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El Culturista

Cactus
EDITORIAL

 Com rèptil monstruós de pell clapada,
	 d’estranya	llefiscosa,	era	ajocat
 al seu racó bevent la solellada.  
   «D’un cactus»
   Maria Antònia Salvà

En el fons tinc una profunda connexió amb el món dels cactus. Ma mare els pintava 
a la paret del menjador, mon pare és un fanàtic dels westerns i tinc un germà que 
ha marxat a Mèxic a buscar fortuna. Amb aquest context, és comprensible que 
aquesta primavera dediquem un número a les cactaceae.

De petita pensava que els cactus no eren plantes perquè mai tenien flors. El ma-
teix deuria pensar la ment brillant de màrqueting que va decidir enganxar-los flors 
seques amb silicona per augmentar-ne les vendes. Sí, des de fa uns anys s’han 
posat de moda: tothom dibuixa cactus, planta cactus i es fa cactus d’amurigami, 
però durant anys van ser plantes poc valorades. 

Si alguns de vosaltres també penseu que no acaben de ser plantes ornamentals i 
sempre preferireu una buguenvíl·lia o una peònia abans que una figuera de moro, 
no us culparé, però permeteu-me que us expliqui algunes coses que fan que els 
cactus siguin tan especials dins del regne vegetal. 

Hi ha unes 1.750 espècies conegudes de cactus. Les punxes són les fulles i la tija, 
la part verda, que fa de dipòsit d’aigua. N’hi ha que tenen pèls per protegir-se del 
sol i la neu. L’atzavara només floreix una vegada, just abans de morir, per perpe-
tuar-se. N’hi ha que es fan servir per cosir, d’altres es mengen o se’n fan licors. 

Aquesta vegada us proposem llibres amb punxes, campaments d’indis, cuina mexi-
cana... i una excursió als Jardins de Costa i Llobera, obra de l’arquitecte Joaquim 
Maria Casamor i Joan Pañella, un gran cactòleg a qui el botànic alemany Curt 
Backberg va dedicar un cactus: Opuntia panellana.



Més de quaranta-cinc anys dedicant-se a fomentar i divulgar la cultura audiovi-
sual al nostre país, atorguen a la gent de Drac Màgic tota la confiança del món 
en qualsevol de les iniciatives que emprenen. En aquest cas, es tracta d’un cicle 
de cinema i d’activitats creatives per a infants de 3 a 7 anys anomenat —amb 
molt d’encert— «Imagina, imagina!». El cicle, que va començar el passat 4 de 
febrer i que continua el primer dissabte de cada mes —al casal de barri Pou de 
la Figuera—, té quatre parades: Nyam, nyam!, centrada en el menjar; Al ritme de 
punts i línies!, en què les criatures experimentaran amb diferents representacions 
abstractes en pel·lícules on, en lloc de personatges, s’usen formes geomètriques; 
Viatge al fons marí, en què la mainada coneixerà els secrets dels oceans a través 
de pel·lícules; i Monstres, quin riure!, on després de crear divertits monstres ima-
ginaris, els nens i les nenes faran ombres xineses amb ells. Per cert, les activitats 
són gratuïtes.

Imagina, imagina
Per: Sergi Rodríguez
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TALLER / CINEMA

Casal de barri Pou de la Figuera
1 d’abril i 6 de maig d’11 h a 13 h  

De 3 a 7 anys
dracmagic.cat
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minimúsica
Per: Montse Martín

FESTIVAL DE MÚSICA

Poble Espanyol
2 d’abril d’11 h a 18 h

Familiar / De 5 € a 20 € 
Consulteu descomptes i abonaments familiars 

minimusica.tv

Sí, culturistes. Ja tenim aquí la cinquena edició d’un dels festivals més esperats 
de la primavera, i prepareu-vos perquè aquest any això de mini li fa menys justícia 
que mai.

Anem a pams: aquest any el festival es farà al Poble Espanyol i, per tant, tot el 
sarau serà a l’aire lliure i els metres quadrats es multiplicaran. Aquest nou espai es 
convertirà en La ciutat dels nens, des d’on es reivindicaran conceptes com el joc 
a l’aire lliure, la importància de l’educació musical i l’alimentació sostenible. Com 
sempre, l’ingredient principal és la música. Atents al cartell: El Petit de Ca l’Eril, Pau 
Riba, Maïa Vidal, Los Ganglios... entre molts altres artistes que hi actuaran. Però la 
festa continuarà més enllà de les cançons i en aquesta edició podreu gaudir d’un 
grapat d’activitats relacionades amb la música, la cuina, la tecnologia, la lectura o 
l’art. Enguany el festival vol ser més transversal que mai. Com sempre, a veure qui 
s’ho passa millor, si vosaltres o els petits de casa.





La primavera, ja se sap, espavila a tothom. Bzzzzz, bzzzz! Mosques i mosquits, 
abelles, borinots, papallones, aranyes, lleteroles, margaridoies, pixallits... es des-
perten després d’agafar forces a l’hivern. A la ciutat hi viu una natura urbana que 
esclata quan el dia s’allarga i el fred es retira. 
A Montjuïc, aquesta primavera, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
organitza dues activitats per conèixer una mica millor aquesta natura urbana: 
Planta’t al Botànic i el BioBlitz Barcelona al Botànic Històric. El 2 d’abril, el Jardí 
Botànic s’omplirà d’activitats de descoberta per a tots els públics: com fer un hotel 
d’insectes, per què s’anellen els ocells, les pedres també són natura, sembra i 
plantació d’espècies silvestres i per què cal anar amb compte amb les plantes 
invasores.
Els dies 19, 20 i 21 de maig es farà el BioBlitz Barcelona, al Jardí Botànic Històric, 
a tocar del MNAC. Un bioblitz és una activitat de ciència ciutadana, en la qual al 
llarg de tres dies, les escoles, les famílies i aquells que ho vulguin poden identificar, 
acompanyats d’experts, les espècies que viuen a l’antic jardí botànic. Des d’una 
de les espècies vegetals més antigues del món, que ja existia a l’època dels dino-
saures, fins a les algues, les molses i els líquens que viuen en l’ambient aquàtic i 
ombrívol del jardí. I també tots els animals que hi fan cau i niu. Dues activitats per 
connectar amb la natura sense sortir de Barcelona.

Primavera als botànics
Per: Montse Rivero
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NATURA / CIÈNCIA

Jardí Botànic i Jardí Botànic Històric
Planta’t al Botànic: 2 d’abril / Bioblitz: 19, 20 i 21 de maig

A partir de 5 anys / Gratuït / museuciències.cat
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Per: Olga Portella

CCCB / Pl. de Joan Coromines
MACBA / La Capella dels Àngels

8 i 9 d’abril
Familiar / Entrada lliure i activitats gratuïtes 

Consulteu el programa a lameva.barcelona.cat/monllibre

Les Irréels aterren a Barcelona el segon cap de setmana d’abril. Aquest grup me-
ravellós d’éssers màgics desplegarà el seu campament i tot un món de fantasia al 
centre de la ciutat. Què busquen? 

No volen perdre’s la 13a edició del Món Llibre! Després de viatjar amb les seves 
rulots per França, Itàlia, Alemanya i Bèlgica, vénen a la nostra ciutat per celebrar la 
festa de la lectura infantil i juvenil amb nosaltres.

A banda d’aquest espectacle de la prestigiosa companyia francesa Créature, el fes-
tival ens espera amb prop d’un centenar d’activitats: actuacions (Un conte d’estar 
per casa, El buit, Terra efímera, Pinocchio...), tallers, projeccions, contacontes, una 
biblioteca per a totes les edats feta de carrers i llibres, molts llibres! Ep, nosaltres 
també hi participem!

Món Llibre
FESTIVAL DE LITERATURA 



Des de la seva recuperació per a usos civils, socials i culturals, el Castell de Mon-
tjuïc no ha parat d’ampliar la seva oferta d’activitats i aquesta primavera la progra-
mació familiar és realment temptadora. Si a casa vostra ja és un clàssic acostar-se 
a Montjuïc els caps de setmana quan fa bo, fer-hi una passejada, descobrir racons 
nous i aprofitar per fer alguna visita cultural, tingueu present que tots els diumen-
ges d’abril i maig hi haurà espectacles i tallers gratuïts al castell. Per si no voleu 
improvisar o encara us cal una empenta per decidir-vos a enfilar cap allà dalt, us 
n’oferim aquesta tria:
EL LABERINT II amb ITINERÀRIA: Una instal·lació de gran format per participar 
individualment o en grup de forma lliure. Un laberint ple de cruïlles, parets de colors 
i enigmes visuals, amb molts camins per perdre’s però una única sortida.
CIRC A LES GOLFES amb LOS HERRERITA: Les golfes d’una casa antiga plena 
d’andròmines amb música de banda sonora de fons són l’escenari que proposen 
Los Herrerita perquè descobriu tot el material i les possibilitats del circ. 
TITERETÚ amb ITINERÀRIA: D’entrada l’expressió «fer el titella» no sona gaire 
bé però aquesta proposta d’Itinerària us sorprendrà i veureu com n’és de divertit 
convertir-se en el protagonista de la història per una estona! Amb el vostre cos com 
a única eina, haureu de resoldre jocs d’equilibri, precisió i coordinació sota la mà 
gegant d’un titellaire de ferro i fusta.

Primavera al Castell de Montjuïc
Per: Clara Queralt
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CIRC / TEATRE / MÚSICA

Castell de Montjuïc
Diumenges d’abril i maig

Familiar / Entrada lliure a partir de les 15 h. Activitats gratuïtes  / Consulteu dates i horaris 
ajuntament.barcelona.cat/castelldemontjuic/ca
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Los Galindos són el que podríem dir una companyia consolidada de circ català. Pre-
cursors del trapezi volant a Catalunya i fundadors de l’escola de circ Rogelio Rivel 
(sí, aquella gran carpa que hi ha al costat de l’Ateneu Popular de Nou Barris!), són 
ara com ara una de les companyies amb més projecció del que es pot anomenar circ 
català: circ artesanal, essencial i de proximitat.  

Un còctel d’humor i de nostàlgia, com només el circ és capaç de combinar. Fet en 
família (hi participen fins i tot les seves filles), per a tota la família i com a casa, a la 
iurta, una petita carpa amb capacitat per a unes dues-centes persones que els allotja 
des de ja fa uns quants espectacles. La pista queda a tocar la pell. Un espai idoni per 
a un circ que apel·la directament a això, a la pell. 

Encara no ho sé, Lola
Per: Ione Hermosa

ARTS ESCÈNIQUES

Mercat de les Flors
22 i 23 d’abril / Dissabte a les 18 h i 20 h i diumenge a les 12 h i 18.30 h

A partir de 5 anys / 12 € 
fundaciotapies.org
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Entre el dissabte 20 i el diumenge 28 de maig, Barcelona viurà la Setmana de 
l’Arquitectura amb diverses activitats culturals lligades al patrimoni i al paisatge 
urbà. En aquest marc, la Fundació Miró ha organitzat la jornada Arquitectura i 
paisatge, tot un dia per acostar-se en família a l’art de construir espais i edificis. Al 
matí, Alehop Exploradores Urbanos ens proposarà una ruta taller ben a prop de 
la fundació: podrem descobrir els ordenats jardins mediterranis del Laribal, que 
van ser remodelats el 1922 pel famós paisatgista Jean Claude Nicolas Forestier 
i per un jove Nicolau M. Rubió i Tudurí. I a la tarda, el col·lectiu d’arquitectes El 
Globus Vermell oferirà el taller Un museu com una casa, en què la mainada podrà 
posar-se a la pell d’un arquitecte dibuixant l’espai singular del museu com si es 
tractés d’una casa. A més, de les 11 h a les 18 h, es podrà participar gratuïtament 
en diversos jocs infantils i en el taller de papiroflèxia Arquitectura doblegada, 
organitzat pel mateix col·lectiu. 

Jornada familiar d’arquitectura  
i paisatge

Per: Andreu Gabriel i Tomàs

TALLER / ARQUITECTURA

Fundació Joan Miró
20 de maig de 10.30 h a 18.30 h

A partir de 5 anys / Consulteu els preus
fmirobcn.org

L’Auditori
20 i 21 de maig a les 10.30 h, 12 h i 17.30 h

A partir de 2 anys / 10 €
auditori.cat
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Picasso deia que per dibuixar s’havia de tancar els ulls i cantar. Ara, a ulls clucs, po-
dem fer un recorregut musical per aquelles melodies que van deixar un traç a la seva 
vida. Pica-so és el nom juganer del concert de L’Auditori Educa. L’itinerari és variat 
com ho va ser l’obra del geni: el flamenc, la chanson francesa o la sardana. Anirem 
de la seva Málaga natal a la Barcelona modernista dels Quatre Gats, on va conèixer 
Isaac Albéniz, passant pels cabarets parisencs i els ballets russos en homenatge al 
seu amic Igor Stravinski. La direcció musical de Pica-so és de Dani Espasa, acom-
panyat per tres músics més (Pau Figueres, Xavi Castillo i Ana Fernández, també a 
la veu), Enrique Cabrera a la direcció escènica i la ballarina Olga Lladó. A vosaltres 
només us cal tancar els ulls… i parar l’orella!

Pica-so
Per: Elisabet Isasi-Isasmendi

MÚSICA



Crear nous escenaris. Crear discurs tot jugant. Crear totes juntes de sis a cent 
anys. Aquest és el focus d’aquest taller que de fet es planteja com un laborato-
ri. Macarena Recuerda Shepard, una artista multidisciplinària, ha desenvolupat 
un dispositiu utilitzant la tècnica del collage aplicada a l’escena. El joc resultant 
ens permet deixar volar la nostra imaginació i crear sense precedents a través 
d’elements simples, com ara un peu de micro, cintes adhesives i caixes de car-
tró, objectes que s’omplen de noves possibilitats i obren un imaginari quasi infinit. 
Grans i petits en un espai comú de participació i sense ser uns models per als al-
tres. Costa imaginar un exercici millor per aprendre a conviure amb aquesta realitat 
canviant i plena de reptes que suposa el nostre present, on definitivament hem de 
crear nous discursos de manera creativa, intergeneracional i comuna.

Collage i acció
Per: Ariadna Rodríguez
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TALLER / ARTS ESCÈNIQUES

Antic Teatre
20 i 21 de maig 

Taller a les 17 h, espectacle a les 18 h
A partir de 6 anys

Preus: taller, 2 € per persona / espectacle, 6 € adult, 4 € nens 
Taller + espectacle: 7 € adult, 5 € nens

anticteatre.com

Proposta culturista / 09
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Qui no ha somiat algun cop a aprendre a volar? Aquest és el somni de la prota-
gonista de l’espectacle que us proposem. Feinejant en una parada del mercat, la 
nostra eruga acolorida es troba amb un bon grapat de personatges i sorpreses que 
l’ajudaran a acomplir el seu somni. Per esbrinar si ho aconsegueix o no... haureu 
de venir a veure-la!

L’eruga voladora és un espectacle de titelles que es fan dir «de taula»; però no ens 
enganyem, aquestes peces menudes (fetes de ganxet, llana i altres delicats mate-
rials naturals) són petites i grans obres d’art, plenes de detalls i vida pròpia, vitami-
na per als nostres sentits i una apologia de la senzillesa, la tendresa i el bon humor. 

La companyia Pea Green Boat són l’Eduard i l’Emília, orfebres titellaires, poetes 
riallers i creadors d’il·lusions. Tenen més espectacles deliciosos en gira, desen-
volupen projectes editorials basats en les seves obres i versionen tots els seus 
espectacles també en castellà i anglès. Quin munt de motius per seguir-los, no? 

L’eruga voladora
Cia. Pea Green Boat

Per: Clara Matas

TITELLES 

Sat! Teatre
28 de maig a les 11 h, 12.15 h i 17.30 h

Familiar
Preu: 9,50 € / D’1 a 5 anys

sat-teatre.cat





Punxes, ones, espirals, clapes... El llibre Busca i troba. Formes, ratlles, taques i 
més està fet de tot allò que fa peculiar molts éssers vius. Però aquest llibre és més 
que això. En primer lloc, és un recull de plantes i animals classificats per algun 
d’aquests trets que conté un vocabulari de més de vuitanta paraules noves, més 
enllà de les habituals: entre zebres i tortugues, també trobareu litxis, falgueres, 
atzavares o peixos lleó. En segon lloc, és un joc on a cada pàgina s’ha de cer-
car l’element diferent de la resta. Els més petits de la casa podran desenvolupar 
l’agudesa visual de manera divertida i si és cert, com deia Fernando Savater, que 
els nens no juguen per distreure’s sinó per concentrar-se, aquí ho podreu compro-
var. Per acabar, les il·lustracions de Hvass&Hannibal són molt atractives, netes i 
plenes de color.

Busca i troba. 
Formes, ratlles, taques i més 

HVASS & HANNIBA
Flamboyant

Per: Luz Verdaguer
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LLIBRE

A partir de 2 anys
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Posa’t còmode en una taula, a terra o al sofà. Agafa un retolador, o uns quants llapis 
de colors, o les ceres, el que t’agradi més. Fes uns escalfaments de mans i dits per-
què t’hi estaràs un munt d’hores. Estàs preparat? 3, 2, 1... A dibuixar!. Donem el tret 
de sortida per fer volar la imaginació i la creativitat! Fes un passeig per diverses sec-
cions d’una casa sense sortir d’aquest llibre. Qui ho hagués dit que un rotllo de paper 
de vàter donaria tant de joc o que es podrien fer tantes coses amb les sabatilles 
d’estar per casa, uns cactus o uns albergínies que tens a la nevera! Transforma tots 
aquests objectes quotidians i dóna’ls vida amb els teus dibuixos. Un llibre d’artista 
(per a artistes i no artistes), per a petits que comencen a dibuixar amb tres anys i per 
a grans que vulguin posar a prova la seva creativitat. Per passar una llarga estona 
fent-li peus a un closca de cargol o creant un bosc d’espàrrecs verds! Cinquanta di-
vertidíssimes propostes de l’artista Serge Bloch recollides per l’editorial Coco Books 
en aquest llibre joc del qual no podràs desenganxar-hi el llapis!

3, 2, 1... A dibuixar!
Serge Bloch
Coco Books

Per: Laura Bernis

LLIBRE

A partir de 4 anys



Pugeu el volum i prepareu-vos per fer l’indi! Si a la primera cançó ja us diuen 
«aquesta la cantem al col·le», és que heu triomfat. «Les ampolles», «John Brown», 
«Eram sam sam»… correu el perill de saber-les millor vosaltres, pares que ja 
anàveu de colònies, que no pas ells. Llavors us diran probablement allò de «mama/
papa no cantiiiis!» però en lloc d’això, si aquell dia us queda una mica d’energia, 
potser us animeu a ensenyar-los els gestos que, com bé recordareu, acompanyen 
molts dels temes. La música i el cant tenen uns beneficis més que coneguts per als 
infants i amb aquest llibre CD de la sèrie Cançons per pintar teniu assegurada una 
bona estona tots plegats. 

I quan ja els tingueu ben esgotats i esgargamellats, seieu una mica i pinteu les 
il·lustracions que acompanyen cadascuna de les cançons. Realitzades per Miguel 
Gallardo, un dels il·lustradors amb més trajectòria del nostre país, agradaran tant 
a petits com a grans. 

Cançons per pintar i fer l’indi està pensat per a nens a partir de tres anys, però els 
més grans, amb coneixements sobre llenguatge musical, també podran gaudir de 
les partitures que hi ha incloses amb la lletra de cadascuna de les cançons. 

Cançons per pintar i fer l’indi 
Montse Roig / Miguel Gallardo / Francesc Pagès

Bellaterra Musical

Per: Gemma Esteban 
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LLIBRE

A partir de 5 anys
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Ana y Froga no té un punt de partida gaire engrescador —tracta d’una nena i els 
seus amics: la granota, el gos, el gat i el cuc—, però quan comences a llegir les 
seves històries de seguida salta a la vista que es tracta d’una tira còmica verita-
blement original.

L’autora, Anouk Ricard, proposa una irresistible barreja de dibuix naïf, a mà, ple 
d’encant, amb un humor bandarra, irònic o aparentment poca-solta, molt adient per 
a petits i adults que defugen l’humor blanc.

Tres vegades nominat a Angoulême i un fenomen de vendes a França, aquí Blackie 
Books n’ha publicat tres volums, l’últim dels quals apadrinat per Berto Romero, 
Joaquín Reyes i Pablo Carbonell, que de la ciència de fer riure en saben més que 
ningú.

Ana y Froga
Una pandilla desastrosa

Anouk Ricard
Little Blackie Books

Per: Jorge Manzanilla
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A partir de 6 anys
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Botànicum
Katie Scott & Kathy Willis

Símbol Editors

Per: Infraganti

17

LLIBRE

A partir de 8 anys
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A les mans teniu la màxima expressió i revisió d’un gran llibre clàssic de botànica. 
Clàssic perquè és en paper, és il·lustrat i perquè amb les noves tendències pedagò-
giques no sé si una classe de nomenclatura a l’antiga hi té gaire cabuda. 

És probable que alguns ja conegueu els títols anteriors de la col·lecció «Visita el 
nostre museu». Ara, amb Botànicum ens apropem al món vegetal per fer un extens 
recorregut entre bulbs, plantes perennes, arbres tropicals i el tema que ens ocupa: 
els cactus i les suculentes!

Les dues autores formen un bon tàndem: la Katie Scott il·lustra amb la màxima 
cura, detall i bon gust les fulles, les tiges, les flors i els fruits d’un munt d’espècies, 
i la Kathy J. Willis, la directora científica dels Kew Gardens de Londres, aporta la 
descripció i els detalls curiosos del món de les plantes, com per exemple quines 
van ser les primeres que van ser terrestres. 

L’encert del llibre és proporcionar un passeig hipnòtic, d’un paisatge a un altre, que 
permet descobrir, de manera meravellosa, la bellesa dels vegetals. 
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megustaleerinfantil.com

Col·lecció de Mo Willems

Un amic  
com tu
Andrea 
Schomburg 
Barbara  
Röttgen

El meu  
amic  

l’extra- 
terrestre

Rocio Bonilla

Amic  
de la  

mitjanit
David  

Walliams

Un nen extraterrestre ha arribat d’intercanvi 
a l’escola d’en Tomás. El pobre no entén 

gaire bé com funcionen les coses a la 
Terra i se sorprèn constantment d’alguns 

comportaments… Un conte deliciós, tendre 
i ple d’humor que ens ajudarà a reflexionar 
sobre la responsabilitat dels nostres actes i 

dels nostres silencis, i sobre la necessitat de 
no deixar que els altres pensin per nosaltres.

A partir de 4 anys

A mitjanit tots els nens de l’hospital dormen 
tranquils, excepte... els Amics de Mitjanit! És 

just llavors que comencen les seves aventures 
esbojarrades! Humor i aventures de la mà de 

l’autor número 1 a Anglaterra.
A partir de 9 anys

Geraldo y Cerdita se dan cuenta de que alguien 
les está leyendo y ¡ese alguien eres tú! Un 
cuento muy especial que establece una mágica 
interacción con el lector para hacerle sentir 
partícipe de la historia, provocando en él la 
sonrisa más inocente. Mo Willems es el autor-
ilustrador revelación del año con esta colección 
repleta de humor y unos personajes tiernos y muy 
especiales que conquistarán a padres y niños 
desde la primera página. / A partir de 4 anys

Un conte amb adorables il·lustracions basat en 
una història d’amistat entre un ocell i un esquirol 
que transmet als més petits conceptes tan 
importants per a la convivència com l’amor,  
la diversitat i la tolerància.
A partir de 4 anys

RECOMANACIONS DE

mtm-editor.es

Agafar i donar
Lucie Félix
De 2 a 4 anys

Un bonic llibre interactiu per als més petits.Tot manipulant senzilles 
peces de cartró, agafant-les d’una página i recol·locant-les a la 
següent, descobriran conceptes contraris com ara agafar i donar, 
obrir i tancar o encendre i apagar. Un llibre màgic per aprendre 
tot jugant.

Caja de cuentos
Anne Laval

A partir de 3 a 10 anys
Un divertit joc per estimular la imaginació dels més petits. Amb 
les 20 peces de puzle podran crear els seus contes combinant i 
intercanviant les il·lustracions i escenes també podran jugar amb els 
finals aternatius que els proposen. 

ESPECIAL 

Sant Jordi!
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Els imaginaris
A.F. Harrold 
Il·lustrat per Emily Gravett

Petita a la jungla
Marta Altés

Babar 
Edició de luxe
Jean de Brunhoff

Pot un amic sobreviure sense 
ningú que l’imagini?

En Rudger és el millor amic de 
l’Amanda. En Rudger no existeix. 
Només l’Amanda pot veure el seu 
amic imaginari. 
16,90 €

L’obra més maca fins avui de l’autora 
de l’èxit Sóc un artista, Marta Altés: 
una de les creadores catalanes de 

llibre infantil amb més projecció 
internacional.

Un llibre amb una protagonista molt 
petita, però plena de força i valentia, 

que s’enfrontarà a un món gegantí 
i salvatge on trobarà molts amics 

amb els quals compartir les seves 
aventures.

14,90 €

Totes les històries originals de Babar, 
creades per Jean de Brunhoff, 
reunides per fi en un sol volum en 
una nova edició especial i de luxe, 
amb totes les il·lustracions originals 
restaurades per recuperar-ne el color 
i la vivacitat. 
34,90 €

«He tingut la sort de 
descobrir de gran el llibre 
que m’hagués encantat 
llegir de petit.»

J. A. Bayona

«Babar és més que  
un àlbum il·lustrat,  
és una obra d’art.»

Maurice Sendak

RECOMANACIONS DE    

ESPECIAL 

Sant Jordi!

lagaleraeditorial.com

Refugiada
Tessa Julià Dinarès 
Anna Gordillo
Per què m’han fet llevar 
tan de pressa? On anem? 
Per què marxem? Són 
les preguntes que passen 
pel cap a la protagonista 
d’aquesta història fictícia 
tan real.

Part dels beneficis es 
donaran a Proactiva 
OpenArms.
A partir dels 4 anys / 
19,50 €

L’illa de 
Paidonèsia
Oriol Canosa 
Gabriel Salvadó (il·lustr.)
En Nicolau viatja en vaixell 
amb els seus pares i decideix 
agafar en préstec un dels 
bots de salvament i anar a 
una illa ben petita. La cosa 
s’embolica de mala manera. 
O de bona manera, segons 
els ulls que ho mirin.
A partir dels 7 anys
17,50 € 

La Mariona i els  
seus monstres
Oriol Malet 
Gabriel Salvadó

Agència de Detectius Núm. 2
1. Un nou cas per a l’agència
2. El cas de l’home de negre
Jørn Lier Horst
Nova sèrie d’aventures i misteris per a primers 
lectors protagonitzada per l’Oliver, la Tiril i el seu 
gos Vuit. 

A partir dels 6 anys / 11,50 €

Santa Jordina
Inés Macpherson 
Pilarín Bayés (il·lustr.)

Fa molts i molts anys, en una època on els 
mags i les bruixes encara existien, hi va viure 
una noia que va decidir canviar el món. I és que 
la Jordina no era una noia com les altres...

A partir dels 3 anys / 9,95 € 

La Mariona és una nena una mica especial: 
aquests monstres que tanta por fan a altres 
nens i nenes, a ella no n’hi fan gens. Una 
bonica història sobre el creixement emocional.

A partir dels 3 anys / 17,95 €

Premi Josep M.  
Folch i Torres

2016
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RECOMANACIONS DE

La Lola se’n 
va a l’Àfrica
Anne Villeneuve
Deliciosa, tendra i 
enginyosa, aquesta 
història és una porta 
oberta per a tots els 
qui algun cop han 
necessitat un canvi 
d’escenari.
A partir de 4 anys 

La iaia  
no hi toca
José Ignacio 
Valenzuela
Un llibre que t’ensenya 
com de bonic és 
descobrir el món 
amb els sentits. Cada 
paraula és un univers 
ple d’amor i alegria. 
A partir de 9 anys

La mestra és 
un capità
Antonio Ferrara
Una mestra explica 
el seu dia a dia, 
que viu entre els 
maldecaps quotidians 
i la tendresa pels seus 
alumnes.  
A partir de 9 anys 

Qui Què Què / Olivier Tallec
Un altre llibre animat d’Olivier Tallec que juga 
amb l’observació i la memòria per endevinar 
qui ha fet què i qui s’amaga on.
A partir de 2 anys

Potes enlaire!
Catharina Valckx
Un àlbum entranyable, 
tendre i divertit que 
demostra que l’amistat 
està per sobre de totes 
les pors i prejudicis, i 
que res és impossible, 
només cal intentar-ho.
A partir de 3 anys

Llegir per llegir

Meravellosos 
veïns
Hélène Lasserre
Un llibre a favor de 
la diversitat, amb 
hores d’observació 
i joc assegurades 
pel munt d’històries 
i detalls que omplen 
les pàgines d’aquest 
trosset de carrer.
A partir de 4 anys 

ESPECIAL 

Sant Jordi!
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RECOMANACIONS DE

cavallfort.cat

La capsa regal
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 i rebre la revista tot un any. 

Cavall Fort  
La revista per a lectors  

a partir de 9 anys.

Un contingut ben variat perquè s’ho passin bé 
llegint, aprenguin coses noves i estimulin la 

creativitat.  Còmics, reportatges, jocs, contes... 
cada quinze dies! / 3,50€

El Tatano
El germà petit de Cavall Fort,  
per a lectors a partir de 4 anys.

Els acompanya en les seves primeres 
lectures i els desvetlla la curiositat pel 
món que els envolta. Contes, jocs, 
tallers, natura... cada mes! / 5,50€

Cavall Fort  
69,50€ / 21 números

El Tatano  
58,00€ / 12 números
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T’estimo 
(quasi 
sempre)
Els entranyables 
personatges de 
l’àlbum T’estimo 
(quasi sempre) prenen 
relleu!

A partir de 5 anys 
23,95 €

El meu 
germà és un 
superheroi
Què passaria si un 
àlien encarregués al 
teu germà la missió 
de salvar l’univers?

A partir de 9 anys 
13,95 €

Els caçadors 
de llibres
T’atreveixes a 
endinsar-te en aquest 
enigma literari?

A partir de 12 anys 
15,95 €

Teo 
descobreix  
el món
Edició especial
Edició commemorati-
va del 40è aniversari 
d’en Teo.

A partir d’1 any 
13,95 €

La llegenda 
de Sant Jordi
La llegenda de Sant 
Jordi més divertida 
que mai!

A partir de 3 anys 
7,95 €

El desastrós 
Max Crumbly
La nova sèrie de 
l’autora del Diari 
d’una penjada. 

A partir de 9 anys 
15 €

Barzoolona és una guia per als que ja coneixen Barcelona  
o per als qui s'hi passegen per primera vegada en família. 

De fet, és un safari que proposa a les famílies diferents  
recorreguts per visitar 25 animals dels nostres carrers,  

distribuïts pels diferents districtes de la ciutat.

El Culturista ha fet un llibre 
amb el Jordi Duró!



No és fàcil trobar cançons que parlin de cactus, així que faré una mica de trampa 
i us parlaré d’una cançó que parla d’un gat una mica especial: el «Cactus Cat» de 
Look Blue Go Purple. Les LBGP eren un grup de noies neozelandeses que passa-
ran a la història per fer l’única cançó d’amor a un gat que no té cap tipus de doble 
sentit. Ens diuen que el seu gat viu a Tucson, que té pèls com espines i urpes com 
ganivets, que és el seu millor amic i que el seu amor no s’acabarà mai. A hores 
d’ara encara no sabem si la cançó parla d’un gat domèstic de pèl rebel o més aviat 
de la ferotge i punxeguda criatura llegendària del sud dels Estats Units, que es deia 
que s’emborratxava amb suc de cactus i udolava tota la nit. La descripció concorda, 
el que costa més d’imaginar és com podria algú estimar-se tant una bèstia així.

Look Blue Go Purple
Compilation, Flying Nun

1991

Per: Uri Amat
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En la política francesa parlar de cactus té unes connotacions ben diferents que 
a la resta del món. O més ben dit, té un significat especial. Per entendre-ho cal 
que ens remuntem al 1966, quan Jacques Dutronc rebenta la llista d’èxits de la 
música francesa amb un primer disc que porta el seu mateix nom i que arriba a 
vendre un milió d’exemplars. Un dels temes d’aquest disc s’anomena «Les cac-
tus», un rock frenètic en què la lletra dibuixa un món ple de cactus. Curiosament 
qui va escriure la lletra, Jacques Lanzmann, era un apassionat dels deserts (amb 
dinou anys ja havia anat a explorar deserts al Sàhara!). Doncs bé, retornem a la 
política: sembla que en un discurs del president francès Georges Pompidou, fart 
de les pressions que rebia per tots costats, va citar l’exitós tema assenyalant que 
al seu govern «hi havia cactus». Més enllà de l’enrenou que va causar la frase, 
el concepte del cactus va quedar arrelat al lèxic francès quan es tracta de parlar 
de polèmica. 

Jacques Dutronc 
Jacques Dutronc 

1966

Per: Isaac Casals

MÚSICA





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

La balada dels Dalton
1978

40 41

El context polític actual en el qual la 
majoria dels votants dels Estats Units 
pensa que convé engruixir fronteres 
i memoritzar els solcs del propi me-
lic, fa encara més curiós que la porta 
d’entrada de molts de nosaltres al 
mite de la conquesta del Far West, i al 
gènere de ficció amb què Hollywood 
l’ha representat des del cinema mut, 
sigui obra d’un dibuixant belga. Mau-
rice de Bevere, es deia, però signava 
com a Morris. A aquells catòdics que 
us interessin els còmics, d’aquí a uns 
anys ja investigareu la revista Spirou 
i l’escola francobelga. De moment, 
quedem-nos amb les aventures del 
cowboy Lucky Luke, creades el 1946 
i en les quals Morris col·laborà durant 
més de vint anys amb el guionis-
ta francès René Goscinny, creador 

també d’uns vells amics d’aquesta 
secció, l’Astèrix i l’Obèlix. La balada 
dels Dalton és una bona adaptació 
animada de les historietes d’aquesta 
gent, i es pot entendre com un retaule 
on la mirada fascinada d’un europeu 
repassa tots els tòpics del western: 
bandits, diligències, saloons amb pia-
noles, deserts amb cactus gegants i 
pedrots estil Monument Valley, immi-
grants xinesos, irlandesos i mexicans, 
ferrocarrils, directors de presó, indis 
natius, xerraires venedors d’elixirs, 
buscadors d’or, tafurs que amaguen 
un as a la bota, predicadors, enterra-
morts, el setè de cavalleria… I enmig 
de tot, l’infal·lible, però, al capdavall, 
pobre i sol cowboy, que és molt lluny 
de casa seva.
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Amics culturistes, us demano una 
forta ovació per al productor Antoni 
D’Ocon i el guionista Josep Viciana 
per haver sabut treure tant de suc 
(mai més ben dit) a la fruita, les hor-
talisses i les plantes. I és que de les 
seves ments i mans van sorgir, a la 
nostra dècada més olímpica, fins a 
un centenar d’episodis (que es diu de 
pressa!) de Los Fruittis, una sèrie de 
dibuixos animats protagonitzada per 
personatges dolços, àcids, salats, 
aromàtics, punxants, aspres i refres-
cants com el plàtan setciències Mo-
chilo, una pinya andalusa anomena-
da Gazpacho, el cactus Pincho (amb 
les figues de moro com a arma), el 
pirata Alcachofo i l’alcalde Fresón, a 
més de la Kumba, una nena perdu-
da a l’illa volcànica on habiten totes 

aquestes fruites i vegetals i on viuen, 
plegats, desenes d’aventures.

Malgrat que amb la perspectiva del 
temps recordem Los Fruittis com 
uns dibuixos molt plans i sense pro-
funditat, quan es va estrenar la sèrie 
en castellà (1990), diuen que va ser 
pionera en l’ús de la tecnologia de di-
gitalització i acoloriment amb 8 bits. 
Passat més d’un quart de segle, tam-
bé en podem destacar la presència 
en el doblatge (tant en castellà com 
en la versió catalana emesa per TV3 
a partir del 1998) d’una veu ben sin-
gular, la d’en Joan… Pera, és clar! 
Ara, el que de totes totes no és cridat 
a passar a la posteritat de Los Fruittis 
és la cançó de la careta.

Los Fruittis
1990

Museu  
del Disseny
de Barcelona
Col·leccions de disseny i arts  
decoratives en un mateix Museu 
Exposicions per a tota la família.
Tallers familiars els caps de setmana 
Consulta la nostra web:
museudeldisseny.barcelona.cat



Què  
sabem
dels  
goril·les?

Aquesta primavera els 
podeu venir a conèixer 
des del 10 abril 2017 al 
13 abril 2017 al Casal de 
Setmana Santa. Els ca-
sals del Zoo són una opció 
única de lleure didàctic que 
apropa el món de la fauna 
als infants i joves, i fomenta 
el respecte per la biodiver-
sitat i el medi ambient.

Dies: 
Dilluns, dimarts, dimecres 
i dijous

Horaris: 
09:00 h a 13:00 (sense dinar) 
o de 09:00 a 16:30 (amb dinar)

Més informació:
Departament d’Educació
Telèfon: 932 256 787
Dilluns a dijous de 9.00h a 14.00h  
i de 15.00h a 17.00h.  
divendres de 9.00h a 15.00h. 
escolazoo@bsmsa.cat

zoobarcelona.cat

GORIL·LA 
DE PLANA 

OCCIDENTAL

En l’àmbit europeu s’està 
duent a terme un programa 
per mantenir exemplars 
d’aquesta espècie en perill 
d’extinció als zoos i així 
tenir una reserva pel que 
pugui passar en el futur, en 
la qual participa activament 
el Parc Zoològic  
de Barcelona.

ELS AMICS
DEL ZOO

SETMANA SANTA
AL ZOO

Alimentació:

El goril·la de plana occidental  
és vegetarià.

Vida social:

Gregària.Viu en grups familiars dirigits per 
un mascle. La mida del grup pot variar 
entre dos i vint individus.

Les femelles pareixen una única cria des-
prés de gairebé nou mesos de gestació.

Hàbitat:

La selva. El seu hàbitat natural és l’Àfrica 
central occidental.

Arriben a pesar entre 57 i 190 Kg i fan 
entre 103-107 m d’alçada.

Viuen més de 50 anys.

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES

BIOLOGIA

REPRODUCCIÓ

Sabeu que els goril·les 
comparteixen amb 
els humans, és a 
dir nosaltres, el 

97,7%
dels gens!

Estan en

PERILL
D’EXTINCIÓ!



Els cactus molen. Són estètics 
fins a dir prou i supervivents per 
excel·lència (un gran valor afegit 
si ets dels que se’ls acostumen a 
morir totes les plantes). Aquest bo-
nic cactus no caldrà ni regar-lo i et 
permetrà passar unes bones esto-
nes posant a prova la teva perícia 
i les teves dots d’equilibrista. Una 
joguina senzilla i divertida que té el 
plus d’estar realitzada amb mate-
rials eco.

Balancing 
Cactus

A partir de 3 anys
plantoys.com

46

Joguines
Per: Txell Hernández Gil

kiddult.net

01

Em vaig passar la infància fascinada 
per les figuretes de plàstic de Co-
mansi. Indis, vaquers i tota la para-
fernàlia per recrear les aventures del 
Far West. Tant si et ve de gust tirar 
de nostàlgia en companyia dels teus 
fills com si vols tenir per fi aquella 
joguina amb la qual vas somiar de 
petit, aquesta és la teva. Un poblat 
indi retro i xulíssim on de ben segur 
que trobaràs algun cactus.

Poblat 
indi 

A partir de 5 anys
comansi.com

03
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El rotllo green està de moda i és ge-
nial que sigui així. Em sembla fan-
tàstic que ens esmercem a apropar 
als nostres nens i nenes la natura 
encara que siguem uns urbanites 
de manual (no ens enganyem). 
Aquest set d’eines per a l’hort (amb 
regadora inclosa) és l’excusa per-
fecta per dedicar un petit racó de la 
terrassa o balcó a posar-hi quatre 
plantetes.

Set d’eines  
per a l’hort

A partir de 3 anys
smallfoot-legler.com

02



pedrapapertisora.com

Segueix-nos!

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

Jocs de taula 
per aquesta primavera!

LA BOTIGA DE JOGUINES DEL POBLENOU 

Las flores de 
colores de Laura

A partir de 3 anys
Joc de fusta especialment 
indicat per als més petits. 

Qui es vol convertir en jardi-
ner i ajudar els esquirols?

Mosquito
A partir de 4 anys
Un joc per posar en 

pràctica l’observació, 
l’atenció i l’agilitat. 

Atents que els mosquits 
són molt ràpids!

Cargolino 
Valentino

A partir de 5 anys
Un joc molt divertit i amb 

una mecànica senzilla però 
original. Aquí guanya el 

que és més lent!

a Pedra Paper i Tisora! 



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

Gràcies a la natura per la seva generositat   
amb tots aquells que estimam les plantes però no tenim  

una capacitat innata per cuidar-les i fer-les florir primavera 
rere primavera als nostres balcons urbans. Gràcies a la natura 
per haver persistit a tots els racons del planeta malgrat la falta 

d’aigua o de cura humana. Gràcies a la natura per haver fet 
triomfar els cactus a deserts, a jardins botànics i als terrats  

i balcons de tots noltros! Gràcies a la natura  
per haver creat els cactus i, sobretot, les suculentes. 

Podria fer una tesi doctoral sobre les suculentes, però ho 
deixarem en un record nostàlgic i primerenc de ma mare 

picant-me a les manetes de dos anys per fer-me entendre que 
les fulletes de les suculentes de ca la meva padrina formaven 
part d’un ésser viu. Que mereixien amor i respecte, malgrat 

que per jo era una textura gustosa que em cridava (em cridava! 
Exageradament fort!) a dividir en fragments minúsculs 
cadascuna de les seves fulletes sucoses... suculentes!!! 

Gràcies a la natura per haver-me permès entendre la bellesa de 
les plantes i haver aconseguit que reconvertís aquella Godzilla 
de preescolar en una veritable amant dels cactus de tot tipus i 

la seva capacitat de supervivència. 

Per: Pema Maymó

Per als que continueu sense saber gaire com 
cuidar plantes vives o voleu tenir verd però que 
no embruti ca vostra amb fulles seques o de te-
rra que el gat pot escampar, tenc una proposta 
ideal! Un cactus inflable de mida considerable i 
zero molèsties higièniques. Més de metre i mig 
del típic cactus dels dibuixos de Lucky Lucke, els 
de l’Oest americà que tots tenim a l’imaginari, fet 
amb colors llampants i fàcil de transportar d’un 
lloc a l’altre de la casa. Fins i tot el podeu tunejar 
amb una garlanda de llums i el convertireu en el 
protagonista de qualsevol festa! 
I sobretot, un punt més a favor: no representa 
cap tipus de perill perquè no té ni una espina! 
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1. 

isgift.com 



En Damián Quiroga és una barreja 
d’artista, dissenyador i artesà que 
s’inspira en l’art popular, les joguines 
i el disseny gràfic per crear i il·lustrar 
objectes que converteixen la vida 
quotidiana en quelcom una mica 
més alegre. Res millor que una àni-
ma sensible com la seva per combi-
nar la textura de la fusta i els colors 
llampants en els seus cossiols per a 
cactus. Això sí: haureu d’anar alerta 
amb els més petitons de casa per-
què s’enamoraran dels seus senyors 
i senyores en banyador, el mico o el 
lluitador de sumo amb caps o mans... 
de cactus! I ja sabem com poden aca-
bar les plantetes... o les manetes cu-
rioses dels que acaben de començar 
a caminar i ho volen tocar tot! 
Cactus Quiroga ben amunt! 
damianquiroga.com
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2. 3.
Faltava l’objecte estampat amb cac-
tus. Segur que alguns pares hipsters 
ja teniu una camisa amb el dibuix peti-
tó i discret, però no tot es limita a roba 
bonica, amics barbuts. Aquí arriba una 
proposta divertida i pràctica: tots tenim 
una carmanyola o bossa de pícnic per 
portar el menjar al cotxet o la motxi-
lla. Si després d’aquesta secció de 
tendències, no vos ha quedat clar que 
l’únic que podeu fer és enganxar-vos 
irremeiablement al món del cactus i 
les suculentes, no heu entès res. Sigui 
com sigui, no podreu evitar enamorar-
vos d’aquesta bossa feta a partir de 
materials reciclats o de l’ampolla feta 
amb plàstic lliure de BPA. Agafau la 
camisa moderna, poseu ulleres de 
sol als nins i ompliu la motxilla amb tot 
el material de pícnic i, au!, a aprofitar 
cada instant d’aquesta primavera.
I, si heu entès res, cridau ben fort: 
«Gràcies, natura!». I estimau-la. I 
respectau-la. 
dotcomgiftshop.com
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Western 
a Montjuïc   
Jardins de  
Costa i Llobera

Podeu anar fins a Almeria per sentir-vos al Far West o 
pujar a Montjuïc, on, situat en un penya-segat i orientat 

al mar, hi ha un dels jardins especialitzats en cactus i 
plantes crasses més importants d’Europa, un decorat 

idoni per recrear qualsevol western. 

Fotografies: 
Isaac Casals
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Per la ciutat
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Bones idees
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Cactus  
amb pedres

Per:  
Aina Bestard

Si voleu fer de jardiners però patiu per les punxes, 
podeu plantar pedres i convertir-les en cactus ferms i 
verds. Serà un bon regal d’aniversari, podreu adornar 

l’habitació o muntar un decorat per al campament indi 
de Comansi.

01
Netegeu les pedres.

02
Pinteu-les de verd. És millor començar per una banda de la pedra i quan 
s’assequi, pintar l’altra. Si combineu diferents tons de verd, quedarà més bonic.

03 
Quan s’hagi assecat la pintura verda, pinteu amb el retolador de guix o pintura 
blanca les punxes. Feu formes diferents per tenir més varietat de cactus.

04 
Ompliu els testos de terra i planteu-hi les pedres, no caldrà que les regueu!

Necessitem: 
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Més informació a
elculturista.cat

Pintura plàstica  
de diferents verds

Pedres mitjanes 
planes i arrodonides

PinzellsPintura plàstica blanca 
o retolador de guix 

Testos de fang  
i terra
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Guacamole  
amb punxes

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.

39

El clàssic de la cuina mexicana,  
el guacamole, 

és una salsa rústica (es treballa amb forquilla)  
que aporta un contrapunt cremós,  

saborós i aromàtic als plats. 
També podeu menjar-lo acompanyat amb totopos  

(el que aquí anomenem nachos). 
N’hem preparat una versió sense picant,  

apta per a totes les edats.
 

01
Barregeu bé tots els ingredients utilitzant una forquilla. No hi poseu tot el suc de 
llima de cop, per evitar que quedi massa àcid o líquid.  

02
Treballeu la mescla fins a obtenir una pasta homogènia i poseu-la a punt de sal. El 
guacamole ha de quedar consistent, no líquid. No el bateu.

03
Doneu-li forma de cactus amb una cullera i punxeu-hi trossets de totopos per fer-ne 
les punxes.

* No prepareu el guacamole amb antelació, ja que té tendència a ennegrir-se (oxi-
dar-se), encara que el suc de llima evita fins a cert punt que això passi. 

Necessitem: 
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3 alvocats, 2 tomàquets petits (escaldats i pelats, sense llavors i picats), ½ ceba 
petita, ben picada, suc de llima al gust (poseu-hi suc de llimona si no trobeu 

llima), fulles de coriandre picades al gust i un pessic de sal.

Més informació a
elculturista.cat
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L’entrevista

L’ENTREVISTA

Isidro Ferrer  
IL·LUSTRADOR I DISSENYADOR GRÀFIC

Per: Núria Puyuelo
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Isidro Ferrer

Aquest número d’El Culturista està dedicat al cactus. Entre les teves obres 
destaquen dues peces que utilitzen el cactus com a element simbòlic. Quina 
relació tens amb aquesta planta? 
És una planta que és una gran supervivent: sobreviu en circumstàncies complexes 
i ho fa generant una sèrie de recursos propis que permeten que floreixi i sobrevisqui 
en condicions extremes. Com a metàfora, em sembla molt interessant, sobretot si 
l’apliquem a segons quines circumstàncies vinculades a l’ésser humà, lògicament. 

Com definiries la teva creació?
No ho sé, perquè no em considero un artista. El meu treball se circumscriu al dis-
seny i la il·lustració, i dóna respostes utilitàries a encàrrecs. Utilitzo els arguments 
que em semblen més útils i creo a través del meu llenguatge personal i particular. 
L’artista parla per si sol, i en aquest sentit els dissenyadors i els il·lustradors no 
tenim veu pròpia, estem supeditats a l’encàrrec. Malgrat això, sí que hi ha una sèrie 
d’interessos personals en la realització d’un treball que d’alguna manera van més 
enllà de l’encàrrec: que el treball tingui diferents nivells de lectura, que es generin 
imatges complexes, simbòliques, que puguin tenir una vida fins i tot més llarga que 
el mateix encàrrec.

Però sí que hi deixeu la vostra empremta personal.
Sí, no ens podem desprendre d’aquest personalisme. El disseny no és anònim, 
sempre hi ha trets i elements identificadors en una obra.

Hi ha qui et defineix com un poeta visual. T’agrada aquesta etiqueta?
Em ve molt gran. Jo utilitzo elements de la poesia visual, de la mateixa forma 
que utilitzo elements artístics, però el que en resulta no són poemes. M’agrada 
utilitzar aquest tipus de recursos perquè em sento còmode i crec que li van molt 
bé a la mena d’encàrrecs que jo soluciono. Moltes de les peces que faig podrien 
entrar en aquesta categoria desvinculant-les del seu ús i col·locant-les en un altre 
àmbit, però aquesta no és la intenció; la intenció és que serveixin per comunicar. Si 
algú ho percep com a poesia visual és un gran afalac, però jo no m’identifico amb 
això. Sí que busco utilitzar aquest llenguatge poètic i hi ha un ús intencionat, però 
l’objectiu no és fer un poema.

«Els nens s’expressen d’una forma innata  
i desinhibida amb el color i la forma, d’una manera 
totalment rica i variada, però després perden 
aquests recursos».
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Quins materials i tècniques utilitzes en les teves obres?
Depèn de l’encàrrec. A mi m’agrada tot el que té a veure amb el que és analògic, 
amb l’ús de la matèria, l’objecte, la descontextualització dels objectes. M’agrada 
treballar, i fins i tot pensar, amb les mans, deixar que la part de l’habilitat manual 
tingui un recorregut dins del desenvolupament de la peça, però és cert que també 
utilitzo instruments mecànics. Ara mateix la tecnologia facilita que es puguin obtenir 
recursos immediats i molt útils. Hi ha una barreja de l’analògic i el digital, tot i que 
jo estic més a prop de l’analògic que del llenguatge digital.

En les teves obres utilitzes bastants objectes quotidians. 
L’objecte té la capacitat de comunicar de manera molt clara certes coses. L’objecte 
està vinculat amb el seu ús i la seva utilitat, i és aquest ús el que li dóna significat. 
Però més enllà d’aquest ús, hi ha la forma, que també comunica. Nosaltres ens en-
voltem d’objectes per la seva funció utilitària però també per una qüestió sentimen-
tal. L’objecte que està vinculat d’una forma molt propera a la nostra vida quotidiana 
té un valor altament significatiu que a mi m’agrada utilitzar.

On busques la inspiració?
La inspiració no es busca, es treballa, i es treballa de forma constant. Cal sortir 
a buscar-la, estar molt atent i perquè aquesta inspiració es produeixi cal treballar 
cada dia amb l’elaboració de conceptes. Cal ser molt observador però de forma 
activa. És el que André Breton anomena «treballar amb l’atzar objectiu», amb les 
coses que succeeixen de manera casual però que són molt significants.

També ets il·lustrador de llibres infantils. És diferent treballar per al públic 
infantil? 
No. El problema és que tractem els nens com si tinguessin una tara mental. El nen 
té una capacitat comprensiva altíssima. Quan ens adrecem als nens, no cal fer veu 
aflautada ni rebaixar els arguments, ni tan sols els plàstics, perquè és ridícul. Cal 
tractar el nen des del respecte, amb una visió no vertical, sinó horitzontal; posar-
se al seu nivell i parlar-li en el seu llenguatge, que és un llenguatge molt simbòlic i 
ple de matisos, però sense rebaixar els nivells comprensius, i això té a veure amb 
l’escriptura i amb els continguts plàstics. Normalment quan es treballa des de l’àmbit 
editorial per al món infantil hi ha una infantilització de tot, una disneylandització dels 
continguts, que fa que el nen s’acomodi. Cal plantejar-li reptes. Només cal veure la 
seva forma d’expressió: s’expressen d’una forma innata i desinhibida amb el color i la 
forma, d’una manera totalment rica i variada. I per què perden aquests recursos que 
els són propis? Ells estan més propers a l’abstracció que nosaltres.

Llavors com s’ha de treballar la creativitat amb els nens? 
Els nens estan jugant i aprenent constantment. El sistema educatiu els aniquila 
aquesta capacitat creativa, perquè en comptes de treballar la creativitat treballen 
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Isidro Ferrer (Madrid, 1963) és il·lustrador i dissenyador gràfic. Va ser actor 
teatral abans d’orientar la seva trajectòria professional a la creació gràfica, 
activitat a la qual s’ha dedicat des de finals dels vuitanta. Ha rebut diversos 

premis, entre els quals destaca el Premi Nacional de Disseny el 2002 i el Premi 
Nacional d’Il·lustració el 2006.

Isidro Ferrer

la reproducció i l’habilitat. Es pot treballar les habilitats però sense destruir la part 
creativa. El que es premia en l’àmbit creatiu és el que es pot valorar, que és la simi-
litud, la còpia. Com més similitud hi hagi, més valor té. Però la realitat no és única, 
és molt variada. Cadascú percep la realitat de forma diferent. Caldria treballar en 
aquest respecte de les subjectivitats i no posar tots els nens en el mateix sac, ni 
imposar-los una realitat objectiva que és la que cal representar per aconseguir 
l’excel·lència.

Per tant, quin tipus d’educació s’hauria de potenciar?
S’hauria de buscar una educació flexible, que busqui potenciar les singularitats de 
cada veu i que no agafi les diferents veus per construir una sola forma de mirar i 
pensar. La varietat humana és enorme, molt rica i diversa, i des de la infància cal 
fomentar aquest respecte a la varietat i treballar amb múltiples punts de vista.

Creus que com a societat ens falta creativitat? 
La creativitat, que és la recerca de solucions alternatives als problemes, s’aplica 
cada dia. Tothom és creatiu diàriament de manera inconscient, per solucionar els 
petits problemes als quals s’enfronta. El problema és quan el món ens dóna totes 
les solucions abans que es produeixi el problema. Llavors la nostra capacitat per 
resoldre aquell problema queda totalment anul·lada, i això és el que passa amb la 
tecnologia. Rebem la solució abans que hi hagi el problema, amb la qual cosa no 
tenim la capacitat per desenvolupar les nostres eines creatives. El nen es fa pre-
guntes constantment i les respostes a aquestes preguntes les hauria de trobar ell 
mateix. Aquest recorregut per trobar les respostes és el que els permet construir la 
seva personalitat d’una forma molt més rica i directa.

Quan eres petit, què volies ser de gran?
Primer volia ser dibuixant. Després vaig canviar i volia ser esportista i actor. De fet, 
vaig estudiar art dramàtic; però de nen sobretot m’agradava el dibuix, sentia molta 
curiositat per la il·lustració i per la part plàstica i gràfica dels llibres.
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