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El Culturista

Les mentides
EDITORIAL

Les mentides tenen una doble dimensió: per una banda, la moral, lligada a la idea 
que tenim de les convencions i les normes i, per l’altra, la vinculada amb la realitat 
més científica. En totes dues, hi ha molts matisos i subtileses que les fan més o 
menys aptes. 

Els infants comencen «fent bromes» i no dient mentides, els mags juguen amb 
l’engany i la il·lusió, els polítics amb la fal·làcia. De farsants, estafadors i boles, n’hi 
ha hagut sempre. És el secret del pòquer i l’art de la publicitat. 

Probablement, un dels autors de literatura infantil (i també adulta) que ha escrit 
més sobre les trampes, els trucs i els enganys és Roald Dahl. No fa gaire, amb 
motiu del seu centenari, vaig llegir que el senyor li agradava fer bromes, la més 
recorrent era servir vi barat en ampolles velles de grans vins per veure la reacció 
dels seus convidats. Alguns que el van conèixer diuen que era com els seus perso-
natges: un mentider, un esnob i un cregut.

L’any passat, amb l’aventura de l’adaptació teatral d’Agu Trot, em va sobtar desco-
brir que algunes escoles preferien no treballar aquesta obra a classe perquè con-
sideraven que el final era poc ètic. No seria millor que fossin els mateixos alumnes 
que jutgessin si el senyor Hoppy és enginyós o amoral quan intercanvia tortugues 
per aconseguir l’amor de la seva veïna? 

Com bé ens explica Toni Ramoneda, quan un infant diu una mentida conscientment 
és que ha assolit la norma, allò que està bé, el que és correcte. I estaria bé, encara 
que fos més endavant, posar en pràctica el pensament crític i reflexionar sobre 
algunes d’aquestes convencions. 

Gaudiu d’un número ben nadalenc i recordeu ser bons i no dir mentides, que 
s’acosten els Reis! 



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



Si hi ha un univers on els rosegadors de pelatge gris, dents prominents i llargues 
cues poden ser encisadors és el cinema d’animació; és el mateix univers, heretat 
dels contes infantils, en què es pot parlar als més petits de temes d’adults de la 
manera més amena, didàctica i entenedora. Tot això ho té la joia que la gent de 
Pack Màgic ens acosta al cinema: El bosc de Haquivaqui. Una colorista animació 
en stop-motion amb segell nòrdic que ens explica les tribulacions dels habitants 
d’un bosc que, engrescats per un ratolí assenyat, decideixen redactar una nova 
llei per evitar que els depredadors s’alimentin dels animalons més febles (avís per 
a navegants: no hi apareix cap vaixell amb ocellets dibuixats a bavor i estribord).
Justícia social i política real es donen de la mà en aquesta multipremiada cinta 
farcida de cançons interpretades pels Pastorets Rock. S’estrena doblada al català 
i, atenció, amb subtítols, amb la intenció de fomentar la lectura entre els especta-
dors (aplaudiments eixordadors) i de fer-la accessible als infants amb dificultats 
auditives (ovació tancada, llançament de confeti i focs artificials; això és treballar 
per la inclusió i la resta són tonteries). I recordeu: els més petits també tenen dret 
a decidir… què veure.
Pack Màgic els ho posa fàcil.

08

CINEMA

Estrena 24 de novembre als cinemes / A partir de 4 anys / Durada: 72 min / tantarantana.com

Proposta culturista / 01

El bosc de Haquivaqui
(Dyrene i Hakkebakkeskogen)

Rasmus A Sivertsen / Noruega - Països Baixos

Per: Sergi Rodríguez

09

/ 02

Festival de Putxinel·lis d’Hivern
Per: Clara Matas

TITELLES

La Puntual / 1 de desembre al 4 de gener de 2018 / A partir de 3 anys / 9€ / lapuntual.info

Arriba un mes intens ple de titelles, marionetes, putxinel·lis i teatre d’objectes. La 
tretzena edició d’aquest festival se celebrarà a La Puntual. Per als qui encara no la 
coneixeu, és una sala dedicada exclusivament a aquest gènere. Els espectacles dels 
quals podreu gaudir enguany són:
Gnoma. Una dolça aventura amb bellíssims titelles de taula representada per la 
companyia Pea Green Boat; una història tendra i màgica sobre la convivència i 
l’amistat, de la qual també s’ha publicat un llibre exquisit. Hi haurà alguna sessió en 
anglès, estigueu atents al calendari.
Greta la Rateta. L’Eugenio Navarro, motor incondicional de La Puntual, signa aques-
ta superproducció. Seguiu el fil de la gran artista Greta, que en comptes de quedar-se 
escombrant l’escaleta s’estima més divertir-se creant el seu propi espectacle.
Esperant Coco (En attendant Coco). D’una companyia que fa més de deu anys 
que es dedica al món dels titelles tant per a infants com per a adults i que té com a 
insígnia un llop «que no sap dir bé la s...», només en podem esperar coses bones!
Le Loup Qui Zozote arriben des de Chauvigny, una bonica ciutat medieval francesa, 
per presentar-nos una divertida història on apareixen els elements de sempre (el bo, 
el dolent, la noia, el castell) d’una manera molt poc previsible i amb una posada en 
escena única i sorprenent.
Ah! I el dimecres 3 de gener al matí, aprofiteu també el taller Construïm un titella. 
Le Loup Qui Zozote són grans especialistes a fer titelles i animar-los com si fossin 
personatges de veritat.  
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Proposta culturista / 03

La vida dels jocs i les joguines
Per: Isaac Casals

TALLER

Bosc Turull
2 de desembre de 10 h a 14 h

Familiar / 2 € adults i 1 € infants 
Cal inscripció prèvia a aula@boscturull.cat o bé al 932 133 945

Noemí Batllori posa fil a l’agulla i es disposa a cosir un braç. 

«És greu doctora?», pregunta el nen aterrit. «No pateixis», contesta la Neus, «si 
m’ajudes, en un moment tindràs el teu Mic arreglat».

Les joguines en mans dels nens pateixen tot tipus de tortures, ells que sempre ho 
porten tot al límit de l’experimentació. Cotxes sense rodes de tant xocar els uns amb 
els altres, llibres sense tapes de tant patinar-hi a sobre, ninots sense extremitats per 
culpa d’una disputa. I els pares, ja sigui perquè els veiem afligits o perquè no els 
volem sentir més, sovint deixem anar allò de «ja te’n compraré un altre». I després 
ens queixem que tenen massa joguines i ens fa pànic l’arribada del Nadal. Però si 
el que voleu és que els vostres fills prenguin consciència del valor de les coses i 
dels excessos del consumisme i, fins i tot, que descobreixin l’orgull de qui se sap 
autosuficient, aleshores heu d’assistir als tallers La vida dels jocs i les joguines que 
imparteix la Noemí a l’Aula Ambiental Bosc Turull. I així de pas, potser també nosal-
tres aprenem la lliçó.
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Blowing, bufar, sospirar, respirar… l’aire, el vent, la brisa o una ràfega. Bufem la flor 
de dent de lleó per demanar un desig o tirem una moneda a l’aire. També bufem la 
pestanya quan ens cau... I què se’n fa de tots aquests desitjos? Si s’acompleixen 
perden la seva màgia? És possible viure sense desig? I aquell que sempre està 
desitjant el que no té? La moderna companyia Múcab Dans, de la mà de Toni 
Mira (Nats Nus), ens proposa un nou viatge multidisciplinari amb una abundància 
d’estímuls ben orquestrats. Preparem-nos per submergir-nos en la diversitat (si és 
que encara no ho hem fet a la vida diària) amb una dansa contemporània i urbana, 
una música en directe amb diferents sons de trompetes, uns patins elèctrics, un 
petit dron i càmeres infraroges que ens crearan un univers màgic i absurd a la ve-
gada. Es tracta d’un viatge oníric on la dansa, la música i les arts visuals acompa-
nyen una ballarina, un ballarí i un músic que seran art i part del viatge, com també 
ho serà el públic convidat a participar-hi. Ens veiem al SAT!

Blowing
Cia. Múcab Dans

Per: Sandra Carrau

ARTS ESCÈNIQUES / DANSA

SAT Teatre
10 de desembre

A partir de 3 anys / Durada: 50 min / 9,5 €
sat-teatre.cat

Durant uns quants diumenges, la Fundació Miró ens proposa diversos tallers i labo-
ratoris de lectura per aproximar-nos a l’art i a la literatura des de la idea d’una illa. 
Una proposta on les illes esdevenen espais simbòlics que ens conviden a jugar i a 
experimentar a l’entorn de la lectura. 
Com penseu que podria ser la vostra illa? Un espai de reflexió? Un lloc de troba-
des secretes? Els tallers ens suggereixen capbussar-nos en els textos, llegir amb 
tots els sentits, aproximar-nos a les imatges i als sons que ens evoca la lectura. 
En definitiva, viure la creació literària com un joc i la imaginació poètica com una 
forma artística.
Les activitats coordinades pel col·lectiu Les Baladar —integrat per Glòria Gorchs, 
Marta Roig, Natàlia Martínez i Anna Juan— ens descobriran propostes d’Illes re-
motes, a partir de les exposicions temporals de l’Espai 13; ens aplegaran davant 
de L’arxipèlag de les illes perdudes, amb llibres d’Oriol Canosa i comptant també 
amb la seva participació, i ens revelaran Illes misterioses, a partir dels còmics i amb 
l’autor Alexis Nolla.
La possibilitat d’una illa és un espai de creació on tota la família podreu desco-
brir, mostrar, potenciar i compartir el tresor que cadascú de vosaltres porta a dins.
Deixeu-vos endur pels sentits i trobareu, així, el sentit de la vostra illa.

Espai 13: 
Laboratori de lectura i Tallers de descoberta

Per: Ester Bueno

TALLER / LITERATURA / ARTS PLÀSTIQUES

Fundació Joan Miró / 17 de desembre, 25 de febrer i 22 d’abril d’11 h a 13 h 
A partir de 6 anys / 7 € (consulteu descomptes) / fmirobcn.org



Proposta culturista / 06

CCCB
27, 28 i 29 desembre  / 2, 3 i 4 gener, 18 febrer i 15 abril del 2018

A partir de 6 anys / Durada: 90 min / 6 € / 4 € Menors de 12 anys i famílies nombroses 
Cal reserva prèvia: taquilles@cccb.org

cccb.org
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Al CCCB podeu veure Després de la fi del món, una exposició sobre el present i el 
futur de la crisi climàtica que presenta diverses maneres de sobreviure al planeta 
del demà. És un viatge planetari, amb converses entre humans i no-humans del 
2100, que està present en múltiples espais.

En el marc d’aquesta exposició, s’ofereix una visita familiar guiada i un taller per 
experimentar i reflexionar sobre els canvis que s’estan produint en el paisatge fruit 
del canvi climàtic. Voleu saber com es veu el planeta des del cel? En aquest taller, 
dissenyat pels experts en divulgació científica La Mandarina de Newton, manipula-
reu terres i aigües i descobrireu sistemes que s’autoregulen. No oblideu dur dues 
ampolles d’aigua d’1,5 litres buides per fer els vostres experiments!

I vosaltres, com imagineu el planeta del demà?

Després de la fi del món en família. 
«Pluges, desforestació i ecosistemes»

Per: Clara Drudis

EXPOSICIÓ / TALLER
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En aquesta vuitena edició, el FLIC creix i s’escampa per tota la ciutat! Durant tres 
caps de setmana, s’ha programat un ventall de propostes per al públic familiar en 
cinc espais culturals: la Filmoteca de Catalunya, el Mercat de les Flors, el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, el MACBA i El Born CCM. Aquest últim serà l’espai 
dels Fliquets, dedicat al públic preescolar, en el qual els llibres i les arts seran els 
grans protagonistes.

Un cop més, el festival convida les famílies a gaudir de la literatura i les arts apos-
tant per la relació entre disciplines, i la innovació i l’experimentació en els formats 
culturals. Aquest any nens i nenes de totes les edats podran jugar amb la literatura, 
apropant-s’hi a través d’espectacles poètics, del circ o la dansa, de pel·lícules, 
contacontes o dels diferents tallers creatius.

Veniu a conèixer la singularitat de les seves activitats i espectacles! 

L’originalitat és la marca de la casa. 

FLIC Festival
Per: Olga Portella

TALLERS / CINEMA / LITERATURA

Filmoteca de Catalunya, Mercat de les Flors,  
Museu Nacional d’Art de Catalunya, MACBA i El Born CCM

Del 20 de gener al 4 de febrer / Familiar / Consulteu preus i horaris
flicfestival.com

Sol i fa pou 
Per: Hugo Cortés
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ARTS ESCÈNIQUES

El Cau
14 de gener a les 11.30 h

A partir de 3 anys / Durada: 50 min
Consulteu preus / Es recomana reserva prèvia

el-cau.cat

Proposta culturista / 07

El pallasso Sabanni protagonitza aquest espectacle clàssic, dels de tota la vida, 
però cuinat amb una mirada actual i amb les dosis justes de la simpàtica irre-
verència dels bons còmics. Calçat amb un parell de sabatots i amb una maleta 
plena de sorpreses, Sabanni ofereix números de màgia que deixen bocabadat el 
públic —coloms blancs inclosos— i l’enamora amb la seva bogeria imprevisible. En 
aparença, l’única pretensió del xou és fer passar una bona estona, però la cosa va 
molt més enllà i, entre rialles, aprenem el valor de l’amistat, de l’amor pels animals 
i del treball en equip. 

El responsable d’aquesta proposta tan engrescadora és Jordi Saban, un clown de 
contrastada trajectòria i una aposta segura si voleu riure: ha recorregut mig món 
amb Pallassos Sense Fronteres provocant els somriures dels més petits —i dels 
adults de la vora—i ha treballat amb el Circ Cric i amb grans figures com Jango 
Edwards, Tortell Poltrona i Pepa Plana. Faci el temps que faci, no us perdeu Sol 
i fa plou.





Screen Man, de la companyia Tian Gombau-Teatre de l’Home Dibuixat, aterrarà al 
TNC del 24 de gener al 4 de febrer abans de seguir girant pel món. El secret del seu 
èxit internacional radica en un tema universal: el poder de la imaginació i la realització 
dels propis somnis. L’embolcall de la història és un univers màgic on la virtualitat de la 
tecnologia es fusiona amb la corporalitat del teatre gestual i els titelles. Aquest llenguat-
ge híbrid d’imatges en transformació, so i objectes no és només l’escenografia sinó que 
és la clau per endinsar-nos en aquest espectacle poètic i tendre que vol mostrar-nos 
com els sentits ocults són tant o més poderosos que la realitat. 

El protagonista d’aquest espectacle, l’home pantalla, veurà com la seva rutina es veu 
alterada quan el petit Pomodoro passa de ser una projecció a un titella real. Així naixerà 
una amistat que donarà pas a la recerca d’un somni comú. Un argument, doncs, per a 
totes les edats i un bon estímul per als sentits.

Screen Man
Per: Clara Queralt
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ARTS ESCÈNIQUES

TNC
27 i 28 de gener, 3 i 4 de febrer.  

Dissabtes a les 17 h i 18 h i diumenges a les 11 h i 12 h 
A partir de 5 anys / 12 €

tnc.cat

Proposta culturista / 09
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No tota la música és igual, oi? Segurament ja has descobert que jugant amb els 
ritmes, les textures i les melodies podem evocar una miscel·lània d’emocions, 
ficcions i estats d’ànim diversos. Per exemple, si haguessis de posar música als 
diferents moments del teu dia, quina triaries? Els intèrprets de la Jove Orquestra 
Nacional de Catalunya (JONC) ens volen presentar quines serien les obres que ells 
escollirien per acompanyar una de les seves jornades. És clar que aquests nois i 
noies, tot i que encara no han fet els dinou anys, ja en saben una bona estona i 
no han triat qualsevol cosa: Benjamin Britten, Eudard Toldrà, Ígor Stravinsky, el 
barroc Jean-Phillippe Rameau i ni més ni menys que el gran Beethoven. Carai! No 
seria tot un luxe poder veure i sentir aquests joves (però sobradament preparats) 
instrumentistes? Doncs ho podrem fer gràcies a aquesta proposta de L’Auditori, on 
desafiaran el concert formal d’una orquestra simfònica, movent-se per l’escenari 
segons les coreografies de Cesc Gelabert, per tal de fer arribar de manera atractiva 
i propera tota la música i tota l’emoció.

Zoom
Per: Sílvia Romera

MÚSICA

L’Auditori
27 de gener a les 12.30 h

Dissabte a les 17 h i a les 18 h / Diumenge 10.30 h, 11.30 h i 17 h
A partir de 5 anys / 12 €

auditori.cat

/ 10
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A veure si em veus
Surya Sajnani 

La Galera

Per: Gemma Esteban
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LLIBRE

A partir de 2 anys

25

«A veure si trobes... l’aranya!». «Mmm... aquí!». «A veure ara si trobes... dos cap-
grossos!». «Aquí!! Un... i dos!». Recordeu quan buscàveu en Wally? El repte que 
ens proposa aquest llibre de gran format és ben similar. Els petits s’ho passaran 
genial amb vosaltres mentre els animeu a trobar els animals que s’hi amaguen. 
La jungla, l’oceà, el jardí, la neu... cada pàgina correspon a un hàbitat diferent on 
haureu de descobrir quins éssers l’habiten. 

Ells hi veuran els animals, el joc, però nosaltres també hi veurem l’oportunitat de fer-
los gaudir d’una explosió de colors i de formes que fan molt especial aquesta obra. 
La seva autora, Surya Sajnani, va créixer a l’Índia i, després de formar-se com a 
científica, va trobar la seva veritable passió: el disseny. Fundadora de la Wee Gallery, 
la Surya també s’inspira en l’art popular hindú i, sobretot, en l’espontaneïtat de l’art 
que creen els més petits. Potser per això ells connecten ràpidament amb aquests 
«animosaics» simples però alhora gràficament tan potents. No us els perdeu!



Avui estic contenta perquè us puc parlar d’un dels meus autors i il·lustradors preferits: 
el canadenc Jon Klassen! Klassen ha guanyat un munt de premis amb la seva trilogia 
dels barrets. Sí, sí, una trilogia d’àlbums il·lustrats que tenen dos protagonistes un 
barret i una mentida: On és el meu barret?, Aquest barret no és meu i Hem trobat un 
barret, tots tres publicats en català i castellà per l’editorial Milrazones. 
Les il·lustracions de Klassen són amb aquarel·la, senzilles pel que fa als detalls, cosa 
que fa que els pocs elements que hi ha prenguin molta importància. Des del protago-
nista fins a unes fulles o una branca. Aparentment pot semblar un tipus d’il·lustració 
més aviat seriós, amb una paleta de colors de tardor (beix, marró, verd caqui, negre, 
terrós), però el que fa pixar-te de riure (perdoneu l’expressió, però no n’hi ha cap que 
s’escaigui millor) són les mirades hiperexpressives dels animals que hi apareixen. Tot 
i que les il·lustracions van acompanyades de text, s’expliquen per si soles.
Si el coneixeu, rellegiu-lo, i si no el coneixeu, quina sort descobrir-lo per primera 
vegada!

On és el meu barret?, 
Aquest barret no és meu i 

Hem trobat un barret 
Jon Klassen

Milrazones

Per: Laura Bernis / llibresdemandarina.blogspot.com.es
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LLIBRE

A partir de 4 anys
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Va, confesseu. Qui no recorda les mentides que dèiem de petits? Amb uns raona-
ments fantàstics intentàvem escapar d’una renyina, presumir davant els amics o 
justificar el perquè no havíem fet alguna cosa que ens havien demanat. I el tràngol 
de dir la veritat, el recordeu? 

Doncs a l’Artur també li passa això: un bon dia agafa sense permís la bicicleta del 
seu germà i xoca amb el cotxe de la seva mare, amb tanta mala sort que trenca la 
bici i ratlla el cotxe. A partir d’aquí, l’Artur intentarà amagar, deformar, tapar, disfres-
sar i fins i tot ignorar la veritat.

La veritat segons l’Artur és un conte molt divertit que ajudarà a valorar positivament 
no dir mentides, a ser conscients que els actes tenen conseqüències, a reconciliar-se 
amb la veritat i a descobrir que sense dir mentides tot rutlla millor, encara que costi.

La veritat segons l’Artur
Tim Hopgood 

Il·lustrador: David Tazzyman 
Combel

Per: Luz Verdaguer
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LLIBRE

A partir de 6 anys

Selecció culturista / 03 / 04

Búho o lechuza?
Emma Strack

Il·lustracions: Guillaume Plantevin 
SM

Per: Infraganti

17

LLIBRE

A partir de 8 anys

29

Si voleu contribuir a la saviesa de les vostres criatures i que tinguin clara la diferèn-
cia entre un mussol i una òliba, d’una mandarina i una clementina o saber si al nord 
hi ha l’Antàrtida o l’oceà Àrtic, aquest llibre és per a vosaltres. 

Emma Starck i Guillaume Plantevin s’han proposat aclarir tots els dubtes de qua-
ranta parelles susceptibles de crear confusió, inclouen una clara explicació de les 
diferències més notables i una preciosa il·lustració que contribueix a aclarir-ho. Hi 
ha parelles d’animals, de roba, de geografia, d’alimentació i de la vida quotidiana. 

Ens ofereixen les eines per enriquir el vocabulari, ampliar coneixement i precisió 
per mirar el món i així evitar caure en mentides o paranys. 



El periodista Jan Paul Schütten i la il·lustradora Floor Rieder, tots dos dels Països 
Baixos, són al darrere d’un llibre excepcional: El misterio de la vida. No sols és 
excepcional pel tema de què tracta, les grans qüestions al voltant de l’existència i 
l’evolució, sinó més aviat per la manera com les tracta, amb preguntes quasi tan 
interessants com les respostes. Un exemple? Sabíeu que totes les formigues de la 
Terra pesen més que tots els humans, elefants i rinoceronts junts?
Només cal fer una ullada a l’índex (ens atreviríem a dir que és un dels més entre-
tinguts i interessants que us hagin passat mai per davant dels ulls) per adonar-se 
de l’excepcionalitat d’un llibre curosament enquadernat. Són 160 pàgines alegres, 
emocionants i vertiginoses, plenes de coneixement i d’humor aptes per a infants i 
adults, sense distinció, amb la clara voluntat de despertar la curiositat (i qui sap si 
la vocació!) científica dels lectors.
Schütten no és biòleg, ni neuròleg ni historiador, però com a bon periodista sap 
comunicar-nos a la perfecció, i amb el millor to, tots els misteris que es plantegen 
aquestes disciplines. No és gens estrany, doncs, que des que es va publicar el 
2013 en neerlandès i sacsegés les llibreries del seu país, s’hagi traduït a nombro-
sos idiomes i acumuli prestigiosos premis europeus pel contingut i també per la 
il·lustració, perfectament adaptada als textos i jugant hàbilment amb sis cinc colors 
Pantone i un negre.

El misterio de la vida 
Jan Paul Schutten

Il·lustracions: Flor Rieder 
Maeva

Per: Martí Crespo
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LLIBRE

A partir de 10 anys

Selecció culturista / 05

Tots aquests llibres 
els trobaràs a

#somelquefem

Aquest Nadal, no compris estereotips.

Adam
lajoguinaquenoexisteix.com

Deixaràs que el teu fill
jugui a ser pare aquest Nadal?

Per Nadal, cada llibre al seu corral.
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Selecció culturista / 06

Si per alguna cosa es caracteritza Marc Parrot, és per la seva capacitat compo-
sitiva i la seva pulcritud pel que fa a la producció discogràfica. Mentider (Música 
Global, 2005) fou el primer disc en català d’aquest artista polifacètic (recordeu el 
Chaval de la Peca?), format per un recopilatori de cançons molt imaginatives amb 
vocació infantil, però amb arranjaments madurs molt diversos que s’aproximen al 
pop-rock des de diferents estils musicals. De fet, aquest viatge eclèctic d’exploració 
de diferents gèneres acostuma a formar part de la idiosincràsia del músic i produc-
tor barceloní. En aquest treball, Parrot simpatitza amb la figura del mentider (en la 
cançó que dóna nom al disc, amb una sonoritat ben grunge) i el reivindica com a 
personatge simpàtic i amb gran capacitat imaginativa. També temes com “Porteu-
me carbó” poden resultar molt divertits i una font de reflexió per a nenes i pares. I 
això sí, si teniu presents les cançons del Super3 (de les quals Marc Parrot n’és el 
compositor), en aquest àlbum hi trobareu força similituds musicals, especialment 
en tracks com “Superheroi”.

Mentider
Marc Parrot

Musica Global, 2005

Per: Joan Villarroya

MÚSICA
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Selecció culturista / 07

Avui en dia costa d’imaginar, convertit com està en un museu de mòmies, fòssils 
i dinosaures, que hi va haver un moment en el qual el rock’n’roll era una cosa 
subversiva, que els adolescents insolents feien al garatge de casa els pares amb 
ganes de molestar el món adult i responsable. És el que es va anomenar rock de 
garatge o 60’s punk, una escena molt local que el disc recopilatori Nuggets va con-
vertir en universal. Resseguint les cançons i temàtiques d’aquest estil, un historia-
dor es podria fer una idea bastant aproximada del que era ser un adolescent blanc 
als Estats Units dels anys seixanta: frustració, ràbia, rebel·lia, desenganys senti-
mentals... i mentides. D’això tracta «Liar liar» dels Castaways, en la qual un cantant 
amb acné recrimina a la seva xicota la seva falta d’honestedat en una tornada on 
l’exabrupte de ressentiment púber dóna pas a la rima insultant de pati d’escola: 
«Liar, liar, pants on fire / Your nose is longer than a telephone wire» (una cosa així 
com «Mentidera, cul en flames / tens el nas més llarg que les cames»). Gloriós.

The Castaways 
“Liar, Liar / Sam” 

Soma, 1965

Per: Uri Amat

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



Pinotxo 
1940
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Relaxem-nos, ja hem comprovat en 
lliçons anteriors l’evolució fulgurant 
del ritme narratiu audiovisual des de 
la invenció del cinema, i no ens ha de 
sorprendre, per tant, la lentitud d’una 
pel·lícula l’estrena de la qual va ser 
endarrerida per la Segona Guerra 
Mundial. Dit això, crec que avui no 
us presento el clàssic de Disney més 
rodó. El poti-poti argumental és consi-
derable; potser s’hi detecta l’ansietat 
de pretendre consolidar l’èxit aconse-
guit amb La Blancaneu i els set nans 
(1937), potser els intents de fer més 
comercial la història publicada per ca-
pítols en un diari italià del segle xix en 
què es basava el guió. Fades donant 
vida a un titella, artistes ambulants 

malvats, nassos que s’allarguen si 
diem mentides, illes plenes de vici on 
la canalla es transforma en ases, fus-
ters empassats per balenes… Pinotxo 
és esgotadora, esgotadora i avorrida 
a la vegada. Cal afegir que els núme-
ros musicals no són memorables, cap 
forma part del cànon de Disney, amb 
l’excepció, això sí, de When you wish 
upon a star. I després hi ha el moralis-
me asfixiant. Les reminiscències cris-
tianes en una història on la diversió és 
pecaminosa i on qui s’apropi s’estarà 
allunyant necessàriament del camí 
correcte, de l’educació, de la cultura 
i, per tant, serà mereixedor d’un càs-
tig… Ja ho veieu, millor que sigueu 
bons, estimats lectors.
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El present és arrogant i, referint-nos 
abusivament a l’actual «edat daurada 
de les sèries televisives» —o ja es 
va acabar?—, hem oblidat que altres 
etapes van merèixer la mateixa defi-
nició. Algú dubta de l’excepcionalitat 
de l’explosió creativa que va allotjar 
la cadena britànica BBC entre finals 
dels setanta i principis dels vuitanta? 
Allo, allo, Hotel Fawlty i Sí, ministre 
rivalitzarien amb qualsevol propos-
ta que s’estigui coent ara mateix als 
despatxos de Netflix o HBO, i les 
quatre temporades de L’escurçó ne-
gre, les aventures de l’antiheroi de 
Rowan Atkinson, mesquí infatigable, 
a vegades estúpid, a vegades d’una 
intel·ligència afilada, però inevitable-
ment desgraciat, són un cim de qua-

litat en la història de la televisió. Un 
cim divertidíssim que, des que en el 
primer episodi el protagonista decapi-
tava per error Ricard III, mai va deixar 
d’atacar saludablement els tòtems de 
la cultura i la història anglesa: de les 
tragèdies de reis de Shakespeare a 
la cort d’Isabel I, del palau del prín-
cep de Gal·les a les trinxeres de la 
Gran Guerra… Saludem des d’aquí, 
com hem fet altres vegades, els és-
sers humans que van decidir comprar 
aquelles sèries per a TV3. I reco-
neguem que l’altíssima qualitat del 
doblatge de l’època, si bé va limitar 
lamentablement el nostre anglès, ens 
va millorar el català: Edmund Blac-
kadder, desenfrenat i insultant el lacai 
Baldrick, enriquia el lèxic, creieu-me.

L’escurçó negre 
1983



CASALS 
DE NADAL 

I REIS
AL ZOO

Després d’una gestació d’uns sis 
mesos, neix una sola cria en cada part.

Hàbitat:

Ocupa una gran varietat de selves 
primàries i secundàries que inclou 
manglars, boscos inundables i 
boscos de galeria.

Biologia

Alimentació:

D’alimentació omnívora, aprofita 
tota classe d’aliments vegetals 
com llavors, fruits, fulles i brots 
tendres, encara que també menja 
invertebrats, ous, rosegadors i altres 
petits vertebrats. Les dents fortes els 
permeten menjar llavors de closca 
dura que no poden trencar moltes 
altres espècies de cercopitècids.

Comportament:

És un animal de dia, viu en grups 
nombrosos, que inclouen més d’un 
mascle i que defensen davant d’altres 
grups de la seva espècie. Molts 
mascles abandonen el grup quan 
maduren sexualment, mentre que 
les femelles acostumen a 
quedar-se en el grup familiar 
i presenten una jerarquia 
marcada. El nucli principal 
del grup el formen les feme-
lles amb les cries.

Té el pelatge del cos grisós al dors, la cua i la 
part externa de les extremitats, mentre que les 
parts del ventre són blanquinoses. Es carac-
teritza per la presència d’una taca blanca en 
forma de mitja lluna a la part de dalt del cap. 

DESCRIPCIÓ

BIOLOGIA

REPRODUCCIÓ

Més informació:

zoobarcelona.cat

Què sabem  
del mangabei 
de coroneta 
blanca?

MANGABEI 
DE CORONETA 

BLANCA

La caça per al consum 
humà és una de les seves 
amenaces principals, 
juntament amb la 
destrucció del seu  
hàbitat selvàtic a causa  
de l’explotació de fusta.  
El Zoo de Barcelona  
és el coordinador de 
l’EEP de l’espècie.

ELS AMICS
DEL ZOO

Pot pesar entre 

4 - 12 Kg 
mesurar entre 

67 - 74 cm
i viure entre  

20 - 30 anys
Habita a Ghana,  
la Costa d’Ivori  
i Burkina Faso.

En
PERILL!

Els casals del Zoo 
són una opció única 
de lleure educatiu que 
apropa el món de la 
fauna als més petits, i 
fomenta el respecte per 
la biodiversitat i el medi 
ambient. Unes vacances 
bestials per aprendre i 
fer nous amics!
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Joguines
Per: 

Txell Hernández Gil
kiddult.net

01

Us en recordeu del Pinotxo? Aquell 
personatge que era un crossover en-
tre un nen i un titella a qui li creixia el 
nas cada cop que deia una mentida. 
A mi em va marcar la infància i visua-
litzava el seu nas estirant-se —com 
si fos el bastó del Son Goku— cada 
cop que deia alguna bola. Aquest 
banc de fuster ret homenatge al mí-
tic Geppeto que, gràcies a la seva 
destresa amb el martell, va fer pos-
sible el Pinotxo. Ideal per a petits 
manetes.

Fusteria 
amb 

eines 
A partir de 3 anys

hape.minikidz.es

Aquestes lents permeten transformar 
la realitat gràcies a les il·lusions òp-
tiques. Una manera poètica d’enre- 
dar-nos a nosaltres mateixos i veu-
re la realitat amb uns altres ulls. El 
plus d’aquest joc? Les boniques 
il·lustracions de la Txell Darnés, que 
el fan anar directe a la nostra wishlist 
particular.

Space 
Eye  

Kaleidoscope 
A partir de 4 anys

londji.com

02
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La màgia és quelcom especial que 
ens convida a somiar i a deixar-
nos enredar de mala manera. Tot 
i saber que la màgia és sinònim 
d’enganyifa, té un poder magnètic 
que ens fa quedar-nos bocabadats 
amb qualsevol truc. Aquest joc és un 
clàssic que molts de nosaltres vam 
gaudir en la nostra infància. Un joc 
d’aquells per compartir amb tota la 
parentela, de 7 a 99 anys!

Magia Borrás 
Clásica  

100 trucos
A partir de 7 anys

magiaborras.com

03



Nadal!
Llibres i joguines 

per a tothom!



Capsa de contes
Anne Laval

A partir de 4 anys. 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!
Preu de la subscripció per un 
any: 71 €

Contes de fantasmes
Ella Bayley
A partir de 4 anys.

El problema
Iwona Chmielewska

A partir de 6 anys 
Una planxa massa calenta, una 

distracció i… el problema. Què podré 
fer? S’enfadarà molt la mare? Una 

història preciosa sobre la creativitat com 
a via d’expressió i com a eina, que ens 

permetrà convertir els problemes en una 
oportunitat per crear quelcom nou i bonic.

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!
Preu de la subscripció per un 
any: 59 €

La capsa regal per 4 mesos
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.

mtm-editor.es cavallfort.cat

Quadern de treball  
El problema
Iwona Chmielewska
A partir de 6 anys
Un quadern per treballar, a través 
de la creativitat, la capacitat de 
petits i grans per entendre, afrontar i 
transformar els problemes.

Cavall Fort
28 €

El Tatano
25 €

Crea les teves pròpies històries. Un divertit joc per estimular la imaginació dels 
més petits. Amb les 20 peces del puzle incloses en aquestes capses, podran 

crear els seus propis contes combinant i intercanviant les escenes que trobaran 
en ambdues cares, i jugar amb els finals alternatius que ens proposen.



blackiebooks.org megustaleerinfantil.com

La casa dels Ratolins, volum 3
El Sam i la Júlia van a la Fira
Karina Schaapman
(També edició en castellà). A partir de 4 anys / 16 €
Tornen els dos ratolins més famosos del món. 
Aquest cop, el Sam i la Júlia estan d’allò més 
nerviosos: arriba la fira! La casa dels ratolins és 
un lloc màgic i ple de sorpreses. T’atreveixes a 
entrar-hi?

Talpet terratrèmol
Anna Llenas
A partir de 4 anys
Una història sobre la hiperactivitat i 
com aprendre a canalitzar aquesta 
energia desbordant i lluminosa sense 
prejudicis i des de l’amor, perquè els 
més petits comencin a sentir-se  
bé amb ells mateixos.

Un llibre ple d’errors
Corinna Luyken
A partir de 4 anys
Amb un text divertit unes il·lustracions 
sorprenents, aquesta història 
aparentment senzilla us demostrà  
com els grans errors poden convertir-
se en la inspiració més increïble. 

Los peores niños del mundo
David Walliams
A partir de 9 anys
Coneixes als nens més terribles del 
món? Són esbojarrats però molt 
divertits! Descobreix els contes més 
bojos d’en David Walliams.

Quan les nenes volen alt
Raquel Díaz Reguera
A partir de 4 anys
L’Adriana, la Virginia i la Martina 
tenen grans somnis, però la banda 
del senyor Nohoaconseguiraspàs els 
ha omplert les butxaques de pedres 
perquè no puguin volar.

El zoo petrificado
Joris Chamblain i Aurélie Neyret
A partir de 9 anys
Cereza és una nena de 10 anys que somia ser escriptora,  
els seus diaris s’han convertit en tot un fenomen a França. 
Premi d’Angoûleme al millor cómic infantil.

En Tristan s’encongeix
Florence Parry Heide / Il·lustrat per Edward Gorey 
Pròleg de David Trueba
(També edició en castellà) / 16 €
A en Tristany li està passant una cosa molt estranya: s’està 
encongint, i no sap per què. Els adults no li fan cas. Tenen massa 
coses a fer per preocupar-se dels problemes d’un nen. Tots ens 
hem sentit massa petits, gairebé invisibles, alguna vegada. Què 
passaria si un dia t’encongissis de veritat?

Una història de futbol
José Roberto Torero / Il·lustrat per Andreu Llinàs

(També edició en castellà) / 16 €
Aquesta és l’aventura d’un petit equip de futbol. Però també és 

una història sobre l’amistat, la família i el primer amor. Perquè 
no solament és important el que tu et proposes, sinó de qui 

t’envoltes per aconseguir-ho.

El libro de Gloria Fuertes para niñas y niños
Gloria Fuertes / Editat per Jorge de Cascante

 Il·lustrat per Marta Altès
19,90 €

La literatura infantil de Gloria Fuertes en una edició per a tota 
la vida. 400 pàgines amb poemes, contes i tots els grans 
clàssics de l’autora per als menuts, en una edició de luxe 

il·lustrada especialment per Marta Altés. Una defensa de la 
infantesa i dels somnis per damunt de tot.



No és caca / No és pipí
Mark & Rowan Sommerset
A partir de 3 anys
La petita Berta està avorrida... Quan 
arriba l’Artús, el gall d’indi pallús, la 
temptació de fer-li una mala passada 
és massa gran per resistir-s’hi! Dos 
àlbums d’humor escatològic que 
apassionaran als petits lectors.

Kit d’eines 
Tenen els seus estoigs, les seves llibretes i 
motxilles… Per què no tenen el seu kit d’eines per a 
jardí? És la millor manera d’incentivar la participació 
i la responsabilitat amb les plantes de casa.

A veure si em veus
Surya Sajnani
A partir de 2 anys 
Llibre de cartró gran amb un disseny 
únic on els més petits aprendran a 
comptar de l’1 al 10 buscant els  
animals amagats.

El joc de Max i Mia
Vita Dickinson
Il·lustradora: Roser Calafell
A partir de 4 anys
Un joc amb un conte perquè tota la 
família es diverteixi amb les aventures 
del Max, la Mia i la Yellow Van. El llibre 
obert en tres parts és un tauler de joc. 
Inclou totes les peces necessàries: 
fitxes, cartes amb proves…

El camió de bombers
Beatrice Costamagna
A partir d’1 any
Un llibre joc en forma de camió i amb 
rodetes! Un format divertit i original 
per apropar els més petits al món dels 
bombers. 

Verdures d’hivern
Qui diu que les millors èpoques per plantar són la primavera i l’estiu? Aquí 

trobareu 4 espècies perfectes per plantar quan arriba el fred. Perquè quan us 
diguin: “Winter is comming”, respongueu: “el temps perfecte per plantar bledes!”

Juga i aprèn a cultivar 
el teu hort a casa!

A partir a 5 anys

lagaleraeditorial.com sembra.eu

Hopi i el circ de Trumpwallstein
J. L. Badal / Il·lustradora: Zuzanna Zelej
A partir de 7 anys
Hopi viu una aventura molt especial... a Londonville!  
Caixa regal que inclou un peluix, un pòster i un conte  
amb una nova aventura.



Un llibre CD que incorpora fragments musicals originals de Beethoven adap-
tats per a orquestra de cambra i algunes versions lliures creades expressament 
per a aquesta ocasió. Cada fragment musical pretén traslladar el lector a un 
moment clau de la vida del compositor i a través de les activitats i el text narra-
tiu es vol facilitar una escolta musical més activa i conscient. 

Amb aquest títol, el Palau de la Música Catalana inicia una nova línia editorial 
de llibres CD que pretén fomentar l’accés, la participació i la formació musical 
entre els infants i els joves.

Descobreix el compositor més explosiu, 
revolucionari i universal
Contingut i textos: Gemma Canadell 

Arranjaments i adaptacions musicals: Eduard Iniesta
A partir de 5 anys

Cabana DJECO
A partir de 3 anys
La cabana somiada per grans  
i petits! Un racó per jugar, llegir i 
explicar secrets.

Gray Label
Una marca de moda infantil 
minimalista creada per Emily 
Gray a Amsterdam. Peces de 
roba bàsiques, de tots colors, 
pràctiques, agradables i fetes amb 
materials procedents d’agricultura 
ecològica. Irresistibles! 

Baby Footprint  
de Marlies Von Soden
Aquesta dissenyadora de Berlin ha pensat 
una bona idea per conservar la petjada 
d’un recent nascut.

La millor selecció de moda, 
joguines i complements  
per als petits de casa!
Cotó orgànic, cosmètica natural,  
roba resistent i original…  
i objectes de regal molt especials. 

palaumusica.cat Konfetti-kids.com

Play & Go
La nova marca intel·ligent per a 
infants ha dissenyat una catifa de 
joc que alhora és una fantàstica 
bossa on guardar-hi les joguines i 
transportar-les on es vulgui.



Ai, les mentides! Quin tema més adequat per a una servidora! 
Vos he dit mai que vaig anar fins als catorze anys a una escola de 
monges —només de nines, per descomptat!— ben uniformades, 
formaletes i alineades per alçària? D’allà n’he heretat tot un 
seguit de traumes catòlics tan clàssics com el sentiment de culpa 
o la incapacitat de mentir (excepte allò que en diuen «mentira 
pietosa», no fos cas que féssim mal al proïsme. Amén). 

Ara, trenta anys més tard, els meus fills, de les mentides, en 
diuen broma. «T’he fet una broma, mami», i me l’han intentat 
ficar per l’escaire. Perquè enganyar-me (ara per ara de manera 
innocent i poc elaborada) per ells és una cosa de riure, de no 
poder mantenir l’enredada més que uns segons fins que se’ls 
escapa la rialla pensant-se que són una mica més llestos que la 
seva mare. Beneïda innocència infantil...

Per: Pema Maymó

55

1. 
De mentides, n’hi ha per a tots els gus-
tos i escrúpols. Una que m’apassiona té 
a veure amb l’engany més bonic del món: 
el trompe-l’oeil. Qui no s’ha quedat emba-
dalit amb les finestres d’una façana que 
pareixen 100% reals i que, en realitat, 
són pura confusió visual? Aquest mateix 
efecte el produeixen els tattoos entre els 
més petits i els seus amics. Oh, les calco-
manies! Des de la meva primera visita al 
Tibidabo, en vaig quedar enamorada! Ara 
que els meus minifanàtics me’n demanen 
i me’n fan posar també a jo, puc dir que 
me tenen fascinada els tatuatges fake de 
Tattly, una marca de Brooklyn que es presenta amb el lema «tatuatges falsos fets per 
artistes reals». Com que no són tòxics i, a més a més, duren entre dos i quatre dies, 
són perfectes per als menuts i per a aquests temps ecològics que corren. Al seu web 
en trobareu de tot tipus i estils, per a grans i petits, però a jo m’agrada especialment 
aquesta imitació del Casio de tota la vida, de la il·lustradora novaiorquesa Julia Roth-
man, que agraden a tota la família!                  tattly.com

És tendència



Una altra mentida que ens afecta a 
tots té a veure amb l’estètica: senyors 
que utilitzen alces a les sabates per 
semblar més alts, maquillatge per fer 
els ulls més grans o tapar taques a la 
pell, lentilles de color blau per enlluer-
nar l’amor de la vostra vida... i podríem 
continuar fins a l’infinit amb tots els 
trucs i enganys que l’ésser humà em-
pra per semblar una cosa que no és. 
Per sobreviure al món, vaja. I ja de ben 
petits hem d’aprendre a superar obsta-
cles amb els quals haurem de conviu-
re durant tota la vida. Un dels clàssics 
infantils: no arribar a la pica del lavabo! 
Amb l’esglaó de fibra de bambú Baño, 
d’Ekobo, sortireu del plàstic o la fusta 
habituals a totes les cases i tendreu 
un disseny senzill però especial, i si 
els deixau triar el seu color preferit, ja 
no s’esforçaran a fer bromes quan els 
demaneu si ja s’han rentat les dents!
by-ekobo.com 
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2. 3.
Si hi ha un nom que a tots ens ve al 
cap com el mentider per excel·lència 
de la nostra infància, és el de Pinotxo 
(a l’edat adulta la cosa se’ns compli-
ca per sobreabundància de mentiders 
públics). S’ajunta amb males compa-
nyies, es deixa entabanar i la fada li 
fa aquell encanteri que tots coneixem: 
a cada mentida que diu, li creix una 
mica el nas. Però Pinotxo es redimeix 
quan rescata en Geppetto del ventre 
d’una balena i la història acaba amb 
final feliç. I així acabaran també tots 
els contes que llegeixin o imaginin els 
vostres fills en aquest balancí que els 
farà somiar que són els genets d’una 
balena amable i acollidora. Perquè 
encara que sigui de mentida, aquest 
animal ens enamora de bon de veres! 
sprout-kids.com 



Per la ciutat

T’ensenyaré 
el Camí  
del Cel

50

Els 515 metres d’altura 
la converteixen en 
el punt més alt de la 
serra de Collserola. 
Per als barcelonins és 
la muntanya màgica 
on hi ha natura, vistes 
i diversió. El camí fins 
al Tibidabo és una 
passejada per  
la muntanya d’allò 
més agradable. 

Fotografies: 
Isaac Casals
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Teniu l’opció d’agafar el Tramvia Blau 
o de pujar-hi amb cotxe. Però aques-
ta vegada la nostra proposta és fer la 
ruta a peu, sortint des de la parada de 
Baixador de Vallvidrera dels FGC, pas-
sant per la Font de la Budellera i co-
ronar el cim del Tibidabo. Tot a punt, 
excursionistes?

Des del Baixador de Vallvidrera, 
enfileu el camí empedrat pel mig del 
bosc que passa per la Casa Museu 
Verdaguer, a la Vil·la Joana. Al costat 
hi trobareu el Centre d’Informació del 
Parc de Collserola. Comproveu bé 
els horaris abans de sortir, sobretot els 
dies de Nadal. Hi ha bar amb terrassa. 

Seguiu amunt pel carrer pavimentat 
que voreja el pati de l’escola Els Xi-
prers fins a la porta principal. Conti-

on fabricaven cordes per a guitarres 
fetes de budells d’animals que havien 
d’estovar amb aigua abans de trenar-
los. Hi trobareu uns bons bancs i tau-
les de pedra.

El camí que segueix fins al Tibidabo 
també està ben senyalitzat, sortiu per 
la terrassa superior de la font i seguiu, 
primer, les indicacions del Revolt de 
les Monges, Can Xuliu i Can Mandó. 
Uns metres més avall un senyal us 
marcarà la drecera cap al passeig dels 
Til·lers i la Torre de Collserola. Enfileu 
aquest sender i seguiu el que marca 
el Tibidabo i la Torre de Collserola. El 
pendent és més fort però sabem que 
sou forts. Apareixereu a la carretera 
de Vallvidrera cap al Tibidabo. Con-
tinueu amb l’ascensió, passareu per 
davant l’antiga biblioteca Almirall, 

nueu per la pujada on el camí ja és de 
terra, l’itinerari està molt ben senyalit-
zat, És un camí entre pins i alzines fins 
que trobeu un encreuament de camins 
on s’indica la Budellera. Per aquest 
camí, més endavant hi trobareu avella-
ners i més tard una altra cruïlla de pis-
tes que indica la Budellera cap amunt i 
el Revolt de les Monges cap avall. 

Seguiu la ruta fins que el camí es fa 
més ample i trobeu els graons finals 
que ens porten cap aquest indret enjar-
dinat de començaments del segle xx de 
l’arquitecte francès J.C. Forestier. 

Uns diuen que el nom de la font fa re-
ferència a les propietats medicinals de 
l’aigua que en rajak, que guaria pro-
blemes d’estómac i de budells, d’altres 
que vora de la font hi havia una casa 

l’aparcament del parc d’atraccions i… 
ja hi sereu!

Agafeu aire a les escales del Temple 
del Sagrat Cor abans de descobrir el 
Camí del Cel (és d’entrada lliure des 
del parc). És un camí pla, transitat, però 
amb una bona recompensa per als ex-
cursionistes: tobogans gegants, zona 
de joc infantil davant de l’edifici del Cel i 
àrea de pícnic (amb molta companyia). 

De tornada, segons les forces que us 
quedin, podeu decidir baixar de la mun-
tanya a peu, amb el funicular o amb 
autobús. 

Amb el tram, tram, tram, tramvia i amb 
el funi, funi, funicular… 
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Pastís de formatge nadalenc 
(amb xocolata)

Necessitem:
200 g galetes de xocolata (sense gluten) / 50 g mantega / 10 g formatge per untar  

100 g sucre / 100 ml de Cuisine d’arròs / 1 full de gelatina 
100 g de xocolata de cobertura (sense gluten) / 3 rovells / 1 iogurt / gerds / nabius

Hem versionat el tradicional pastís de formatge  
amb un toc de xocolata, fantàstic per a berenars 
familiars o com a postre d’algun àpat nadalenc.  

1/ Piquem les galetes i les barregem amb la mantega 2/ Cobrim el fons del motlle 
amb la barreja 3/ Escalfem la Cuisine d’arròs, amb 50g de sucre i la xocolata, afegim 
el full de gelatina (prèviament remullat en aigua freda). 4/ Seguim remenant i hi afe-
gim el formatge. 5/ Quan tot estigui ben barrejat, apaguem el foc i ho deixem refredar. 
6/ En un bol hi posem els rovells i la resta de sucre. Muntem els rovells. 7/ Ho afegim 
a la barreja anterior i ho aboquem al motlle. Deixem reposar i refredar. 8/ Podem de-
corar amb gerds i nabius.

1

4

2

6

7 8

5

3
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La màquina de
la veritat Per:  

Carla Marin

Que sí! Que no! Que sí! Que jo no.... I així, sovint, 
podríem seguir tota la tarda en «mode bucle», sense 

veure la manera de sortir-ne, oi? Arriba la solució 
casolana per a aquests moments de crisi, arriba la 

màquina de la veritat que ho soluciona tot! Segur que 
riureu i passareu una bona estona i al final, sense 

adonar-vos-en, s’haurà solucionat aquell problemet que 
teníeu entre amics, germans, fills... Us atreviu, doncs,  

a passar per la màquina de la veritat? Som-hi!

01. Lliga un dels extrems dels cordills a les pinces de la roba i l’altre simula 
que surt de l’amplificador. Passa algunes de les llumetes de Nadal pels foradets 
de l’escorredor. 02. Prepara una llista de preguntes senzilles per començar 
l’interrogatori i veure que la màquina funciona a la perfecció. 03. Finalment busca 
un raconet de casa que serveixi com a sala d’interrogatoris (pots posar-hi un car-
tell) i col·loca-hi alguna llumeta que faci ambient. 04. Decideix qui es connecta a 
la màquina (pinces als dits i escorredor al cap) i qui és l’encarregat de preguntar. 
Per cert, recorda que el que fa les preguntes ha d’estar ben seriós i no pot riure, eh! 
Cada cop que detectis una mentida, hauràs d’encendre les llumetes i fer un soroll 
d’error amb la boca: «meeeeecccc!». A jugar!

Necessitem: 
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Més informació a elculturista.cat

Pinces  
de la roba

Escorredor 
de pasta

Un aparell que tingueu per 
casa —com una ràdio, un 

amplificador o una torradora— 
que detecti mentides

Llumetes de 
Nadal amb piles 
(preferiblement)

Attrezzo de detectiu 
o investigador 

—ulleres, barret, 
bigotis.

Cordill  
o Scooby Doo

Llibreta 
i llapis  

per a les 
preguntes
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La 
balena 

de 
Pinotxo

Per:  
Aina 

Bestard 

Sembla, segons experts en animals marins,  
que els dibuixants de l’adaptació cinematogràfica  

de Pinotxo es van confondre alhora d’il·lustrar  
la balena (el monstre) i van crear una espècie:  

mig catxalot, mig balena. Així doncs, ni ens creix  
el nas quan diem mentides ni Geppetto ni Pinotxo 

van estar capturats dins d’una balena. 

01
Dobleguem el plat per la meitat, amb la part exterior cap endins. 

02
Retalleu una de les puntes rodones perquè quedi recte. 

03
Obriu el plat i dibuixeu la part de dalt de la cua, torneu-lo a plegar i retalleu un 
triangle amb els costats arrodonits i la forma de la cua que heu dibuixat, però 
sense arribar al final. 

04
Gireu la part de cua retallada cap a fora.

05
Dibuixeu la boca i els ulls, podeu fer un petit tall just on comença la boca.

06
Aprofiteu els retalls del plat per fer les dues aletes.

Necessitem: 
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Més informació a elculturista.cat

TisoresPlats de cartró Retolador negre Cola blanca
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L’entrevista

L’ENTREVISTA

Toni Ramoneda

Per: Núria Puyuelo
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Aquest número d’El Culturista està dedicat a les mentides, com a expert en 
comunicació, per què diem mentides?
La mentida com a forma de comunicació és una resposta a les normes morals. 
Per això només es pot mentir quan se sap allò que està bé i el que està malament, 
començant per la pròpia mentida. Per tant, l’acte de mentir ja és una manera de 
respectar la norma. Suposem que un alumne arriba tard a classe, el professor li 
pregunta el motiu i l’alumne es limita a contestar que no és el seu problema. Ara 
imaginem la mateixa situació amb un alumne que diu una mentida. El segon ha 
mentit, però fent això ha acceptat la norma segons la qual no és possible arribar 
tard a classe si no hi ha un motiu de pes.  

Algun truc o tècnica de comunicació per detectar-les?
Ni idea. Això sí, si pensem que la mentida és una forma de comunicació, el que 
podem considerar és que quan la comunicació deixa de ser possible i la situació 
esdevé violenta o incòmoda, és probable que ja no hi hagi espai per a la mentida. 
Dit d’una altra manera: o l’hem descoberta o és que no era una mentida. 

En diuen més els nens o els adults?
No ho sé, però com deia, per mentir s’ha de saber el que està bé i el que no i això 
els nens ho aprenen a poc a poc. Per això mateix, com l’aprenentatge és també 
una qüestió d’experiència, els nens han de provar què passa quan menteixen.  

En el teu últim llibre, dius que «la pràctica comunicativa requereix temps, 
requereix espai i requereix silencis», però justament a la nostra societat li 
falta això: temps, espai i silencis.
Bé, el temps i l’espai són dimensions que no depenen de nosaltres, el que sí que 
depèn de nosaltres és allò que en fem i com ens hi relacionem. El silenci és una 
manera de fer-ho. Escoltar el silenci no atura el temps, però canvia el ritme amb el 
qual ens hi relacionem. El que jo deia, parlant de les aules, és que per aprendre i 
per ensenyar, cal establir formes de comunicació i per això és necessari delimitar 
un espai, disposar d’un temps determinat i ser capaços de relacionar-nos, és a dir, 
d’escoltar-nos en silenci. No forçosament muts, però en silenci. 

També afirmes que aprendre és construir. Com es trasllada això a les aules?
Doncs reprenent la qüestió del silenci, es podria dir que aquest silenci necessari 
per comunicar és aquella situació en la qual un llibre, un problema de matemàti-

Toni Ramoneda

«Cal establir formes de comunicació i per això  
cal delimitar un espai, disposar d’un temps  
determinat i ser capaços de relacionar-nos,  
és a dir, d’escoltar-nos en silenci»

DOCTOR EN CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ, 
PROFESSOR I ESCRIPTOR
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ques, un mapa polític, un company de classe o un professor no em fan por, sinó 
que els puc viure com a oportunitats per relacionar-m’hi. Miro el mapa, veig un nom 
d’un país que conec, un altre que no em diu res però en el qual hi ha una ciutat on el 
personatge del còmic que vaig llegir l’altre dia havia viscut una aventura i aleshores 
em ve el nom del còmic, i això em porta a un país amb un nom estrambòtic però 
que em fa pensar en alguna cosa i aquesta cosa resulta que és el nom del país del 
mapa. Tot això són relacions que no puc fer si estic obsessionat amb la resposta 
immediata i si només em fan preguntes. Les preguntes i les respostes (tant les que 
sé com les que no sé) són l’equivalent del soroll. Les relacions són els silencis. 

En quins valors creus que es fonamenta l’educació a les escoles?

Per sort encara es fonamenta en molts valors, uns amb els quals estic d’acord i 
d’altres que em fan més por. Aquesta diversitat és, en el fons, el valor principal de 
l’escola. Ara bé, quan tendim tant a la mesura que aquesta esdevé un valor únic, 
aleshores perdem la riquesa i tenim por dels silencis. Busquem encara més pre-
guntes que donin peu a més respostes i és cert que això ens orienta. Sabem cap on 
anar. Però també ens allunya de nosaltres mateixos, de la nostra pròpia capacitat 
de relacionar-nos amb el món. I si perdem això, què ens queda?

De la teva experiència com a docent a França, què elogiaries i què criticaries 
del sistema educatiu francès respecte al nostre?

De fet, tota la meva carrera docent l’he fet a França, per tant només puc parlar 
del sistema francès. És un sistema que exigeix a l’escola pública el mateix rigor 
que qualsevol família exigeix a una escola privada. I això és molt lloable. Però a 
la pràctica es tradueix per una obsessió en la mesura i en una cosa molt curiosa: 
el silenci a classe. No del silenci de la relació del qual parlava abans, sinó d’aquell 
que denota respecte cap a l’autoritat. I això passa perquè el professor que aconse-
gueix el silenci absolut és bo i el que no, doncs ho és menys. L’alumne silenciós és 
bo i també el que parla una mica menys. El silenci esdevé una unitat de mesura. 
Aquesta seria la meva crítica. 

De petit, què volies ser quan fossis gran?

Volia ser gran...

Toni Ramoneda (Barcelona, 1978) és doctor en Ciències de la Comunicació. 
Actualment treballa de professor d’espanyol a Lió i és membre de l’equip 

d’investigació ADCOST de la Universitat de Besançon a França. 

Ha publicat dos llibres: Europa como discurso (RBA, 2014) i La escuela más fea 
del mundo (Clave Intelectual, 2107). 
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