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Seguiu-nos a:

@el_culturistafacebook.com/El-Culturista @culturista_bcn

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

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

El Culturista

Plínton
EDITORIAL

Creieu-me, si hi ha algú capacitat per dedicar tot un número a un tema tan delicat 
com el plínton (i per extensió a l’educació física) soc jo, sens dubte. Bé, jo i les 
amigues, que sense arribar al molt deficient també van patir les classes de gimnàs 
d’EGB.  

Els espais, les mudes, les classes... són de les coses més fosques que recordo de 
l’època escolar. Una sala enorme amb parquet plena de màquines de tortura: ane-
lles, cordes (llises i amb nusos), pals, escala, paral·leles, simètriques, minitramp… 
Potser era la dèria preolímpica que els va fer invertir tants diners en aquells aparells. 

Considero indispensable posar en pràctica la psicomotricitat i que l’activitat física 
formi part de qualsevol pla d’ensenyament, però NO la competició. Primer, perquè 
no cal fer el ridícul davant d’un públic tan cruel com són els nanos de set anys, per-
què l’important és exercitar els músculs i la capacitat cardiovascular i no la formació 
d’atletes d’elit, i perquè en molts casos l’únic que s’aconsegueix és la frustració, 
minar l’autoestima i que passats els trenta continuïs evitant (amb fòbia) jugar a qual-
sevol esport en equip. 

Ara mateix friso perquè la meva filla tingui una bona relació amb l’esport i 
m’emociono quan em diu: «M’encanta psico»! I a mi, filla, i a mi!... i jugar a pilota 
al parc i fer el pi. 

M’ha divertit descobrir, mentre preparava aquest número, que som uns quants més 
dels que pensava els que recordem amb temor la tombarella dalt del plínton… va 
per vosaltres! 



El món dels còmics sempre ha tingut una certa tirada per les històries encapça-
lades per l’etiqueta «What if…?». I si l’Spider-Man fos un superdolent en lloc d’un 
superheroi? I si el nadiu de Kripton fos Lex Luthor en lloc de Kal-el i fos el calb qui 
s’hagués convertit en Superman? I si els X-Men s’haguessin mort en la seva primera 
missió? És sempre una premissa engrescadora que fa salivar els fans de les histo-
rietes gràfiques, àvids de giragonses argumentals sobre terrenys ja coneguts. El món 
dels contes també ha explorat aquest corrent, i un dels qui ho va fer amb més èxit va 
ser tot un mestre de la narració infantil: Roald Dahl. L’autor de Charlie i la fàbrica de 
xocolata va imaginar, amb l’ajuda de les il·lustracions de seu fidel Quentin Blake, què 
hagués passat si contes com els de «La Caputxeta Vermella», «En Jack i els pèsols 
màgics» o «La Blancaneus» haguessin caminat per senders diferents dels que els 
han convertit en històries immortals. Ara, la gent de Rita & Luca Films estrena en 
sales l’adaptació cinematogràfica dels Versos perversos de Dahl, en una divertidís-
sima cinta que ja es va poder veure a la passada edició d’El Meu Primer Festival. 
Una pel·lícula de colors llampants i animació senzilla (que no simple) que, durant una 
hora, acosta als espectadors més petits una petita part de la desbordant imaginació 
de Dahl. I si porteu les criatures a veure-la i xaleu tots plegats?
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CINEMA

Estrena 26 de gener als cinemes / A partir de 5 anys / Durada: 61 min / Consulteu la cartellera 
ritalucafilms.com

Proposta culturista / 01

La revolta dels contes (Revolting Rhymes)
Jakob Schuh & Jan Lachauer / Regne Unit, 2016

Per: Sergi Rodríguez
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Acaba’t la sopa
Per: Hugo Cortés

ARTS ESCÈNIQUES

Que bé que ens hagués anat a alguns, quan érem petits, aprendre coses i instruir-
nos durant les llargues estones que passàvem davant d’un plat que se’ns resistia. És 
el que li passa a la Muriel, la protagonista d’aquest espectacle: que mentre intenta 
acabar-se el plat de sopa, cullerada a cullerada, a la seva cuina, descobreix en què 
consisteix fer música.

Acaba’t la sopa és una proposta molt ben afinada, amb quatre músics i una ballarina, 
que parteix de la idea que la composició musical té molt a veure amb cuinar i amb 
combinar, en diferents dosis, ritmes, melodies i veus. A partir de la infinitat de sons 
que sorgeixen dels llocs més sorprenents i inesperats de la cuina de la Muriel, ad-
quirim coneixements sobre música i gaudim de composicions d’èpoques i estils molt 
diferents, des de Xostakóvitx fins a Phillip Glass, Simon and Garfunkel i The Beatles. 
És l’espectacle perfecte per riure i fer volar la imaginació, per aprendre a identificar el 
so d’un clarinet o distingir un violí d’un violoncel, i per damunt de tot, per sentir, en el 
sentit més ampli de la paraula, la música. 

CaixaForum
Dissabtes 3 i 24 de febrer a les 18 h. Diumenges 4, 18 i 25 de febrer a les 12 h

A partir de 5 anys / 6 €, 50% de dte. clients CaixaBank
caixaforum.es
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Art i cuina del Japó
Per: Infraganti

TALLER

Centre Cívic El Sortidor
17 de febrer de 10.30 h a 13.45 h / A partir de 5 anys / Gratuït. Suplement per a ingredients: 3 €

ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor

Qui vol peix que es mulli el cul
La relació del Japó amb els peixos ve de lluny. Segons explica la llegenda, els peixos 
que aconseguien nedar riu amunt a contracorrent, quan arribaven a dalt de tot, es 
convertien en dracs com a recompensa pel seu esforç. La carpa Koi per als japone-
sos és un símbol de perseverança, paciència i persistència.  
El Centre Cívic El Sortidor ha preparat un matí de dissabte per conèixer la història de 
la pesca i els pescadors al Japó, apropant-nos a la cuina i l’art nipons. Amb l’Eduard 
Pagès posareu en pràctica la tècnica d’impressió gyotaku, popularitzada a mitjan 
segle xix pels pescadors japonesos, que van buscar la manera de mostrar les seves 
peces als mercats. Tenyien els peixos i després els estampaven damunt de paper 
o trossos de tela. A part de la impressió de la captura, també s’hi feien constar les 
mesures, l’indret on havien estat pescats i, a vegades, fins i tot, s’acompanyava d’un 
petit poema per agrair al mar la seva generositat. 
Si hi ha un plat que es cuina bé en família és el sushi! Miho Miyata us ensenyarà com 
preparar l’arròs, tallar el peix i formar, amb més o menys traça, els rotlles amb l’alga.  
I si en voleu més, el dia 24 de febrer Yoshi Hioki us oferirà una sessió oral de contes 
tradicionals del Japó que parlen dels camperols d’arrossars, nobles de la cort impe-
rial, d’animals, monstres… 
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Cobla 2.0
Per: Joan Villarroya

MÚSICA

Palau de la Música 
24 de febrer a les 12 h / A partir de 4 anys / 11 € / palaumusica.cat

El Palau de la Música Catalana ens presenta la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barce-
lona, que ens proposa una lliçó i demostració de l’evolució d’aquesta formació, des 
dels clàssics d’Eduard Toldrà, Joaquim Serra i Enric Morera, fins a obres compostes 
més recentment, així com sorprenents adaptacions del panorama pop-rock actual. 
L’espectacle consisteix en una classe didàctica de reconeixement de la cobla, la 
seva formació instrumental, les famílies d’instruments que la formen i la seva funció 
específica dins de cada obra. Aquest taller s’ajuda d’un repertori que evoluciona des 
de la tradició acadèmica, passant per la música contemporània i la cançó popular ca-
talana, fins a acabar incloent-hi la música comercial actual i projeccions de mapping.
A cada bloc de l’espectacle, es farà participar l’espectador: des d’improvisar fanfares 
fins a reconèixer els diferents instruments de la cobla i fer jocs utilitzant les cançons 
populars que s’interpreten. 
Joan Maragall iniciava el seu famós poema dient: «La sardana és la dansa més bella 
de totes les danses que es fan i es desfan». El que encara no es coneix prou, però, 
és que la música de cobla no es dedica a servir exclusivament a la sardana com a 
música de ball, sinó que esdevingué, amb el temps, una formació emblemàtica i 
característica, amb el seu repertori específic.
Gaudiu-ne!
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A partir del 1863, Julis Verne, el pare de la ciència-ficció, va escriure Viatges ex-
traordinaris, una sèrie de novel·les d’aventures que el van portar a fer la Volta al 
món en vuitanta dies, a navegar Vint mil llegües de viatge submarí, a volar Cinc 
setmanes en globus, a viatjar De la Terra a la Lluna i a fer el més extraordinari 
Viatge al centre de la Terra. Dit això, queda clar que Jules Verne era un infatigable 
i imaginatiu explorador, no hi esteu d’acord? 

El Teatre Nacional de Catalunya, que també són enèrgics aventurers, ens pro-
posen un espectacle inspirat en l’obra Viatge al centre de la Terra de la mà de la 
companyia Roseland Musical. L’Eva i l’Ava, dues germanes que segueixen unes 
pistes deixades per un avantpassat, arriben a un país llunyà, a Islàndia. Allà, amb 
en Hans, el guia, descendiran per un volcà on descobriran les petjades culturals 
que la humanitat ha deixat enrere. La dramatúrgia de Manuel Veiga, combinada 
amb imatges visuals, dansa clàssica, contemporània i break dance, ens portarà a 
una aventura tecnològicament sorprenent sobre el nostre passat, present i futur.

Viatge al centre de la Terra
Per: Ester Bueno

ARTS ESCÈNIQUES

TNC
Del 24 de febrer al 11 de març / Dissabtes a les 17 h, diumenges a les 12 h

A partir de 6 anys / 12 €
tnc.cat
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Els museus són plens d’obres d’art quietes, que no parlen ni es mouen, només 
esperen que hi anem i les contemplem. Diumenges amb petits i grans vol recuperar 
el plaer per l’observació, l’experiència essencial del visitant del museu quan, en 
calma, deixa que les peces parlin i li suggereixin records, idees, històries, noves 
imatges... Un moment ideal i reposat per gaudir en família i compartir les nostres 
descobertes.

En concret, per al públic de 3 a 8 anys (amb adults), el MNAC ha ideat Voliaines, 
un passeig per la planta d’art modern de la mà d’una narradora. Ella ens durà com 
si fóssim papallones o partícules que volen lleugeres per les sales del museu fins 
que... succeirà una cosa del tot inesperada! Alguna cosa breu però intensa que 
ens sacsejarà.

Si amb tot això encara no us hem convençut, afegirem que sempre val la pena (re)
descobrir les col·leccions d’art modern del MNAC. Ja les heu visitades després de 
la remodelació del 2014? Pintura, escultura, fotografia, cartellisme, cinema, arqui-
tectura i arts decoratives catalanes des del segle xix fins als anys cinquanta del 
segle xx en un relat crític i contextualitzat. Imprescindible.

Voliaines
Per: Clara Queralt

TALLER / ARTS PLÀSTIQUES

MNAC
25 de febrer, 25 de març, 29 d’abril, 27 de maig i 17 de juny d’11.30 a 13 h

De 3 a 8 anys / Adults: 7 €; infants: 3 €  / museunacional.cat
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Balladors i balladores, devoradors de dansa, devots del moviment, curiosos de les 
infinites manifestacions del llenguatge gestual, famílies de cul inquiet… esteu de 
sort! Durant les dues primeres setmanes de març, no parareu; la ciutat omplirà de 
dansa sales, teatres, places i espais a l’aire lliure. Una quinzena única per gaudir 
dels estils, els formats i les procedències més diversos.
Us fem una breu selecció d’un extens programa, però estigueu atents a la cartelle-
ra, que hi haurà molt per triar i remenar.

Quinzena metropolitana de dansa
Per: Clara Matas

DANSA

Siluetes, colors, moviment, sons, cançons... llums i ombres en anglès, que comenci 
l’espectacle!

El petit circ (The Little Circus) ens endinsa al fascinant món del circ a través del 
teatre d’ombres. Trapezistes, mags, pallassos, equilibristes, elefants forçuts i lleons 
bocagrossos cobren vida i es mouen al ritme dels sons i de les cançons del circ.

Aquest univers encisador és tot un espectacle d’imatges, música, humor... i en an-
glès! Amb una voluntat clarament pedagògica, s’han escollit cançons senzilles en 
anglès que utilitzen un llenguatge proper als més petits, perquè s’iniciïn en aquesta 
llengua.

El petit circ (The Little Circus) és una obra de Mercè Framis i la seva companyia 
de teatre d’ombres.

El petit circ 
Per: Clara Drudis

TEATRE D’OMBRES

Teatre Tantarantana
Del 3 al 25 de març. Dissabtes a les 18 h, diumenges a les 12 h

A partir de 2 anys / Durada: 45 min
9 €. Menors de 2 anys gratuït

tantarantana.com

Origami
És una proposta de carrer, espectacu-
lar i delicada alhora, que transforma un 
contenidor de dotze metres en un ele-
gant objecte de papiroflèxia.
L’artífex d’aquest prodigi és una ballarina 
que executa una coreografia aèria men-
tre juga i manipula diverses parts del con-
tenidor, emulant el conegut art japonès.
L’espectacle neix del desig de combinar 
diferents pràctiques artístiques i també 
de la seva intensa atracció cap als con-
tenidors, que es pleguen mentre el cos 
de la ballarina es mou.

Pinocchio 
Jasmin Vardimon és una reconeguda 
companyia de Gran Bretanya que treba-
lla el llenguatge gestual i la coreografia 
teatral d’una manera molt pròpia. Aques-
ta adaptació de la clàssica faula és una 
delícia visual. El viatge iniciàtic inclou hu-
mor, drama, teatre físic, tecnologia punta, 
text, dansa i una original caracterització 
de l’entranyable personatge.

De l’1 al 17 de març / Per a tots els públics  
Diferents espais / Consulteu tota la programació  

i els detalls a dansametropolitana.cat
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Mercat de les Flors
17 i 18 de març a les 18 h (diumenge a les 12 h)

A partir de 8 anys / 12 €
mercatflors.cat
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Quin és el moviment de l’esport? Com ocupa el nostre cos l’espai quan estem prac-
ticant un dels nostres esports preferits? Quines coreografies repetim sense ser-ne 
ni tan sols conscients? Quina gestualitat utilitzem i com interactuem finalment amb 
els nostres companys i companyes de joc?

Slow Sports Kids reflexiona a través del moviment d’un tema com l’esport. Des d’un 
llenguatge gestual i coreogràfic que connecta de manera quasi natural amb els 
espectadors i espectadores més joves, aquesta peça ens parla de la fascinació per 
l’esport que vivim a la nostra societat i, al mateix temps, de l’estranyesa paradoxal 
de veure-ho com a eix vertebrador d’una creació de dansa contemporània. 

Seguint una de les darreres tendències del mercat, la d’establir relacions entre els 
espectacles programats durant la temporada com si es tractés d’una constel·lació, 
aquesta creació guarda relació directa amb Thomas Haubert, un dels plats forts 
d’aquesta temporada al mercat d’enguany, ja que Albert Quesada, un dels seus 
ballarins, n’és el creador. 

Slow Sports Kids
Per: Ione Hermosa

ARTS ESCÈNIQUES



Socis de Zoo- Club

Socis de Zoo- Club amb carnet família nombrosa/
monoparental

No socis de Zoo- Club

No socis de Zoo- Club amb carnet família nombrosa/
monoparental

Amb la  primavera, arriba un esclat 
de llum i color a la natura i també al 
zoo. Podrem observar l’aparició de 
les primeres flors que formen part 
de la rica vida botànica del zoo i 
aprendrem la important funció de 
les abelles i la seva aportació a la 
conservació i reproducció de les 
plantes.

Descobrirem també altres 
invertebrats espectaculars que 
formen part de la natura i donarem la 
benvinguda a tots aquells mamífers, 
aus i rèptils que hagin nascut al zoo.

Els nens i nenes que participin en el casal  
es convertiran en autèntics “guardians de  
la natura” i començaran a treballar pels 
hàbitats i els animals que hi viuen. També 
descobriran què fa el zoo per contribuir  
a la seva conservació.

No hi faltaran estones d’esbarjo, jocs 
i manualitats per endur-se un record 
especial d’una setmana inoblidable, sempre 
acompanyats dels educadors/es del zoo,  
tots ells professionals del camp de les 
ciències naturals amb molta experiència 
en tasques pedagògiques i de lleure, 
responsables i molt engrescats!

Informació:
932 256 787  
de 9 a 14 h i de 15 a 16.30 h,  
de dilluns a dijous.  
Divendres de 9 a 13.30 h.

escolazoo@bsmsa.cat

Inscripcions:

A partir del dia 5 de Febrer des del web:  
www.zoobarcelona.cat

Consulta dates reunions informatives  
i tots els descomptes i promocions.

Horaris i preus: 

Casal 4 dies 
de 9  a 13 h 

(no inclou dinar)

Casal 4 dies 
de 9 a 16:30 h 

(dinar inclòs)

Casal de  
Primavera  
al Zoo

Per descobrir el meravellós món 
del Zoo, fer nous amics i formar 
part de l’equip dels guardians  
de la natura.

Dies 26, 27, 28 i 29 de març

108 €

96 € 

116 €

108 €

168 €

152 € 

188 €

168 €

Hi ha un servei de guarda d’infants que inclou l’entrada una hora abans de l’ inici del casal 
(de 8 a 9 h). Preu: 4,55 € per hora.

De
5 a 13

anys
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La cinta
Adrien Parlange 

Kókinos

Per: Marc Bertrand

17

LLIBRE

A partir de 3 anys

21

A simple vista tenim un llibre bonic, per mirar i remirar amb unes il·lustracions ele-
gants (amb només quatre colors) que captiven qualsevol observador. Però, Adrien 
Parlange no s’atura aquí i ens ofereix pàgines per jugar, interactuar i imaginar. 

Amb una simple cinta de punt de llibre i l’enquadrament de cada il·lustració, aconse-
gueix que cada pàgina tingui continuïtat fora del paper. 

Heu jugat mai a «això podria ser...»? La cinta de la gimnasta es converteix en una 
cosa, un concepte nou a cada pàgina: això podria ser... una llengua d’una gran serp, 
el llamp de la tempesta o el cordill que sosté un globus.

Moveu la cinta, contempleu i jugueu! 

Escenografies urbanes
Per: Sandra Carrau
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ARTS PLÀSTIQUES / TALLER

MACBA
Del 26, 28 i 29 de març a les 11 h / De 6 a 12 anys

3 € / Consulteu descomptes / Places limitades, es recomana reservar plaça
macba.cat

Proposta culturista / 10

Preparem els cossos i la imaginació que per Setmana Santa el MACBA ens con-
vida a fer d’artistes i crear escenografies urbanes. Tant grans com petits farem 
street works a la plaça del MACBA i al museu, inspirant-nos en l’exposició Enfocar 
l’infinit, de l’artista —o la «pintoraescultora», com s’autoanomenava ella mateixa—, 
Rosemarie Castoro.
Castoro ens ofereix la riquesa i la llibertat d’un món on la barreja i la diversitat són 
la clau. Ella venia de la dansa quan es va interessar per l’escultura, el dibuix, el mail 
art, land art, els selfies i tot allò que li permetés expressar-se i sobretot avançar per 
no quedar-se estancada en una sola manera de fer. 
Castoro formava part del minimalisme i en part del feminisme, encara que amb 
reticències, però sobretot era una artista inquieta i curiosa que va aportar molt al 
concepte d’«intermèdia», o interrelació entre pintura, escultura, dibuix, llenguatge 
i performance. 
Qui diu que el nostre fill no se sap estar quiet? No deu ser un artista «intermedi»?
Així que aprofitem l’excusa de Castoro per deixar-nos anar i crear potser una 
instal·lació participativa, efímera en l’espai però no en el temps de la història fa-
miliar compartida. 



Sabíeu que hi ha una espècie de papallona que hauria estat capaç de guanyar la 
temuda course navette al més fort de la classe? A aquells que suspeníem gimnàstica 
i natació potser no ens sorprèn tant que existeixin bestioles més entrenades i en 
forma que nosaltres, que som uns humans nyicris. Córrer, nedar, saltar, volar, busse-
jar... per als animals el premi és la supervivència i això, vulguis o no, motiva bastant.  

Pascale Hédelin, als textos, i Amélie Falière, amb captivadores il·lustracions, són 
les organitzadores d’aquestes olimpíades on han estat cridades a competir totes les 
bèsties. A través de proves, com el salt de llargada o la cursa de fons, i esports, com 
la natació o la boxa, anirem descobrint quins són els tres animals que, en cada cas, 
n’ocupen el podi i quins són els seus rècords sorprenents.

Un llibre acolorit, de gran format, per aprofundir en el coneixement i en l’admiració 
pels animals, campions del planeta Terra!

1.2.3... JA!    
Els rècords esportius dels animals

Pascale Hédelin i Amélie Falière
Editorial Joventut

Per: Gemma Esteban
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LLIBRE

A partir de 5 anys
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A l’entrada de l’escola hi ha un arbre, bé, un tronc amb quatre fulles seques al qual 
ningú fa gaire cas. Fins que un dia un nen s’hi fixa, s’hi acosta i, amb una abraçada, 
fa que li canviï la vida i comenci a créixer sense parar! 

Hem sentit, alguna vegada, que si parlem amb les flors que tenim a casa creixeran 
més boniques i formoses. I ja m’hi veieu, al meu balcó, asseguda en una cadira 
explicant-los el que he fet durant el dia. No sé si funciona o no, però és agradable. 
Potser és només tenir la consciència que a les plantes i als arbres se’ls ha de cuidar 
i estimar com ho fas amb una persona.

Amb la senzilla història d’Antonio Sandoval (és educador ambiental i sap de què 
parla) i la suma d’unes il·lustracions molt divertides i entranyables d’Emilio Ur-
beruaga, aquest és un llibre imprescindible perquè tant petits com grans prenguem 
consciència que cuidar el nostre entorn és una feina de llarga durada i que ens ha 
d’acompanyar tota la vida, pel futur del nostre ecosistema.

L’arbre de l’escola
Antonio Sandoval

Il·lustracions: Emilio Urberuaga
Kalandraka

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

LLIBRE

A partir de 6 anys
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Anatomia
Hélène Druvert  

Maeva

Per: Isaac Casals

17

LLIBRE

A partir de 7 anys

25

La paraula anatomia és d’aquelles que hem heretat directament dels orígens de la 
civilització occidental. Prové del grec i està composta pel conjunt ana i tome, que 
signifiquen ‘cap amunt’ i ‘tall’, respectivament, que ens porten a la imatge que tenim 
del metge forense que es dedica a la dissecció i separació de parts. I això és precisa-
ment el que fa aquest llibre: mitjançant encunys i solapes, que no deixen de ser talls 
al paper, ens va mostrant el cos humà tal com és en totes les seves capes, des de 
l’aparell circulatori fins al sistema nerviós i l’esquelet. 

Tenir aquest llibre a les mans és un plaer tan gran que passar les seves pàgines es 
converteix en la millor reivindicació del paper enfront de la tirania digital.

24

Selecció culturista / 04

Gideon Samson és un escriptor que, amb poc més de trenta anys, ha guanyat alguns 
premis importants a Holanda. Aquest títol és un dels seleccionats al Premi Protago-
nista Jove d’aquest any. El format i el plantejament no el fan original dins de la litera-
tura juvenil, qui més qui menys coneix algun llibre, pel·lícula o sèrie que narri el dia 
a dia d’un preadolescent una mica fracassat. En aquesta obra, però, tot gira entorn 
d’una gran obsessió, un turment que persegueix setmanalment el protagonista: la 
classe de natació dels dijous. 

Rieu, rieu… però si sou dels que heu viscut un suplici similar a l’escola, entendreu 
el drama que és per a en Gied llevar-se dijous al matí o les peripècies que li passen 
pel cap dimecres a la nit per aconseguir el millor truc per poder-se lliurar de l’activitat 
aquàtica. 

Els meus trucs per sobreviure  
a la classe de natació 

Gideon Samson 
Il·lustracions: Anke Kuhl 

Takatuka

Per: Infraganti

LLIBRE

A partir de 9 anys
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A vegades hi ha qui assumeix que a les llestes de la classe no els agrada anar al 
gimnàs o que a les més esportistes els va poc llegir i fer poesia. A Barcelona, però, 
fa anys que tenim un grup que fuig dels tòpics lligant lletres literàries, introspectives 
i reflexives, amb melodies i ritmes de la millor tradició del post-punk muscular, físic 
i desafiant. 

Les Sueques han publicat tres discos, els dos darrers són Educació física (2015) i 
Moviment (2017), i insisteixen ja des del títol en la necessitat de coordinar pensa-
ment i acció per remoure cossos i consciències. Amb les seves lletres poblades per 
superheroïnes, estàtues tontes i gent que té cara de cotxe i treu fum pel nas, són un 
remei contra l’autocomplaença i l’avorriment, així com un estímul tant per posar-se 
en marxa i sortir d’excursió un matí de dissabte com per quedar-se a casa amb aire 
embadalit pensant sobre el pas del temps i el vaivé de les onades. 

Són, en definitiva, discos rodons, tant de poliesportiu com de biblioteca, que podeu 
posar quan sigui perquè segur que alguna cosa bona en sortirà.

Les Sueques
Educació física; Moviment

El Genio Equivocado

Per: Pol Serrahima

MÚSICA
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Selecció culturista / 07

Últimament em trobo amb una imatge que representa força bé què entenc per art: 
quan la meva filla es posa a dibuixar sense la pressió ambiental que allò s’assembli 
a res existent o agradi als altres. Perquè això hauria de ser així, oi? Crear quel-
com sense més pretensions que experimentar lliurement amb el propi món. La-
mentablement tenim massa exemples de tot el contrari, d’artistes sense escrúpols 
que confonen el plagi amb l’homenatge, que busquen l’elogi fàcil i l’èxit immediat. 
Aquest no ha estat mai el cas d’Hidrogenesse, un oasi de creativitat desbordant 
des de fa més de vint anys. Gimnàstica passiva, el primer disc del grup, ja va de-
mostrar que la seva única premissa creativa era la llibertat absoluta. Un compendi 
de lletres enginyoses, històries delirants, melodies que s’aferren a la memòria i 
ritmes penetrants. Una obra que no ha perdut vigència gràcies a l’originalitat i al fet 
que connecta amb tots els públics perquè fa fàcil el que tan pocs saben fer.

Hidrogenesse
Gimnàstica passiva
Austrohúngaro, 2002

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

29



Teen Wolf
1985
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Estimats lectors, potser no permeteu 
a la família dormir més de tres hores 
seguides, o els reclameu una atenció 
que fa que sigui impossible concen-
trar-se en res més, però ells temen, 
igualment, que el pitjor estigui per 
arribar. Us sona l’adolescència? La 
fase de la vida en què abandonem la 
infantesa però encara no som adults? 
Els tòpics són certs: els canvis físics, 
la recerca del centre de gravetat en 
els amics, la crisi en la definició d’un 
mateix. I per molt home llop que tin-
gui com a protagonista, Teen Wolf és 
una metàfora sobre aquest període 
de la vida. Michael J. Fox interpre-
ta un jove insegur que, com molts a 
aquella edat —ambiciosos abans que 
la vida ens posi a lloc—, es creu es-
pecial i mereixedor de més del que 

té. En el seu cas, l’excepcionalitat 
es confirma: en general, l’adult que 
portem dins es manifesta amb quatre 
canvis al cos —ja us ho trobareu— 
però per a ell, l’escena clàssica de 
jove-tancat-al-lavabo-mirant-se-el-
bigoti-incipient acaba amb un home 
llop al mirall de la pica. I, clar, amb 
l’arribada del canvi màgic, arriba la 
seguretat: el llop esdevé popular, és 
un geni del bàsquet, sedueix la noia 
que abans l’ignorava, encaixa en la 
jungla de l’institut. A la llarga, però, el 
nostre protagonista acabarà aprenent 
una lliçó: requereix més coratge i és 
més digne d’admiració enfrontar-se 
al món sense disfresses convenients, 
tal com un és. I l’amor que acabem 
rebent se’ns adequa més. Bona ado-
lescència, canalla.

31

Que ningú s’alarmi, però avui par-
larem d’una sèrie divulgativa. Heu 
caigut mai jugant al pati? No sentiu 
curiositat per conèixer el líquid ver-
mell que apareix cada vegada que 
ens fem una ferida? Érase una vez…
el cuerpo humano va irrompre a TVE 
per aclarir a la canalla què és la sang, 
i totes les altres preguntes que us pu-
gueu fer sobre el cos humà, vosaltres 
que tot just l’estreneu. Faltaven dos 
d’anys per a La Sirenita, valoreu amb 
perspectiva l’audàcia d’aquesta pro-
ducció francesa! Acceptant la metàfo-
ra del cos humà com un engranatge 
perfecte, es representaven cadascu-
na de les cèl·lules i els organismes 
que en formen part com a personat-
ges de dibuixos animats que vivien en 
una comunitat dividida entre herois i 
malvats, o caps i empleats. Així, bom-
bolles rialleres d’oxigen, enzims com 
a peons de fàbrica, glòbuls vermells 

quasi antropomorfs que canviaven 
de color en funció de si carregaven 
oxigen o diòxid de carboni i glòbuls 
blancs amb porra de policia, treballa-
ven en un món amenaçat contínua-
ment per bestioletes desagradables 
anomenades bacteris, virus o toxines. 
Durant vint-i-sis episodis, la sèrie ens 
va ensenyar el funcionament de la 
màquina que som, amb una exhaus-
tivitat sorprenent en trames que in-
cloïen paraules com limfòcits, mitosi o 
ribosoma sense rubor. I, com hem vist 
altres vegades, la cançó d’obertura 
va quedar incrustada en els nostres 
cervells, amb uns cors d’escola Mo-
cedades i una lletra que acabava, 
flors incomprensibles a banda, d’una 
manera molt més crepuscular del que 
vam entendre mai: «La vida es así, es 
la alegría y es el dolor, una flor que 
se abre en el centro de tu corazón».

Érase una vez... el cuerpo humano 
1987
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Joguines
Per: 

Txell Hernández Gil
kiddult.net

01

Els nens i nenes són éssers fantàs-
tics que tenen la capacitat de con-
vertir qualsevol lloc en una zona de 
joc.

Aquest banc és molt més que un 
banc. Es tracta d’un estri indispen-
sable per a qualsevol casa. És ideal 
perquè els minis hi facin equilibris 
i piruetes i saltin, i apte perquè els 
adults ens hi asseguem per obser-
var-los (mentre fan equilibris i pirue-
tes i salten en qualsevol altre lloc).

Banc d’exercicis
A partir de 3 anys

ikea.com

Aquestes anelles tenen una bellesa 
retro que recorda als forçuts del circs 
antics. Gairebé convida a pintar-se 
un bigoti finet i a posar-se una samar- 
reta ratllada i sense mànigues per 
fer-hi acrobàcies. Un simple objecte 
que dona molt de joc i que permet 
penjar-s’hi, fer-hi tombarelles i ima-
ginar que sabem volar.

Anelles 
Entre 3 i 13 anys
jugaia.com

02
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Aquest matalasset és d’allò més 
versàtil. Podem utilitzar-lo per man-
drejar, llegir contes i fer migdiades 
de campió, però a la vegada és un 
complement fantàstic per fer pràcti-
ques gimnàstiques sense obrir-nos 
el cap.

Això sí, sens dubte té un disseny 
molt més maco i amb estil que els 
matalassets que teníem al gimnàs 
de l’escola, no us sembla?

Matalasset  
St Barth
A partir de 0 anys

nobodinoz.com

03



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 Instagram, no et perdis aquesta secció. 

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

És tendència
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Sabeu com s’aconsegueix  
el cacau responsable UTZ?

Treballant amb 
respecte pel 

medi ambient i en 
harmonia amb la 

naturalesa.

Recolzant  
el cultiu  

i la collita 
sostenible  
de cacau

 Contribuint  a 
millors condicions, 
de vida i laborals, 

dels agricultors, els 
treballadors i les 

seves famílies

Diversificant 
la producció 

per sustentar 
la diversitat 

biològica.

Abolint 
el treball 

forçat i 
infantil.

UTZ és el segell 
que certifica que el 
producte compleix 
amb totes aquestes 
característiques. Prova-les!

Begudes ecològiques

Kamut® 
amb cacau
i

Arròs  
amb cacau



La primera proposta és aquesta bossa de la casa danesa Ferm Living: un dels 
primers motius de disputa (esportiva, això sí!) a ca nostra, perquè mos agrada a 
tots. A jo, per dur-la com a bossa del cotxet de la menuda sense caure en el tòpic 
habitual: muda de recanvi, canviador —que pot ser a joc!—, bolquers, tovallole-
tes... Però també me podria servir per ficar-hi les vambes i sortir de la feina a punt 
per caminar a bon ritme cap a les tardes d’extraescolars i mails contestats des de la 
piscina o les grades de l’estadi Serrahima. Els germans grans la volen com a bossa 
d’esport perquè la poden dur penjada com una motxilla gràcies a les seves mides: 
petita però amb la capacitat suficient per a les seves talles. 
La bossa quasiperfecta té quatre but-
xaques interiors, és petitona però amb 
prou cabuda, està feta de cotó orgànic 
100% i, per tant, és fàcil de netejar 
(1.000 punts addicionals!). Però, so-
bretot, és bonica i amb puntets, que ja 
sabem que m’enamoren en qualsevol 
peça! Llarga vida al disseny escandi-
nau! Llarga vida al hygge! 
fermliving.com

Un número dedicat al plínton, sí, senyora! 
No hi ha res com el sentit de l’humor en retrospectiva per  

fer un homenatge a un estri esportiu inspirat directament en  
els aparells de tortura de la Inquisició. Qui ho dubta?

El plínton ens transporta als vuitanta i als pantalons de xandall  
de l’uniforme, blaus amb ratlles blanques al costat. I a les cares  

de pànic de les nines menys àgils o les que s’empassaven  
la saliva, es llevaven les ulleres i es tiraven de cap al trasto  

amb resultats habitualment dolorosos. Qui no havia vist cap 
company de classe deixar-se un parell de dents clavades o les 
parts (nobles) del cos adolorides durant tot el que quedava de 

setmana? Ui sí, el plínton, quina monada, quina gràcia..!  
Mentre intentau explicar als vostres fills o nebots què és això  

del plínton, per què no els engrescau a practicar esports  
de menys risc? Va, que vos don unes idees fashions perquè  

els minihipsters de casa no puguin dir que no...

Per: Pema Maymó
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1. 

No és un secret que les vambes for-
men part dels nostres armaris des 
que començam a caminar fins que 
ens morim, i més avui en dia que els 
jubilats estan més en forma que els 
pares de quaranta anys! Fins i tot no 
està mal vist anar a treballar calçat 
amb unes esportives d’aquelles que 
en diuen «urbanes» (mentre la resta 
de vestuari sigui prou equilibrat per no 
semblar un dominguero a punt de fer 
la barbacoa, és clar!). 
Els nostres referents de tota la vida 
en la matèria passen per les J’Hayber, 
les All Star, les Reebok o les mítiques 
Stan Smith d’Adidas, icona de les sa-
batilles esportives blanques que han 
posat de moda totes les fashionistes 
d’arreu del món des de fa un parell 
d’anys. Amb cordons normals o elàs-
tics, en talles d’adult o de nadó, hi ha 
res més formidable que calçar tota la 
família amb les mateixes sabatilles i 
sortir a caminar per devora la mar un 
diumenge assolellat d’hivern? 
Ah, i no val l’excusa de «massa blan-
ques per als nens»: això mai va ser 
un problema per a les nostres mares i 
tampoc no ho ha de ser per als pares 
del segle xxi: rentadora i fora! 
adidas.com
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2. 3.
I si les Stan Smith eren un homenatge 
al tennista del mateix nom, ara faig jo 
el meu particular homenatge a un ten-
nista de cinema amb aquesta propos-
ta. Richie Tenenbaum, aquesta cinta i 
aquestes canelleres «van por tí»! 
Sí, estimats, Wes Anderson ja és 
aquí. No ho podem evitar: és més fort 
que la nostra dignitat o vergonya. Es-
timam la seva manera de transportar-
mos estilísticament a un lloc on sap 
que direm «sí, vull!» a tot el que ens 
proposi la seva dissenyadora de ves-
tuari. A ulls clucs. 
Per això, un cop descobert aquest 
conjunt retro a un preu inigualable, 
només podem fer una cosa: somriu-
re malèficament, vestir el front i els 
canells del nostre fill —el que encara 
no sent vergonya per com el vesteix 
sa mare— i acabar de fer el que hem 
vingut a fer: foto 1:1, filtres Valencia 
i cap a Instagram directament. A ten-
dències, no mos guanyarà ningú... 
suddora.com



Per la ciutat

Art i verd  
olímpic 

40

Als principis dels 
noranta i amb motiu 
dels Jocs Olímpics 
que acabem de 
commemorar, es van 
construir cinc grans 
espais verds damunt 
antics terrenys 
industrials del 
Poblenou, un d’ells, el 
parc del Port Olímpic. 

Fotografies: 
Isaac Casals

41
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Potser va ser la moda dels patins en 
línia o la proliferació del lloguer de bici-
cletes, però algú va tenir la bona pen-
sada de crear un litoral verd i transita-
ble a peu, amb bici, patins i ara també 
amb patinets. Si voleu fer una mica de 
ruta o passejada, podeu començar al 
parc de les Cascades,* seguir pel 
parc del Port Olímpic, després el 
de Nova Icària i acabar al parc del 
Poblenou. És una pedalada especial-
ment adient per a famílies. 

la filera de pals, hi ha una impactant es-
cultura d’un noi, amb molts colors, llam-
pant: és l’escultura Marc, l’obra que el 
pintor Robert Llimós va fer per recordar 
el seu fill mort en un accident. 

Per descansar, trobareu un espai molt 
agradable a la pèrgola amb bancs que 
hi ha a la zona de joc infantil i, a l’altra 
banda, arbres i arbustos donen pas a 
camins, placetes i gespa amb un llarg 
banc per seguir reposant.  

Una altra opció és anar directament al 
parc del Port Olímpic (just davant del 
Port Olímpic) i gaudir una estona de la 
brisa marina, l’àrea de joc infantil i les 
escultures olímpiques. 

Està situat just a l’altre costat de la plaça 
dels Voluntaris, de seguida hi veureu 
els pals on van onejar les banderes 
olímpiques i que ara tenen un altre ús, 
també de caire esportiu, com a circuit 
d’eslàlom per a criatures. Just a l’inici de 

Cap al mig del parc, hi ha un petit es-
tany amb la figura de bronze del Cobi, 
la mascota olímpica de la ciutat. És un 
bon moment per explicar qui és Xavier 
Mariscal i sobretot aclarir que l’animal 
de bronze és un gos d’atura. 

*Si voleu fer el recorregut a peu, po-
deu arribar al parc de les Cascades 
amb bus, metro o tramvia. 
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Bones idees
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El xou  
del  

fantàstic  
home  

bala 

Per:  
Carla Marin

Els dimecres a la tarda tocava gimnàstica, uf!,  
encara me’n recordo com si fos avui. Primer fer 

tombarelles, salts al llit elàstic, espatlleres, pujar pel pal 
que arribava al sostre... i finalment el superxou:  

el plínton!!! A una velocitat que recordo com a càmera 
lenta, d’un en un saltàvem sobre un petit trampolí que, 

si no calculaves bé, et catapultava a l’estil «fantàstic 
home bala» fins a l’infinit i més enllà.

01. Dibuixa un ninot sobre el cartró o la goma EVA, retalla’l i decora’l. 

02. Apila set palets de fusta i lliga’ls amb les gomes pels extrems. 

03. Col·loca els altres dos palets fent una creu (per sobre i per sota) i lliga’ls als 
altres set palets amb les gomes. Finalment, passa una goma per la punta per ajun-
tar els dos pals que ja estan lligats als altres. 

04. Demana ajuda a un adult i amb una mica de silicona calenta, enganxa la xapa 
a l’extrem més alt. 

05. Construeix una torre de cotxes, fustes, llibres o el que vulguis saltar i dispara 
el teu homenet ben amunt!!!

Necessitem: 
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Més informació a elculturista.cat

TisoresGoma EVA  
o cartró  
per fer 

l’home bala

Boletes 
d’escuma 

o paper per 
fer de bala 

Palets de fusta 
tipus gelat 
o de metge 
(9 aprox.)

Adhesiu 
brillant o cinta 

decorada  
(opcional)

Una xapa 
o tap

Goma 
elàstica

Pistola 
de silicona 

calenta

Retolador 
permanent
(opcional)



Bones idees

46

Gimnastes
Per:  
Aina 
Bestard 

Si no aconseguiu que l’educació física tingui un paper 
destacat en les vostres competències bàsiques, no 

defalliu, podeu començar provant de fer tombarelles i 
jocs d’elasticitat amb aquests gimnastes de cartró. 

01
Dibuixeu amb llapis el cos del vostre gimnasta damunt del rotlle de paper, amb els 
braços i les cames estirats, que es toquin, i el cap, com es veu a la fotografia.  

02
Si cal, demaneu ajuda a un adult per retallar la silueta del cap, els braços i les 
cames. 

03
Ara ja podeu pintar amb pintura la cara i el cos del gimnasta i, quan s’assequi, 
podeu acabar de fer els detalls de la roba i la cara amb retoladors. 

Necessitem: 
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Més informació a elculturista.cat

TisoresRotlles de paper  
de vàter

Llapis Pintura i pinzells Retoladors



elculturista.cat

Subscriu-te al nostre

newsletter
i rebràs les

propostes, idees i recomanacions
més culturistes!
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L’entrevista

L’ENTREVISTA

Anne-Margot Ramstein

Per: Núria Puyuelo

IL·LUSTRADORA



L’entrevista

5352

En forme! va ser el teu primer llibre en solitari. Quina relació tens amb 
l’esport? 
M’encanta veure competicions tot i que el rendiment esportiu no em motiva. Fa 
unes quantes setmanes vaig veure casualment una lluita de sumo a la televisió. 
No en sé prou, d’aquesta disciplina, per entendre aquest esport i aprendre’n les 
regles. La majoria dels rituals que envolten aquests adversaris gegants són molt 
il·lustratius. Fer En forme! era intel·lectualment emocionant perquè vaig haver 
d’aprendre què fa que un esport sigui un esport i centrar-me en la fórmula de cada 
disciplina. 

No hi ha gaires llibres il·lustrats sobre l’esport. Com va sorgir la idea de fer 
aquest llibre?
Aquest projecte va néixer amb un desig estètic. La fotografia esportiva em fascina 
per les seves qualitats plàstiques i vaig voler crear obres que concentressin els 
seus codis pictòrics. Utilitzant un vocabulari gràfic relativament restringit, he in-
tentat expressar el moviment, la fluïdesa induïda per la velocitat i també els punts 
de vista fotogràfics. El segon tema que volia abordar era la relació entre el cos i 
l’espai durant l’activitat física. Com surt el cos de la seva «zona de confort» quan 
fa un esport, un partit, un entrenament o una competició per adaptar-se a aquesta 
nova situació. Per aconseguir-ho, he hagut de sintetitzar més formes de les que 
acostumo a utilitzar i fer servir un vocabulari comú per als personatges i els temes. 

Tens un bon record de quan feies esport a l’escola? 
Quan era petita, m’agradava molt practicar tota mena d’esports, excepte la gimnàs-
tica. Ara enyoro la meva infantesa, quan el meu cos parlava diversos llenguatges o, 
almenys, intentava aprendre’ls (tot i que m’equivocava, és clar). Quan vaig deixar 
de fer esport, vaig perdre l’accés a aquest vocabulari, una mica com quan la gent 
oblida la teoria de la música quan deixen de tocar el piano.

El llibre Antes. Después és un llibre d’imatges, sense textos. Els pares nor-
malment s’ajuden del text per explicar un llibre als seus fills. Com s’explica 
un llibre sense text?
Amb Matthias Aregui, que és l’altre il·lustrador amb qui vaig treballar en aquest 
projecte, volíem explorar el poder narratiu de les imatges oposades. Afegir parau-
les hauria estat més didàctic que narratiu. El nostre objectiu era fer preguntes més 
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que donar respostes. També vam observar que les paraules formen part del regne 
dels adults. Quan els nens tenen a les mans un llibre sense text, la seva imaginació 
flueix lliurement.

Què és per a tu la creativitat?
Des del meu punt de vista, la creativitat consisteix a inventar jocs. Cada projecte 
té les seves pròpies regles, la seva zona de jocs, el seu llenguatge específic i les 
seves formes particulars. Per a mi la creativitat és crear aquestes regles de joc.

Com és el teu procés creatiu?
A En forme! les línies estan fetes fonamentalment a mà, i per als colors vaig utilitzar 
Photoshop. Els colors es gestionen a mesura que se serigrafien amb el CMYK 
de l’offset més 1 pantone fluorescent (804U). Vaig jugar al màxim possible en la 
superposició de pantone fluorescent i altres colors, de manera que els matisos 
destaquen més quan estan impresos. Tenia molt a veure amb l’estètica esportiva, 
amb molt colors, brillant i dinàmica.

Quina és la feina de la qual t’has sentit més orgullosa? Per què?
Encara no l’he feta. Quan acabo un projecte, sempre em quedo una mica dece-
buda. Investigo molt abans de començar un projecte. Algunes investigacions són 
purament teòriques, d’altres són investigacions visuals. És un procés màgic inten-
tar que tots aquests elements treballin junts. És el mateix que seguir una recepta. 
Després, quan tot s’acaba, quan el projecte finalment agafa forma, només veig el 
que no ha sortit bé.

Quins són els teus referents com a il·lustradora i com t’han influït?
He llegit molt i visito sovint exposicions d’artistes increïbles que m’agrada seguir. 
Actualment les meves principals influències són l’escriptor Pascal Quignard, el fo-
tògraf Karl Blossfeld i l’artista Paul Klee. El projecte amb el qual estic treballant ara 
està influït per algunes de les seves obres.

Quan eres petita, què volies ser de gran?
Volia ser artista.

Anne-Margot Ramstein és una jove il·lustradora francesa. Va estudiar arts 
gràfiques a París i il·lustració a l’Escola d’Arts Decoratives d’Estrasburg. Ha 

participat en diversos llibres il·lustrats, entre els quals destaquen Avant après, 
traduït al castellà amb el títol Antes. Después (Editorial SM, 2014), que va 

guanyar el Premi Bologna Ragazzi a la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya 
del 2015 en la categoria de no-ficció, i també el llibre En forme!, un llibre sobre 

esport que, a través de formes i colors, tracta de les relacions que té el cos amb 
el seu entorn durant la pràctica esportiva.  
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