 
més ho sabem gràcies al registre arqueològic trobat a l’antic mercat del Born, on 
ara el MUHBA ofereix la possibilitat que nosaltres mateixos descobrim les joguines 
amb què es divertien els nens i les nenes que vivien a Barcelona fa més de tres-
cents anys i, fins i tot, que juguem als jocs de l’època!

Jocs i joguines  
a la Barcelona del 1700

Per: Núria Curran

EXPOSICIÓ / TALLER

Born Centre de Cultura i Memòria
4 de gener, de 10 h a 14 h

De 6 a 11 anys / 7 €
elbornculturaimemoria.barcelona.cat
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Monestir de Pedralbes
29 de gener a les 12 h

A partir de 6 anys / 5 € (menors de 12 anys gratuït) / Places limitades
monestirpedralbes.bcn.cat

Una vegada el savi catedràtic José María Valverde va preguntar a la seva filla 
petita què era una poesia i ella li va respondre, senzillament, que era una cançó de 
paraules. La poesia no ha de fer por i sempre és un bon moment per acostar-nos-
hi, també en família. En tenim una oportunitat perfecta a la sessió poètica que la 
narradora Jordina Biosca ofereix dins les activitats que ha programat el Monestir de 
Pedralbes al voltant de l’exposició temporal sobre la poetessa sor Eulària Anzizu. 
Amb la premissa que de la poesia en podem treure de tot, i amb una variadíssi-
ma selecció de poemes d’aquí i d’allí que parteix de l’antologia de Miquel Desclot 
Poesies amb suc (La Galera), el recital interactiu demostrarà que els bons versos 
ho són per a tot tipus d’orelles.

Conjur per mirar d’aprovar  
sense estudiar i altres poemes...

Per: Andreu Gabriel i Tomàs

CONTACONTES / TALLER

/ 09Proposta culturista / 08



Ecotallers nadalencs
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Qui més qui menys ha notat alguna vegada un impuls creatiu i ha tingut l’empenta, 
amb més o menys fortuna, de reutilitzar una capsa de cartró per endreçar joguines, 
convertir-la en una televisió o una casa de nines. Depenent de la perícia de cadas-
cú, el resultat varia força. Ara teniu l’oportunitat de posar-vos a les mans hàbils de 
Planeando Truchas i aconseguir crear amb cartró tot allò que imagineu. Com elles 
mateixes expliquen, amb el cartró tot són avantatges: resistent, fàcil de manipular i 
doblegar, i reciclable. Serà un taller econadalenc per aprendre, gaudir i passar una 
bona estona en família.

Per: Infraganti

ARTS PLÀSTIQUES / TALLER

Centre Cívic Sarrià
16 de desembre de 17 h a 19 h

Familiar / Gratuït / Places limitades
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/sarria

Proposta culturista / 10

El regal de la Molly Monstre (Molly Monster)

A partir del gener del 2017  
als cinemes
Molly Monstre és l’única criatura estimada pel Popo 
i l’Etna Monstre. Passa els dies jugant alegrement 
amb el seu millor amic Edison, una joguina de 
corda amb vida pròpia. Però quan la mare dóna a 
llum un ou (i que el pare ha de trencar la closca), la 
Molly s’embarcarà en un viatge emocionant per tal 
de trobar el seu nou lloc a la família.

Una pel·lícula d’animació 
plena de colors i fantasia  
per iniciar els més menuts  
en el món del cinema

No us perdeu les properes  
estrenes i el catàleg de  
Pack Màgic a packmagic.cat

Ted Sieger
Alemanya-Suècia-Suïssa
70 minuts
A partir de 3 anys



Obrim durant les vacances escolars per 
gaudir de la música en directe i en família.

   
 

EL CENTRE DE LA MÚSICA 
DE BARCELONA

www.auditori.cat

PER NADAL, L’AUDITORI TÉ PROGRAMACIÓ  
PER A TOTS ELS PÚBLICS!

DE L’11
DE DESEMBRE

AL 15
DE GENER



PASTORS MÚSICS
Taller de Nadal al Museu de la Música

6
anys

Convertiu-vos per un 
matí en pastors nada-
lencs i contruïu-vos un 
instrument de Nadal!

27 de desembre 
a les 10h

a partir de

SONA BACH
Descobriu la música de 
Johann Sebastian Bach 
en família de la mà 
del saxofonista Llibert 
Fortuny.

28 i 29  
de desembre  
a les 12h

2
anys

a partir de

HÄNDEL & FRIENDS
Imagineu-vos navegar 
pels canals de la Venècia 
de Vivaldi, descobrir tots 
els racons del Versalles 
de Lluís XIV o passejar 
pels carrers del Leipzig 
on va viure durant anys 
la família Bach....

14 de gener a les 
17h i 15 de gener 
a les 12:30h

5
anys

a partir de

DESPLAT DIRIGEIX  
LES SEVES BANDES SONORES

Durant els darrers deu anys, Alexandre Des-
plat ha estat nominat vuit vegades als premis 
Oscar, n’ha guanyat un per Gran Hotel Buda-
pest i continua treballant en una mitjana de 
sis pel·lícules cada any. Tenir-lo a Barcelona 
dirigint la seva música amb la OBC (Orquestra 
Simfònica i Nacional de Catalunya) és un luxe 
que no ens podem perdre.

22 de desembre a les 21h i 23 de desembre  
a les 20:30h

TORTELL POLTRONA I PLA
Projecte PP

Hi ha una escola perduda allà al mig del 
Montseny, on només hi estudien els nens... 
On només hi estudien els nens que somien 
amb truites, és l’escola dels somiatruites... 
Tortell Poltrona i Albert Pla fa temps que 
estudien a aquesta escola.

26, 27, 28, 29 i 30 de desembre i 2, 3, 4, 7 i 8  
de gener a les 18h

NADAL AMB QUARTET MÈLT

Celebrem el Nadal a L’Auditori amb un con-
cert per a tota la família amb els guanyadors 
de la passada edició del programa de TV3 
“Oh, Happy Day”. Nadales de casa nostra i 
famoses Christmas Songs en clau de jazz. 
No faltaran tampoc els temes més coneguts 
que ha popularitzat el quartet. 

11 de desembre a les 19:30h



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

VINE A CANTAR…
Aquest Nadal veniu a L’Auditori amb la família i amics i 
participeu en una activitat que us permetrà formar part d’un 
taller en grup d’interpretació musical sense necessitat de 
saber música. Es treballarà amb els músics del grup i amb 
un director, per tal d’assajar i interpretar peces dels grups 
amb arranjaments especials per a l’ocasió. I si sou vergonyo-
sos i no voleu cantar, veniu directament al concert!

5
anys

a partir de

THE BEATLES II  
AMB SARGENT PEPPERS 

Formeu part de la banda 
de rock més reconeguda 
i aclamada de la història 
de la música pop!

28 de desembre 
taller a les 16h, 
concert a les 
18:30h

CHRISTMAS SONGS  
AMB QUARTET MÈLT 

Deixeu-vos endur  
per l’esperit nadalenc!

29 de desembre 
taller a les 16h, 
concert a les 
18:30h

* Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats.

Principal mitjà patrocinador  
del Nadal a L’Auditori:

Compra les entrades a:
www.auditori.cat



 

Recordeu l’emoció de viure una aventura? Basat en una cançó de la tradició angle-
sa, el conte Anem a caçar un ós tracta d’un grup de cinc nens que surten a caçar 
un ós i ho fan decidits, confiats i sense por. El camí és ple d’obstacles que han de 
travessar fins que arriben a una cova…

Anem a caçar un ós és un conte per ser llegit o cantat en veu alta. El ritme, la rima i 
els sorolls d’onomatopeies conviden el nen a participar i a sentir la mateixa emoció 
dels protagonistes. El tàndem entre el poeta Michael Rosen i les il·lustracions de 
Helen Oxenbury és màgic i prova d’això és l’èxit indiscutible d’aquesta obra des de 
la seva publicació el 1989. Ekaré l’ha publicat en castellà i català en format gran i, 
ara, també en format petit i amb pàgines de cartró, perquè els més petits el puguin 
gaudir igual que els grans.

* L’alcalde de Venècia, Luigi Brugnaro, va prohibir aquest conte a les  
escoles perquè, segons ell, fomentava el maltractament als animals.

Anem a caçar un ós
Michael Rosen / Helen Oxenbury

Ediciones Ekaré

Per: Luz Verdaguer

26

LLIBRE

A partir de 2 anys

Selecció culturista / 01

Tres temibles bandits es converteixen en el terror d’una regió pels assalts i roba-
toris que protagonitzen. Com que ningú no gosa enfrontar-s’hi, els tres bandits 
s’enriqueixen sense límit, fins que una noia òrfena els aparta del costat fosc de la 
vida i els transforma en uns filantrops inesperats. Des de Frankenstein fins a Gru, el 
meu dolent preferit no s’ha trobat cap altre kriptonita per estovar el cor d’un malvat 
que una noia adorable i innocent.

Un clàssic des dels anys seixanta—obra del gran Tomi Ungerer, premi Hans Chris-
tian Andersen i col·laborador de The New Yorker, Harper’s Bazaar i Esquire— que 
es reedita, reivindicat per Maurice Sendak, després que els seus llibres per a adults 
el convertissin en un autor maleït als Estats Units.

Els tres bandits
Tomi Ungerer 

Kalandraka

Per: Jorge Manzanilla

27

LLIBRE

A partir de 5 anys

/ 02



 

Què és el que passa de nit quan s’apaguen els llums? Aquesta és una pregunta 
que es fan molts nens i nenes i que Maurice Sendak, sempre atent als desitjos més 
aventurers, foscos i fantasiosos dels seus lectors, respon amb la història d’en Miquel, 
un nen de tres anys que abandona el seu llit, confortable i calentet, per endinsar-se 
en els misteris de la nit de la ciutat que mai dorm i que inspira el relat: Nova York.
A la cuina, de nit, publicat el 1970, té tots els elements essencials de les grans obres 
de Sendak: una il·lustració exquisida, una fascinant combinació de realitat i fantasia, 
i la controvèrsia. Ja amb la publicació d’On viuen els monstres el 1963, va sorgir el 
debat de si els contes de Sendak eren apropiats per als infants. A gran part de la 
societat que tendeix a la sobreprotecció i al sentimentalisme en la infància, no va 
agradar que el Max, el seu protagonista, s’enfrontés amb la seva mare i li cridés «Et 
menjaré!».
A A la cuina, de nit el que va fer saltar les alarmes va ser la nuesa del seu protago-
nista (ja que en Miquel es passeja part del conte sense roba). Pares, mares, llibreters 
i bibliotecaris van reaccionar dibuixant bolquers sobre el cos del protagonista, estri-
pant pàgines i, fins i tot, cremant llibres. La defensa de l’editora, Ursula Nordstrom, 
una de les figures cabdals de l’edició infantil nord-americana del segle passat, i de 
l’autor va ser contundent: «són els adults els que se senten ofesos amb la nuesa, 
no pas els infants».
Malauradament, encara avui en dia, A la cuina, de nit figura a la llista dels llibres 
censurats que confecciona cada any l’ALA (American Library Association).
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A la cuina de nit 
Maurice Sendak

Kalandraka

Per: Tamara Sánchez

LLIBRE

A partir de 6 anys

No només per pondre ous viuen les gallines, ens podria dir Madame Leonarda 
—el nostre personatge—, un ésser especial meitat gallina, meitat monja. I ens ho 
podria dir mentre la veiem estenent mitjons que volen, fent volar avions de paper, 
revelant-nos la veritat sobre el primer viatge tripulat a la lluna o escrivint el primer 
poema visual amb guix sobre una pissarra. Que no en teniu prou? Atreviu-vos, 
sense miraments, a obrir les tapes dures del llibre que ens destapa, des del seu 
naixement, la vida, les situacions quotidianes mistificades i les peripècies extraor-
dinàries de Madame Leonarda: una obra il·lustrada —tornada a publicar, en versió 
completa, més de trenta anys després de la seva primera edició a Alemanya— en 
trenta-tres passatges autònoms i amb dibuixos i vinyetes brillants, amb foliscopi 
inclòs si el sabeu trobar, farcida de picades d’ullet al cine mut (Chaplin, Keaton) i 
referències al món artístic (Magritte, Leonardo da Vinci) i social (Marx). Una oda a 
l’enginy i la curiositat, a l’art per l’art, a anar més enllà del que se suposa que som 
i que hem de fer a la vida, perquè «el que és veritablement important no és pondre 
ous, sinó volar». 

* La primera edició a Alemanya es va cremar a impremta per un problema de màquines i es va 
haver de reeditar.

Madame Leonarda 
Artur Heras

Editorial Media Vaca

Per: Elm Puig
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/ 04



Quin munt d’Alícies hem conegut al llarg dels anys: des del dibuix animat de Dis-
ney fins a l’Alícia guerrera de pel·lícula de Tim Burton, passant, sobretot, per les 
il·lustracions originals, clàssiques en blanc i negre de John Tenniel. Però la història 
és sempre la mateixa, la que tots coneixem: una nena que, perseguint un conill que 
té pressa, cau per un forat i arriba a un món surrealista on qualsevol cosa pot passar, 
i passa! Una cerimònia del te absolutament esbojarrada, un gat conseller de dubtosa 
confiança i una sentència de la Reina de Cors són part del màgic món que va cons-
truir Lewis Carroll en aquest conte, farcit de cançons, poesia i narracions sense sentit 
(aparentment). S’han fet moltes edicions d’Alícia al país de les meravelles, sobretot 
commemorant els 150 anys de la seva publicació. Però n’hi ha alguna que encara ens 
sorprèn, i és aquesta editada per Estrella Polar i il·lustrada amb un encert excepcional 
per Júlia Sardà (juliasarda.com). El gran protagonisme se l’endú l’Alícia, que amb uns 
grans ulls transmet aquest neguit d’incertesa i desconcert que acompanya tota la his-
tòria. Per començar ens trobem que és morena, i per què no? Per què sempre ens la 
imaginem amb els cabells rossos i llargs? La il·lustradora trenca aquest estereotip. Li 
dibuixa un vestit blanc que contrasta amb els negres, blaus i marrons apagats predo-
minants en cada pàgina i que creen un entorn més càlid. I afegeix una suma de detalls 
on cada petit objecte hi té cabuda. Si teniu ganes de rellegir aquest clàssic i gaudir 
(tant petits com grans) d’una Alícia com mai l’havíeu vist, no us perdeu aquesta edició!
• Alícia al país de les meravelles va ser prohibida el 1900, als Estats Units, quan en una escola 
de secundària hi van veure referències a la masturbació i a fantasies sexuals, a més a més de 
caracteritzacions despectives dels professors i de les cerimònies religioses. També el 1931 va 
ser prohibida a la Xina, perquè el censor va considerar que el fet de donar als animals atributs 
propis dels éssers humans podia confondre els infants.

Per: Laura Bernis / Llibresdemandarina.blogspot.com
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Alícia al país de les meravelles
Lewis Carrol

Il·lustradora: Júlia Cerdà
Estrella Polar

LLIBRE



RECOMANACIONS DE

Poesia 
María Isabel Sánchez 
Vegara, Elisa Munsó
Col·lecció de més de vint 
poemes pensats perquè  
els petits els completin  
i se’ls facin seus. No hi ha 
poemes ni bons ni dolents. 
I molt menys quan els 
escrius tu.
A partir de 5 anys / 12,95 €

Caçadors 
d’acudits 
Martín Piñol,  
Òscar Julve (Il·lustrador)
Recull dels millors 
acudits de la galàxia, 
un per a cada dia de 
l’any. A més inclou 
10 consells per ser 
un bon caçador 
d’acudits. 
A partir de 7 anys 
14,90 €

Secret Princesses 
1. El collaret 

màgic
Rosie Banks

Nova sèrie d’amistat 
i fantasia, moltes 

aventures i personatges 
màgics. Inclou un 
collaret de regal. 

A partir de 7 anys 
8,95 €

Vola 
Lesley Barnes

Àlbum il·lustrat amb  
solapes. Una joia que amaga 

una història tendra sobre  
la llibertat. Inclou jocs de 

buscar objectes.  
A partir de 3 anys 

14,95 €

Zoo Llibre + puzle
El millor regal perquè els petits es diverteixin 
aprenent. La caixa inclou un llibre fotogràfic dels 
animals del zoo i un puzle gegant de 20 peces. 
A partir d’1 any / 16,95 €

Hopi 1. El misteri  
de la lluna

 J. Lluís Badal, Zuzanna 
Celej (Il·lustradora)

Nova sèrie d’aventures  
i misteris per a primers 

lectors protagonitzada pel 
cadell Hopi, i els seus  

amics Ferran i Balbina.  
A partir de 6 anys 

10,95 €

ESPECIAL NADAL

lagaleraeditorial.com

RECOMANACIONS DE

Tots fem caca / Taro Gomi
Tots fem caca és un clàssic de la literatura 
infantil. Un llibre divertidíssim per als més 

petits que parla d’un procés natural com és 
el fet de «fer caca». Perquè tots els éssers 
vius mengem, i per això… tots fem caca! 

36 pàgines  / 13,90€

Els meus amics 
/ Taro Gomi
Amb Els meus amics, 
Gomi mostra als més 
menuts que és fàcil fer 
amics en els llocs més 
insospitats. I que de tots 
ells en podem aprendre 
alguna cosa. Una petita 
joia visual.  
44 pàgines / 13,90€

La casa de ratolins. Noves 
aventures del Sam i la Júlia 

Karina Schaapman
Endinsa’t en el món en miniatura de La casa 

dels ratolins, una casa que no s’assembla 
a cap altra! Un món increïble i ple de racons 
secrets, personatges curiosos i detalls únics 
per descobrir. Torna a viure noves aventures 
amb la Júlia i el Sam!! 72 pàgines  / 17,90€

El meu amic llibre 
Kirsten Hall, Dashs Tolstikova 
Hi havia una vegada un llibre que es deia Llibre.  
Era dur i fort, i deia paraules enginyoses i divertides. 
Cada dia tenia l’esperança que un nen el descobrís  
i se l’estimés i el cuidés com s’estimen i es cuiden 
els amics. I un dia va passar...  
48 pàgines  / 16€

ESPECIAL NADAL

blackiebooks.org

«Quan un llibre es converteix 
en protagonista de la història 
que explica. Metaliteratura  
per als més petits» 
Brain Pickings

«Millor llibre 
il·lustrat  
de l’any» 
The New  
York Times



RECOMANACIONS DE

L’ovelleta que 
va venir a sopar 
Steve Smallman
Un conte deliciós 
ple de valors com la 
generositat i l’acceptació 
de les diferències. Una 
entranyable història 
d’amistat.  
A partir de 7 anys

Ventafocs / Raquel Díaz
Aquesta és la història de la Ventafocs, però 

també és la història de la seva mare, del seu 
pare, de les seves germanastres, els seus 
amics, els seus secrets, desitjos, il·lusions 

i pors... La veritable, veritable història 
explicada per ella mateixa. 

Un hipopòtam a la lluna
David Walliams, Tony Ross
Dos enormes hipopòtams. Un GRAN 
somni… Qui serà el primer d’arribar  
a la lluna?  
A partir de 7 anys

L’estrella  
de Laura  

Klaus Baumgart
Les nits que la Laura no 

pot dormir, s’asseu davant 
la finestra i contempla les 
estrelles. Una d’aquestes 

nits, la Laura veu caure 
una estrella directament al 
costat de casa seva. Serà 

un somni?  
A partir de 4 anys

El meu  
gran atles
Natalie Hughes
Un atles amb mapes 
gegants per pintar amb 
colors el món sencer. 
Una forma fantàstica 
d’apropar els nens 
a l’exploració de la 
geografia.
A partir de 7 anys

L’Elmer és únic 
David McKee

Un recopilatori de contes 
de la col·lecció «Primeres 

lectures» de l’Elmer, 
l’elefant més estimat  

pels nens.  
A partir de 4 anys

ESPECIAL NADAL

megustaleerinfantil.com

RECOMANACIONS DE

Ecològik ens convida a conèixer la 
importància de la natura i els principis bàsics 
de l’Ecologia. Amb ell ens convertim en eco-

arquitectes i guardians d’un món verd i sostenible. 
Mitjançant jocs i activitats aprendrem coses tan 

importants com el paper fonamental de les abelles, 
la procedència de l’aigua que arriba a les nostres 

llars o en què consisteix el suprareciclatge.
13,95 €

Kulinari és un llibre de cuina d’allò més 
divertit i variat: amb la Kasia, una il·lustradora 
que no li agrada gens cuinar, i en Szymon, un 
dissenyador aficionat a la cuina, entendrem com 
es distribueixen els productes al supermercat, 
anirem a un mercat d’agricultura ecològica i 
aprendrem la diferència entre cuina vegetariana i 
vegana, entre moltes altres coses. 
13,95 €

ESPECIAL NADAL

mtm-editor.es

Cosmic Cat és un 
intrèpid gat espacial que viu 
sorprenents aventures de la 
mà dels seus petits lectors: 

ells decideixen en cada 
moment què passa, com 

passa i com anirà vestit el 
nostre protagonista felí. Un 
desplegable i làmines amb 

troquels plens de vestits, 
perruques i objectes 

còsmics permetran que els 
petits deixin volar la seva 
imaginació tot inventant 

increïbles històries. 
12,95 €

Y tú, ¿qué ves? 
Aquest original llibre 
fou creat per Ed 
Emberley a finals dels 
anys 70. Encantadora 
i sorprenent, l’obra 
convida els més petits  
a jugar amb el paper  
de les pàgines posades 

a contrallum, de manera que puguin 
descobrir quin animaló s’amaga a  
cadascuna d’elles. Es tracta d’una 
experiència màgica en la qual haurem 
d’aprendre a mirar més enllà del llibre,  
a través de les seves pàgines.
12,95 €



RECOMANACIONS DE

La Capsa Regal
És una manera original de regalar la subscripció a les revistes.  

Inclou una revista d’obsequi, un regal exclusiu per als subscriptors,  
i el codi per activar la subscripció per rebre la revista tot un any. 

Cavall Fort  
La revista per a nens i nenes a partir  

de 9 anys. Reportatges, còmic, jocs, contes... 
un contingut ben variat especial per a ells que 

despertarà el seu interès i creativitat.
5,50€

El Tatano
És el germà petit de Cavall Fort. 
Adreçada a lectors a partir de 4 anys. 
Els acompanyarà en les seves primeres 
lectures i els despertarà la curiositat i les 
ganes d’aprendre mentre s’ho passen bé.
5,50€

ESPECIAL NADAL

cavallfort.cat

Cavall Fort  
69,50€ / 21 números

El Tatano  
58,00€ / 12 números

RECOMANACIONS DE

ESPECIAL NADAL

meandmineworld.com

Cloc-cloc
Let’s Play
Joc tradicional 
d’habilitat manual. 
Un repte que crea 
adicció, tant a petits 
com a grans.
De 6 a 12 anys

Passaport del lector
Si sou dels que pensen  
que un llibre és sempre  

un bon regal i que mai és 
aviat per començar a conta-
giar la passió per la lectura, 
aquest passaport us será  

de gran ajuda.
De 6 a 12 anys

Passaport viatger
Pocs regals poden ser més 
profitosos que els d’un viatge. 
Aquest passaport està pensat 
per ajudar els més petits a 
ser conscients que qualsevol 
viatge, per petit que sigui, es 
pot convertir  
en una gran aventura.
De 6 a 12 anys

Arquitectures Let’s Play
Un dels jocs que mai pot faltar en el desenvolupa-

ment d’un infant. A les seves virtuts conegudes, 
cal afegir la peculiaritat de la pintura Chalk Paint 
d’aquesta col·lecció, que permet dibuixar sobre 

les peces, estenent encara més la vessant creativa 
d’aquest joc. De 3 a 6 anys

Cordes  
de saltar
Let’s Play
Una de les joguines 
clàssiques  impres-
cindibles: diversió, 
concentració, exer-
cici, equilibri, i aptes 
per a adults intrèpits.
A partir de 4 anys

Carnet de conduir
Sí a la carta als Reis 

d’enguany, apareix una bici-
cleta o un patinet, no oblideu 

que potser us caldrà un 
carnet de conduir. Una ma-

nera divertida de registrar 
un moment important en la 

biografia d’un nen/a.
De 4 a 8 anys



El disc de debut de Núria Graham va tenir tot allò que li mancava a la seva pri-
mera maqueta. Perquè el talent de la jove vigatana és innat, i les seves primeres 
cançons eren una demostració del que podia arribar a fer, però tal vegada encara 
era d’hora per abastar tants terrenys. En canvi, Bird Eyes ––el disc amb la pintura 
d’Adam Green a la portada–– és una constatació del que va aconseguir ràpida-
ment, quan, sense pensar-s’ho dues vegades, va sobrevolar aquells terrenys, i 
amb ulls d’ocell va definir ben bé les seves preses i va anar a per elles. Eren les 
seves pròpies cançons. I quines cançons. Quina sort vam tenir que s’enlairés, mal-
grat que ella li canti a la mala sort: «But as long as you’re by my side, I don’t give a 
fuck about my bad luck (...). I love my bad luck».

Núria Graham
Bird Eyes   

2015

Per: Pere Agramunt
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Que si la música allà es valora molt més que aquí, que si sembla que els americans 
tinguin un talent especial, que si tot el que és cantat en anglès ens sona sempre 
millor, etc. Seria poc rigorós casar-se amb arguments tan poc fonamentats, però 
potser ens podem posar en boca allò que diuen que quan els gossos borden algu-
na cosa senten. Fixeu-vos en aquest disc que us recomano: A Potluck és el segon 
àlbum (en tenen set) de Lucky Diaz and The Family Jam Band, una parella de Los 
Angeles que es guanya la vida tocant a escoles, museus, parcs i festivals. I no no-
més això, també tenen un programa a la televisió pública nord-americana i fins i tot 
han guanyat un Latin Grammy! Pregunteu a les bandes d’aquí si és gaire rendible 
intentar fer carrera en la música familiar. Quins són els seus mèrits? Composicions 
treballadíssimes i amb molt bon gust dins aquesta vaga però útil etiqueta de l’indie 
pop-rock, melodies amb un ritme d’aquells que de seguida et fan fer anar el peu 
com si toquessis el bombo. Fins i tot podeu fer-vos un tip de riure amb el tema en el 
qual el senyor Diaz ret homenatge (dubtós) a la llengua de la seva família. 

Lucky Diaz and The Family Jam Band
A Potluck 

2012

Per: Isaac Casals
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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

Esta casa es una ruina
1986

41

Un dia marxareu de casa els pares, 
catòdics. De sobte, allà estareu, me-
surant la paret d’un menjador per 
veure si hi cabria el sofà que us dóna 
la tieta, valorant una cuina renovada, 
o preguntant-li al de la immobiliària 
per quina banda surt el sol. Sereu llo-
gaters que es barallen amb adminis-
tradors sobre cisternes que no ragen 
o taques d’humitat. I amb els anys, al-
guns, seguint un instint primitiu que fa 
sentir-nos més segurs si posseïm el 
que ens envolta, fareu un cop de cap 
i demanareu una hipoteca de trenta, 
o quaranta anys. Visca! Podríem dir 
que Esta casa es una ruina és una 
faula sobre les pors d’hipotecar-se. 
Tom Hanks, l’actor de comèdia de 

moda —abans que dos Oscars con-
secutius per Philadelphia (1993) i 
Forrest Gump (1994) el convertissin 
en un actor dramàtic de prestigi—, va 
protagonitzar aquesta història sobre 
una parella que s’endeuta per una 
casa que, ho descobreixen després, 
cau a trossos. La mansió on se si-
tua l’acció, les parts de slapstick pel 
lluïment de Hanks i el final feliç amb 
boda inclosa li dissimulen la mala llet, 
però trenta anys després, des d’una 
Barcelona on els lloguers tornen a pu-
jar i on comprar un pis sona a activitat 
pintoresca del segle passat, és inevi-
table pensar que, en el fons, potser 
era més que una comèdia simpàtica 
de Hollywood.
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Els éssers humans som complexos, 
catòdics. I no sempre bons. De fet, hi 
ha un gènere de comèdia basat en la 
nostra malícia. Quin és, si no, l’origen 
de l’humor d’alguns pallassos, el ma-
teix que Laurel & Hardy o Charles 
Chaplin van adaptar al cinema i més 
recentment Rowan Atkinson a la te-
levisió amb Mr. Bean? En el fons de 
les rialles que provoquen les desgrà-
cies d’aquests personatges ingenus i 
desafortunats, no hi ha l’alleujament 
de no ser nosaltres qui les patim? La 
televisió anglesa dels anys setanta 
va incorporar a la llista d’aquests cò-
mics un nom il·lustre, Frank Spencer, 
un jove acabat de casar, amb boina 
i gavardina, de molt bona pasta però 
amb poques aptituds per a la vida 

amb societat. En la versió doblada 
de TV3, emesa als anys vuitanta, era 
decisiu, potser massa, el doblatge de 
Joan Pera, la veu del qual anirà sem-
pre lligada al rostre de l’actor Michael 
Crawford en el cervell dels catalans. 
Aquell «Ohhhh Betty» de Crawford-
Pera, dedicat a la comprensiva dona 
del protagonista, va fer fortuna. Pen-
seu que era un moment en què la 
tècnica de les frases ganxo encara 
s’havia d’explotar molt en les comè-
dies televisives. Després van venir el 
«¿He sido yo?» de Steve Urkel o el 
«¿Cómo va eso?» de Joey Tribianni, 
i les frases ganxo es van acabar per 
sempre. Que la vostra generació no 
les torni a posar de moda, canalla, feu 
aquest favor al professor.

N’hi ha que neixen 
estrellats

1973

Gaudeix d’unes festes  
saludables amb Veritas

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





Un joc clàssic dels que enganxa 
tota la família. D’aquells que uneix 
diferents generacions al voltant de 
la taula i que satisfà tots aquells que 
els agrada guanyar. Perquè no ens 
enganyem, la mala sort arriba sovint, 
però la bona també. Les boniques 
il·lustracions d’animals d’aquest ori-
ginal joc de parelles el converteixen 
en un regal fantàstic. 

Mistigri  
Animaux
A partir de 2-3 anys

boutique.lesjouetslibres.fr
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Joguines
Per: Txell Hernández Gil

kiddult.net

01

Els daus són el símbol més emble-
màtic de la sort. Quan els llancem el 
nostre pensament va a mil per hora 
i pateix com mai uns segons que 
semblen allargar-se una eternitat. El 
joc inclou un gobelet, cinc daus de 
pòquer i una base especial per ga-
rantir que no es fan trampes. Un joc 
de picaresca on s’intenta enredar el 
company venent-li la moto que tenim 
un trio, un ful, etc. 

Mentidados  
de Cayro
A partir de 7 anys

cayro.es

03
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Diuen que l’antítesi a l’atzar són les 
matemàtiques. Ciència pura, exac-
ta. Personalment sempre m’han 
anat fatal, l’assignatura maleïda de 
tota la meva infància i adolescència. 
Encara sóc a temps d’aprendre al-
guna cosa de matemàtiques jugant 
amb els meus nens. Aquest joc, ins-
pirat en la pedagogia Montessori, 
és una bona manera d’aprendre (o 
reaprendre) la base matemàtica i el 
sistema numèric. A veure si així co-
menço, ni que sigui als 32, a comp-
tar mentalment. 

Trígonos, base 
10 mini

La matemàtica visual
A partir de 4 anys
trigonos.cat

02



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

És tendència



Pares i mares hipsters:  
en aquest número d’El Culturista m’he posat el barret  

de coach per fer-vos reflexionar. Una mica, no ens passem,  
que ja en tenim prou amb els articles sobre paternitat  
conscient i amor infinit. Quan em diuen «mala sort»  

sempre em ve al cap aquella faula sobre un pagès a qui  
els seus veïns consideraven afortunat perquè tenia un  

fantàstic cavall per treballar el camp. La història comença  
quan el cavall s’escapa i tot el poble va a consolar el pagès  
per la pèrdua de l’animal. Tots li diuen: «Quina mala sort  

que has tingut!». I el pagès els sorprèn dient:  
«Bona sort? Mala sort? Mai no se sap…». 

Uns dies després, el cavall torna amb tres eugues salvatges.  
Els veïns el feliciten per la seva bona fortuna: ara podrà  

criar cavalls i enriquir-se. Però ell torna a contestar:  
«Bona sort? Mala sort? Mai no se sap…».  

L’endemà, el fill del pagès es trenca una cama i un braç  
mentre intenta domar una de les eugues. Els veïns  
el visiten i lamenten la seva mala sort, però el pare  
amb tota la serenor del món respon un altre cop:  

«Bona sort? Mala sort? Mai no se sap…».

Mentrestant esclata una guerra i els joves del poble  
són reclutats, excepte el fill del pagès, encara lesionat.  
Els vilatans tornen a exclamar-se de la bona fortuna  

del pagès i, és clar, ell els contesta:  
«Bona sort? Mala sort? Mai no se sap…».

Oi que des que teniu fills a la vida tot són aprenentatges?  
Visca la teoria de la relativitat dels pares! 

Per: Pema Maymó
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1. 
És sort o mala sort que el teu fill de dos anys t’avisi que s’està fent pipí al lloc més 
inadequat de la ciutat? Una sort que t’ho digui, siguem sincers! Mala sort és que no 
hi hagi ni un trist bar a la vista! Perquè l’anècdota acabi amb un final feliç, aquí teniu 
la solució perfecta per a viatges i excursions: el Potette Plus, un orinal portàtil que 
es converteix en el que necessitis en aquell precís moment! Ets a un bar i té caca? 
Idò poses el seient obert i el teu nen hi seu amb totes les mesures higièniques! 
Que heu anat d’excursió a una reserva ecològica i no aguanta més? Idò muntes 
una bossa de plàstic al Potette i quan hagi acabat «la feina», tancadeta i als fems! 
La vida en època d’entrenament d’esfínters millorarà substancialment amb aquest 
producte que vos cabrà a qualsevol lloc de la bossa dels bolquers o la motxilla! 

potette.com
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2. 3.
I si, malgrat tot, no sou capaços de 
pensar en termes relatius i creieu que 
la mala sort vos persegueix...donau-li 
la volta i enviau-li un missatge positiu i 
ple de llum al vostre destí fatal! 

Amb aquestes capses il·luminades 
de l’empresa britànica Locomocean 
podreu escriure missatges breus i 
clars per a vosaltres o els vostres 
fills: teniu 85 lletres, números i sím-
bols per crear segons la vostra ima-
ginació. No deixeu que la foscor ni la 
creença en la mala sort envaeixin les 
vostres vides! Recordeu: tot és relatiu 
en aquesta vida! 

locomocean.co.uk

Viure en una casa petita pot ser ge-
nial perquè hi ha menys espai per ne-
tejar. Menys coses que s’acumulen! 
Visca na Marie Kondo i les seves 
ensenyances encara que a molts us 
semblessin esperpèntiques! Però una 
casa justeta també pot ser un proble-
ma si no hi cabem tots, o si els més 
petits no poden arribar a tots els es-
pais útils de la casa. Els japonesos, 
experts a treure el màxim rendiment 
als espais mínims, han trobat una 
solució bonica, imaginativa i pràctica 
a l’assumpte dels altells: potser no 
tenen espai en horitzontal, però sí en 
vertical! I l’estudi Alegre Design ha 
convertit l’escala en un element es-
tèticament atractiu però també en un 
accés que ja forma part del joc. Teniu 
tres models per triar segons l’altura 
on vulgueu arribar. Algun enamorat 
del Japó a la sala? 

alegredesign.es

Us esperen una gran varietat 
d’activitats a diferents espais de La 
Pedrera. Podreu assistir a tallers, 
contes, espectacles de màgia, 
titelles i concerts. 

Totes les activitats estaran animades 
pel patge Fumera, així els infants 
tindran l’oportunitat de donar la car-
ta al missatger dels Reis Mags. Per no 
parar de ballar, hem convidat Bro-
das Bros, una companyia de dan-
sa urbana que us omplirà d’energia 
amb els seus robots lluminosos. Tam-

bé podeu optar per un espectacle de 
titelles poc convencional, els titelles 
hologràfics us sorprendran.

Si als petits els agraden les manua-
litats és el moment d’anar al taller, 
on podran fabricar un arbre de Na-
dal amb fils o un centre d’espelmes 
amb la tècnica del collage. Com a 
proposta final, us suggerim un show 
de màgia que us deixarà bocaba-
dats. Un espectacle amb música, 
ball, malabars i globoflèxia per ani-
mar a participar els més petits.

La Màgia  
del Nadal
La Pedrera · 2016
Activitat familiar
Dimecres 28 de desembre de 16 h a 19.30 h
A partir de 3 anys / 8 €

lapedrera.com

Vols gaudir d’un Nadal ple de màgia  
amb els més petits de la casa? 
Doncs vine a viure’l amb nosaltres!





Totes les ciutats amaguen 
llegendes i supersticions, pous, 
pedres o ponts que funcionen 
d’amulet. A Barcelona bona 
part de la sort es concentra 
al barri de Ciutat Vella. Al 
número 12 del carrer dels 
Carders, s’hi ubicava l’Hostal 
de la Bona Sort, on sembla que 
treballava la Marieta de l’ull 
viu, protagonista de la cançó 
«Baixant de la Font del Gat».

Per la ciutat

Fotografies: 
Isaac Casals
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On trobar  
la bona sort
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Al carrer de Santa Llúcia número 1, al 
costat dret de la Casa Ardiaca, hi troba-
reu una bústia de pedra amb relleu on 
es veu un estol d’orenetes i una tortuga. 
És obra de Domènech i Montaner i diuen 
que tocar la closca de la tortuga garan-
teix sort per a una bona temporada.
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Però la visita obligada per atreure la 
bona fortuna és la Catedral. Segons 
expliquen els historiadors, l’any 877 en 
aquest indret hi havia una basílica pa-
leocristiana que acollia les relíquies de 
Santa Eulàlia. Més tard va convertir-se 
en catedral romànica i posteriorment es 
va aixecar la catedral d’estil gòtic que 
tots coneixem. 

Apropeu-vos al claustre, la canalla us 
ho agrairà, té poc a veure amb l’espai 
de pau i meditació de la majoria de 
claustres. Al centre hi ha un jardí amb 
palmeres, magnòlies, un taronger i un 
brollador on es fa ballar l’ou durant les 
festes del Corpus. Molt a prop hi ha 
una bassa per on campen tretze oques 
blanques, tantes com, segons la llegen-
da, anys tenia Santa Eulàlia quan va 
ser martiritzada. També s’explica que 
durant la construcció de la catedral el 
crit de les oques va evitar un robatori. 

Des de llavors es van guanyar l’honor 
d’habitar en aquest indret.

A la Catedral el número 13 representa 
la bona sort i per això, a part de les tret-
ze oques, també hi ha tretze columnes. 

En una cantonada, una font amb una 
petita escultura del drac i Sant Jordi 
recull les monedes de la gent que bus-
ca acomplir, amb una mica de sort, els 
seus desitjos. 

Tot i la quantitat de gent que hi troba-
reu, pels volts de Nadal és una època 
bonica per acostar-se a la Catedral i 
aprofitar per passejar entre figuretes 
de pessebre i vesc (perquè us porti sort 
us l’han de regalar) de la Fira de San-
ta Llúcia, que se celebra des de l’any 
1786. Ah, i sabeu quin dia és Santa Llú-
cia... el 13 de desembre!

Bon Nadal i bona sort.



Bones idees
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Moix
negre

Per:  Aina Bestard

Hi ha que diu que creuar-se amb un gat negre  
porta mala sort i que, en canvi, si els veiem de cara no.  

Mireu bé aquests felins i responeu-me:  
no preferiu deixar-vos estar de supersticions  

i omplir la casa d’aquests testos? 

01
Netegeu les ampolles de plàstic i amb l’ajuda d’un adult retalleu-les per la meitat.

02
Dibuixeu a cada ampolla la cara d’un gat amb el retolador negre i ratlleu la part de 
dalt del cap resseguint la silueta. 

03 
Pinteu el cap del gat tot negre i la resta de color gris. Quan estigui sec, ja podreu 
pintar la resta de detalls —ulls, galtes, bigotis i pèl— amb els colors que vulgueu.

04 
Per fer-lo servir directament de test, feu-hi quatre forats a la part de sota i, si els 
voleu penjar, feu un petit orifici a cada lateral per passar-hi una corda o cordill. 

Ja hi podeu plantar el cactus o, ara que ve Nadal, la ponsètia! 

Ampolles 
de plàstic 
transparent

Necessitem: 

Pintures acríliques  
(també podeu barrejar pintures  
plàstiques amb cola blanca)
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Pinzells CúterTisores

Més informació a
elculturista.cat

Retolador negre  
permanent 

Corda  
o cordill



Bones idees
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L’
  es
    ca
       la 
màgica

No passeu per sota una escala recolzada a la paret!!! 
Convertiu-la en un arbre de Nadal,  
una prestatgeria, una tenda d’indis  

o un gegant per passejar-lo quan sigui festa major.

01
El més important és trobar un bon tros de roba —un llençol vell seria perfecte—, 
si no en teniu podeu ajuntar més d’un tros de roba per cobrir cada costat de la 
tenda.

02
Obriu l’escala i mireu de tapar amb la roba els dos laterals i la part del darrere de 
l’escala. Quan hagueu comprovat bé les mides, marqueu els punts de l’escala i 
de la roba on enganxareu els trossos de velcro. Per anar bé han de ser quatre 
punts de subjecció per tram.

03 
Poseu els trossos de velcro a la roba i a l’escala. Si teniu una peça de roba gran 
que ho cobreixi tot, aneu-la subjectant pels punts del velcro, si no, també podeu 
retallar els triangles de cada costat.

Una escala 
mitjana

Necessitem: 

Velcro
autoadhesiu
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Un llençol o trossos 
grans de roba

Tisores

Més idees a
elculturista.cat



05 
Guanya el jugador 

que passi sense tocar 
la llana o que la toqui 

menys vegades.

Ja esteu preparats 
per fer d’espies?
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04
Els nens hauran de creuar el 
laberint sense tocar les llanes, 
per dalt, per baix... per on els 
resulti més fàcil passar. Un 
altre jugador pot tenir un xiu-
let i fer-lo sonar cada vegada 
que el jugador que travessa el 
circuit toqui un dels fils. 

02
Un cop tenim l’espai, hem de construir 
el laberint. Enganxem amb cinta de 
carrosser o de pintor la llana –o també 
podem fer servir cordill o vetes– de 
costat a costat del passadís, a diferents 
altures i direccions, perquè sigui més 
difícil travessar el passadís sense 
tocar la llana. 

03
Com més estret 
sigui el passadís, 
més complicat 
serà travessar-lo. 
Passem la llana de 
punta a punta fins 
que ens quedi el 
passadís com si 
fos un laberint 
de fils, a l’estil 
de les pel·lícules 
d’espies.

Primer hem de buscar 
un lloc de casa que ens 
permeti dissenyar el 
laberint. L’ideal seria 
construir-lo al passadís 
(si és llarg, millor que 
millor), però també 
es pot muntar en una 
habitació. 

01
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ambBones idees

Laberint 
d’espies
Les tardes d’hivern 
s’acostumen a fer llargues 
i, en alguns casos, fins i tot 
avorrides. Però no patiu que 
aquest joc d’espies farà que 
els nens es diverteixin a 
casa, resguardats del fred, i 
que passin una bona estona. 
Es tracta de construir amb 
llanes o vetes un laberint 
d’espies, a l’estil de Missió 
impossible. També és un joc 
molt pràctic per organitzar 
en una festa d’aniversari.

Trobareu més informació a
elculturista.cat

Un cabdell de llana, cordill o vetes
Tisores
Cinta de carrosser o de pintor

Necessitem:
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L’entrevista

L’ENTREVISTA

Sergio Belmonte 
LLICENCIAT EN MATEMÀTIQUES, 

ESPECIALITZAT EN INVESTIGACIÓ NUMÈRICA I ESTADÍSTICA

Per: Núria Puyuelo

Aquest Nadal 
gaudeix del teatre  
amb la família,  
vine al SAT! 

Nit de reis
Cia. La Roda Produccions

27, 28, 29, 30 desembre
2, 3, 4 gener

Alícia 
Cia. Thomas Noone 

Dance
18 desembre

Plors de cocodril
Cia. La pera llimonera

14, 15, 21, 22, 28, 29 gener

SAT! Teatre
Neopàtria 54, Barcelona
T. 933457930
info@sat-teatre.cat  

Venda d’entrades online!
www.sat-teatre.cat
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L’entrevista

Aquest número d’El Culturista està dedicat a la mala sort. Ets supersticiós?

No, rotundament no. A més, sóc matemàtic i pocs matemàtics són supersticiosos. 
I contra tota superstició, vaig néixer un dia tretze.

Les teves dues passions són les matemàtiques i la màgia. Què tenen en comú?

La màgia és un art. Un mag argentí, que es deia René Lavand, sempre deia que 
la màgia és l’art de fer possible allò impossible. Les matemàtiques també són un 
art: l’art de poder investigar i descobrir allò impossible. Són l’art de pensar. Sem-
pre s’ha parlat de la utilitat de les matemàtiques, però també s’ha de posar en 
valor les matemàtiques per si mateixes, el gust de fer-les perquè ens emocionen. 
Només per això la màgia i les matemàtiques tenen molta relació, perquè són arts 
que emocionen. Amb la màgia et pots sorprendre molt i amb les matemàtiques 
també. 

Fas servir la màgia per ensenyar matemàtiques?

Sí, agafo efectes de màgia que tenen una base matemàtica i faig activitats a 
classe. D’aquesta manera, els alumnes estan molt encuriosits i la curiositat és 
el primer pas per a la motivació. No és el mateix aprendre les coses per força o 
per motivació. També s’ha de tenir en compte que una de les mancances més 
importants dels alumnes és que no saben parlar en públic, perquè no els ho hem 
ensenyat. Amb la màgia, han d’elaborar un guió, fer el truc a casa i gravar-lo en 
vídeo o explicar-lo a la classe. I això també em permet treballar l’oralitat i el fet 
de parlar en públic.

Per tant, les teves classes de matemàtiques deuen agradar molt als alumnes?

La veritat és que no totes les meves classes són un festival. Tenim quatre hores 
setmanals durant vuit mesos i no puc fer cada dia un espectacle de màgia, però és 
un recurs molt bo puntualment. A vegades ho faig servir com una introducció d’un 
tema o com a treball final, i sempre amb la participació dels alumnes. Jo faig un 
efecte de màgia, ells volen saber com es fa, els l’explico perquè són matemàtiques 
i després faig una activitat que tinc preparada. Són recursos puntuals d’una hora o 
dues i a partir d’aquí ja fem el que marca el currículum.

Segur que amb aquests recursos els alumnes deuen veure amb més bons ulls 
les matemàtiques. 

Des del Museu de les Matemàtiques, i particularment amb la màgia, estem in-
tentant canviar aquest concepte, perquè les matemàtiques no són així. Són molt 
interessants, no diré que són fàcils, però sí interessants. La idea és portar les 
matemàtiques a un altre nivell, que no hi hagi una animadversió, i que les puguis 
gaudir. La màgia serveix per veure d’una altra manera les matemàtiques i també 
em serveix per guanyar-me el respecte i l’admiració dels alumnes.

Sergio Belmonte 
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Pel que fa a l’ensenyament, per què creus que hi ha molts alumnes que pen-
sen que les matemàtiques són avorrides? Què falla?

Com passa en moltíssimes coses a la vida, les persones que prenen les decisions 
en el sistema educatiu no estan en contacte amb la realitat quotidiana. I això és 
un problema. Qui marca el currículum? O, per exemple, qui posa els temes de la 
selectivitat? Segurament la gent de les universitats i, per tant, no pensen en aquells 
que no volen anar a la universitat. Per exemple, en matemàtiques sempre reivindi-
co que falta l’estadística en el batxillerat social. És la branca més útil avui en dia. 

L’aplicació d’un mètode educatiu basat en projectes facilitaria l’aprenentatge 
de les matemàtiques?

És un tema complicat perquè canviar les coses d’un dia per l’altre no és fàcil. El 
tema dels projectes està molt bé, sempre que hi hagi recursos, però generalment 
no en tenim. Estic fent classe amb una mitjana de trenta-dos alumnes a l’aula i amb 
una diversitat brutal. En les condicions actuals, als instituts públics i concertats, és 
pràcticament impossible dur a terme un ensenyament basat en projectes. D’altra 
banda, també s’hauria de formar més el professorat abans d’aplicar-ho. 

Què volies ser de gran quan eres petit?

Hi ha dos tipus de professors, els que treballen de professors i els que són pro-
fessors. Jo volia ser professor i sóc professor. És vocacional cent per cent. I, a 
més, volia ser professor de matemàtiques de secundària. A l’institut, quan veia els 
professors, pensava que volia ser com ells, i fins i tot em fixava en els professors 
dolents, per no assemblar-m’hi. 

«Les matemàtiques són l’art de poder investigar i 
descobrir allò impossible. Són l’art de pensar». 

Sergio Belmonte és llicenciat en matemàtiques i està especialitzat  
en investigació numèrica i estadística. 

És professor de matemàtiques en un institut de Vilafranca del Penedès  
i col·laborador del Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA). 

Fa uns cinc anys va descobrir la màgia i va quedar atrapat per aquest art,  
que ara aplica quan ensenya matemàtiques als alumnes.
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Subscriu-te al nostre

newsletter
i rebràs cada setmana

les propostes i recomanacions
més culturistes!




