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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

El Punk
EDITORIAL

El moviment punk va començar a finals dels setanta i encara continua, ha 
anat evolucionant i s’han creat molts subgèneres i identitats diferents, però 
hi ha un punt de partida comú: el xoc, la revolta i el descontentament. Per 
al punk tota autoritat és corrupta i intolerable, qualsevol institució reprimeix 
l’esser humà. 

Amb aquest plantejament, és fàcil arribar al paral·lelisme del xoc de l’infant 
amb l’adult, d’aquell esperit lliure, sense convencions preestablertes, i el pes 
i la voluntat de l’educació dels tutors i progenitors per castrar-lo (si fem servir 
termes freudians). És això el que fem? O és una reducció massa simplista?

Heike Freire explica en un dels seus llibres: «L’ordre (directament o indirecta-
ment) que més acostumem a donar els adults als infants és: “Estigues quiet i 
atent!”. La necessitat infantil de moviment espontani, tan important per al seu 
desenvolupament, pot convertir-se en un obstacle per a la tranquil·litat dels 
grans». Llegint això, deduïm que el problema amb l’autoritat ve de lluny i el 
que defineix en part el pas progressiu cap a la vida adulta és el nostre posi-
cionament enfront a aquesta autoritat que va estenent-se en tots els àmbits: 
casa, escola, feina… estat.

En aquest número parlem d’espais culturals i socials autogestionats, hem 
localitzat fanzines infantils, el Víctor García Tur ens parla d’una parella d’ex-
punks i el seu fill adolescent, podreu empoderar-vos a la cuina, fer-vos xapes 
o descobrir l’artista Jamie Reid a la secció Mans a l’obra.

No som punks però ens agradaria ser-ho. 

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
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A una sala diàfana, envoltats de projeccions i amb els músics sempre en moviment, 
viurem una aventura: un viatge per la història de la música, un conte de dracs, 
fulles, foc i edificis màgics que ens acostaran a l’imaginari de l’arquitecte Lluís 
Domènech i Montaner. Colors i més colors se serveix d’aquesta figura polifacètica i 
humanista, aquest arqueòleg, polític i melòman, per fer un homenatge al seu espai 
més significatiu: el Palau de la Música. Les obres que s’interpreten en aquest con-
cert han estat triades perquè tenen un pes important dins la història d’aquest edifici, 
des d’obres del Renaixement, Bach i Beethoven fins a Alban Berg o un divertit 
Bobby Macferrin. Fins a vint-i-cinc obres, enllaçades cronològicament de mane-
ra trepidant i en sincronització amb les imatges projectades, sonaran en aquesta 
proposta meravellosa que ens durà molt a prop, gairebé a tocar, de les muses. Els 
nostres ulls brillaran amb els colors i les formes del modernisme, aprendrem sobre 
els espais més emblemàtics d’aquest estil arquitectònic i gaudirem sentint i ente-
nent com la música va canviant i transformant-se amb el pas del temps.

Colors i més colors 
Per: Sílvia Romera 
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MÚSICA

Palau de la Música
2 de juny a les 11 h, 12.30 h i 17 h

A partir de 6 anys / 11 € / Durada: 60 min
palaumusica.cat

Proposta culturista / 01

Festival Píndoles
Per: Clara Queralt

ARTS ESCÈNIQUES

Lluïsos de Gràcia
3 de juny a les 12 h
A partir de 3 anys

8 € anticipada - 9 € taquilla / Menors de 3 anys: 3 € / Menors de 12 mesos: gratuït
pindoles.com

Què hi ha més divertit per a una criatura que trobar coses amagades? Doncs imagi-
neu-vos que aquestes coses no són cofres del tresor, sinó històries amagades que 
podrem escoltar i veure en format espectacle! Aquesta és la proposta familiar del 
Píndoles-Festival de Microteatre Fora del Teatre, un festival que programa obres 
de microteatre, és a dir, obres de petit format i curta durada per a un públic molt 
reduït, en escenaris no convencionals. En el cas de l’espectacle infantil, l’espai 
serà el dels Lluïsos de Gràcia.

Ja us esteu imaginant rebuscant per tots els racons d’aquest edifici tan singular, oi? 
Doncs imagineu-vos descobrint-hi tres contes protagonitzats per titelles! Cadascun 
durarà aproximadament uns 12 minuts i l’activitat sencera, incloent-hi desplaça-
ments, una hora. Una proposta original i sorprenent per a infants a partir de tres 
anys.
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Una de les plantes del Museu del Disseny amaga l’essència de cada objecte que 
ens envolta i ens acompanya cada dia en les nostres rutines quotidianes. Es tracta 
de l’exposició Del món al museu. Sí, amics, darrere de qualsevol utensili hi ha una 
ment que pensa, reflexiona (més o menys encertadament) i crea. És veritat, moltes 
vegades són més d’una ment, però l’important és que hi ha hagut un impuls crea-
dor per fabricar-lo i s’ha pensat com crear-lo. Si abandonem la concepció esnob 
que a vegades acompanya el terme disseny, percebrem el concepte tal com és, 
és a dir, el disseny de producte és el nostre patrimoni cultural. Davant d’aquesta 
gran revelació, podreu experimentar com es fabrica un objecte a partir d’un motlle.  
Aprofiteu les últimes sessions de juny per posar en pràctica les vostres capacitats 
creatives.

Objectes que creen objectes
Per: Infraganti
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TALLER

Museu del Disseny
Diumenges a les 11.30 h fins al 17 de juny

De 6 i 12 anys / 3 € per persona.  
Places limitades (es recomana comprar l’entrada anticipadament).

ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/ca

Proposta culturista / 03
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PERILL
D’EXTINCIÓ!

Què sabem  
de la girafa de 
Rothschild?
És un herbívor remugant que s’alimenta 
de fulles i brots de les parts més altes 
dels arbres. Tenen una llengua llarga i 
flexible que l’ajuda a arrencar les fulles 
sense ferir-se amb les espines de les 
acàcies.
Pot pesar entre 

1000 - 1900 Kg 
i mesurar

350 - 480 cm
i pot viure en captivitat fins a  

30 anys
La cria quan neix ja mesura quasi dos 
metres d’alçada. A diferència del que 
succeeix en la majoria dels mamífers, 
la mare dona a llum dreta i fins i tot 
mentre camina.

GIRAFA DE 
ROTHSCHILD

Giraffa  
camelopardalis  

rothschildi

Abans la girafa s’estenia
per gran part d’Àfrica,
però la desertització
del seu hàbitat i la caça
abusiva han restringit
molt la seva àrea de
distribució. La girafa
de Rothschild és una de
les subespècies que es
troba en perill d’extinció  
i el Zoo de Barcelona 
participa en un programa 
per preservar-la.

Més informació:
zoobarcelona.cat

Aquest estiu... 
el Zoo proposa tots els dies  

activitats incloses en el preu  
de l’entrada per conèixer millor  
la biodiversitat del nostre entorn  

i també d’hàbitats llunyans, i saber 
què podem fer per protegir-la.
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Per: Isaac Casals

Ateneu Popular 9 Barris
29 de juny i 30 de juny a les 21 h, 1 de juliol a les 20 h 

Per a tots els públics / 15 €
ateneu9b.net

Hi ha qui té aversió als àpats familiars, a aquells dinars multitudinaris de Nadal, 
per exemple. Us proposo, però, que deixeu de banda l’aspecte convivencial i us 
ho mireu des del punt de vista de l’espectacle. Quina imatge! Nens corretejant al 
voltant de la taula, el pare retraient-los a crits el xivarri, una tieta brandant una cu-
llera i cridant a l’avi sord que ha de tastar els canelons que ha preparat, una cosina 
que encara no ha aixecat la mirada del mòbil, plats d’escudella en delicat equilibri 
recorrent la taula llarga... Si encara no esteu preparats per encetar aquesta nova 
perspectiva amb la vostra família, us ofereixo una experiència que us sorprendrà 
de la mateixa manera. Deixeu-vos portar per La Pranza! de la companyia «eia», un 
espectacle de circ contemporani gens convencional, en el qual el públic participa 
d’una celebració familiar, de les tradicions i les relacions humanes. Una veritable 
escena costumista que combina en diferents espais acrobàcies, cuina i música en 
directe, per fer-vos viure tot tipus de sensacions.

SOPAR (adaptat a tota mena d’al·lèrgies i intoleràncies) + ESPECTACLE

La Pranza
Cia “eia”

ARTS ESCÈNIQUES

Si anem al Poble Espanyol i alcem la vista, potser veurem com ens miren, des de 
dalt, un porquet ben simpàtic i el seu amic Bernat.

El porquet que volia veure el món des de dalt és una obra de teatre d’ombres que 
explica la història d’un porquet que aconsegueix fugir de la foscor de la granja i 
emprèn un camí per aconseguir el seu somni: volar, volar ben amunt! En aquest 
camí, coneix en Bernat, un nen que volia tenir un animal de companyia i amb qui 
començarà una amistat.

L’obra tracta temes universals com ara el respecte cap als animals —éssers 
intel·ligents i sensibles—, l’amistat entre aquests i els humans i l’esperit de supera-
ció. I tot això en una senzilla atmosfera que ens trasllada a un món màgic.

En acabar l’espectacle, els dos actors d’Animamundi que mouen i posen veu als 
personatges estaran encantats de parlar amb el públic i d’explicar com han fet les 
figures del teatre!

Ens enlairem?

El porquet que volia  
veure el món des de dalt

Per: Clara Drudis
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ARTS ESCÈNIQUES

Poble Espanyol
24 de juny a les 12.30 h

A partir de 3 anys / Preu: L’espectacle està inclòs en l’entrada al Poble Espanyol.
poble-espanyol.com

Proposta culturista / 04
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Aquest estiu, els amants de les arts escèniques estem de sort. El Grec Festival de 
Barcelona, el festival dels festivals, ha preparat una selecta oferta de propostes 
per a totes les edats.

Una de les moltes virtuts que té el Festival Grec és que et permet viatjar lluny sense 
sortir de la ciutat, desplegant un mapa d’apostes agosarades, actuals, estimulants 
i diverses, amb un nivell artístic a l’altura dels núvols. Us en destaquem algunes:

Els més menuts podeu provar amb Tocaticotocata - Santos per a nadons. Un singu-
lar homenatge pòstum al polifacètic artista de Vinaròs Carles Santos.

Els mitjans no us podeu perdre La casa del panda. Viatjareu a la Xina i caminareu 
per boscos de bambú i estels, de la mà dels artistes de la companyia italiana TPO, 
reconeguts arreu pel seu deliciós treball amb la llum i la disposició de l’espai, que 
incorpora el públic menut a escena com un personatge més.

Per als que ja comencen a entendre el món, aneu a veure Mon pare és un ogre, de 
la companyia La Baldufa. Una posada en escena essencial amb una temàtica molt 
actual que us tocarà l’ànima i us farà ballar el cap amb temes tan actuals com la 
llibertat i la justícia, el bé i el mal i les contradictòries relacions humanes.

Als que us agrada el circ o els que encara no el coneixeu i el voleu tastar, podreu 
seguir companyies de casa nostra com ara Mumusic Circus, Rhum & Cia i Los 
Galindos. 

I sobretot, podreu descobrir Cirque Alfonse, una companyia del Quebec que hem 
vist molt poc a casa nostra. Aterra amb Tabarnak, una original proposta que barreja 
acrobàcia, ironia i música rock en directe dins una església. Us hi atreviu?

I per descomptat, anoteu a l’agenda el Grec en família: jocs, tallers, experiències 
literàries, música i sorpreses. Tot en una sola tarda, per a totes les edats i gustos, 
en un entorn exquisit: el Teatre Grec i els seus jardins. Què més podem demanar? 

Atenció: Aquestes són només algunes recomanacions del Festival Grec per a 
totes les edats. En trobareu moltes més a http://lameva.barcelona.cat/grec/

Festival Grec en Família 
Per: Clara Matas
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ARTS ESCÈNIQUES / MÚSICA

Diferents espais
Juny-juliol / Consulteu la programació / Familiar

lameva.barcelona.cat/grec/ca

Proposta culturista / 06



PASSAPORT 
CULTURAL

Una petita guia i diari per acompanyar-vos 
en la vostra descoberta cultural

Tots els usuaris del Passaport Cultural  
podeu gaudir d’avantatges exclusius. 

Els equipaments culturals es sumen  
a la nostra proposta oferint-vos descomptes, 
invitacions i un munt d’experiències  
singulars per a vosaltres.

PALAU DE LA MÚSICA

Colors  
i més colors
2 de juny
Descompte de 4 € per 
l’entrada amb passaport.

PLOM GALLERY
20% de descompte 
pels tallers.
20% de descompte 
en series limitadas 
Edició Plom Gallery.

VIU EL TEATRE

Pintamúsica
7, 8, 14 i 15 de juliol
25% de descompte en 
la compra d’entrades de 
totes les funcions.

SAT! TEATRE
Descompte per cada 
entrada dels espectacles  
de la programació 
familiar.

MUSEU D’HISTÒRIA  
DE CATALUNYA
Entrada d’adult gratuïta  
per cada passaport

passaportcultural.com

Saps que amb el Passaport Cultural  
pots gaudir d’avantatges exclusius?

1
COMPRA’L

2
REGISTRA’T

3
GAUDEIX!

T’expliquem com fer-ho en 3 passes:

4

10

14

18

21

24

29

CINEMA 

2

1 
2

hola

CINEMA 



He de confessar que tinc debilitat pels titelles i Vida és un d’aquests espectacles 
tendres, intel·ligents, còmics i, sens dubte, imprescindibles que tots aquells que, 
com jo, estimeu aquest art no us hauríeu de perdre. Néixer, créixer, estimar, riure. 
L’amor, la pèrdua, el dol. No calen mots quan parlen els sentiments. Les mans aca-
ronen i ens diuen adeu. I tot això sense paraules. Javier Aranda, acompanyat d’una 
cistella i de petits elements, ens presenta la vida d’una parella, el descobriment del 
cos, de l’amor. El titellaire ens mostra el recorregut vital d’algú que podríem ser 
nosaltres. És la màxima expressió. El tot. La Vida.

L’actor és manipulador de titelles amb més de vint anys d’experiència darrere les 
seves mans, darrere els seus moviments. I això es nota. Javier Aranda és un vir-
tuós de la tècnica que ens obsequia amb una gran generositat artística. Perquè 
és amb l’absència de parafernàlies i amb la simplicitat de recursos escènics que 
aquest brillant titellaire transmet l’emoció que brolla de la seva maduresa imaginati-
va. Cal aplaudir fervorosament el seu treball perquè sota la senzillesa i l’honestedat 
que traspua el seu espectacle, la vida creix i és un plaer entranyable deixar-se 
seduir per la seva destresa.

Vida
Javier Aranda
Per: Ester Bueno
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TITELLES

La Puntual
Del 5 al 8 de juliol. Dijous, divendres i dissabte a les 19 h i diumenge a les 18 h

A partir de 5 anys / 9 €. Menors de 2 anys gratuït / lapuntual.info

Proposta culturista / 07
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Per segon any consecutiu, el primer cap de setmana de juliol els carrers del Besòs 
s’omplen de circ amb el Festival Sant Martí de Circ. Una iniciativa de l’Associació 
de Professionals del Circ de Catalunya, que van pensar aquest festival perquè el 
barri on està ubicada la seva seu, i on es troba també un dels equipaments de circ 
de referència de la ciutat (La Central del Circ), es contaminés de circ i el circ es 
contaminés també de barri. 

Dos dies de tallers de circ per a tota la família, espectacles i cabaret, va ser el 
format de l’any de passat i segons els organitzadors, que encara estan ultimant els 
detalls d’aquesta edició, serà segurament també la línia d’aquest any. 

Una proposta per gaudir en família i també un dels pocs moments per veure circ a 
Barcelona, que tot i que ens costi de creure, en aquesta ciutat cosmopolita el circ 
encara és difícil de trobar a les programacions dels teatres i festivals de la ciutat.

Festival Circ Sant Martí
Per: Ione Hermosa

CIRC

El Besòs i el Maresme
Del 6 al 8 de juliol

Per a tota la família
Consulteu la programació

www.apcc.cat



Ara fa tot just trenta anys es va estrenar al Japó La tumba de las luciérnagas, la 
gran obra mestra d’Isao Takahata, un dels fundadors de Studio Ghibli. La pel·lícula 
es va estrenar conjuntament amb Mi vecino Totoro, de Hayao Miyazaki, i s’han 
acabat convertint en dos dels títols més representatius del reconegut estudi 
d’animació japonès. Basada en la novel·la (i vivències reals) d’Akiyuki Nosaka, 
explica la història de dos germans que intenten sobreviure com poden als efectes 
devastadors de la guerra, i els intents del germà gran d’aïllar la petita dels horrors 
que els envolten. Crua i emotiva, la cinta de Takahata és una de les grans fites de 
l’animació i una immillorable manera d’homenatjar el llegat del recentment desa-
paregut director. En aquesta ocasió, aniria acompanyada d’un concert previ de la 
Banda Municipal Barcelona amb les millors bandes sonores de Ghibli. Un consell: 
tingueu a mà els mocadors.

La tumba de las luciérnagas
Isao Takahata

1988, Japó

Per: Sergi Monroy
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CINEMA / CONCERT

Castell de Montjuïc
25 de juliol a les 20.30 h / A partir de 10 anys

Entrada cine concert: 12 € Entrada de 6 a 12 anys: 4 €. Menors de 6 anys gratuït
salamontjuic.org

Proposta culturista / 09
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La parella Mel Brooks i Gene Wilder, després de l’èxit aconseguit amb Els pro-
ductors (The producers, 1968), van repetir equip per reinventar un clàssic de la 
novel·la de terror en forma de comèdia lleugera: ni més ni menys que Frankenstein 
o el nou Prometeu (1818). Aquesta paròdia del clàssic relat gòtic de Mary Shelley 
es tracta d’una hilarant i familiar peça còmica, on el personatge de l’assistent Igor 
(Marty Feldman, 1934-1982), amb els seus ulls de fantasia, n’és probablement el 
personatge més carismàtic. La cinta respecta força la línia argumental original de 
la història, capgirant les situacions per convertir-les en gags ben absurds. Moments 
com el renillar reiteratiu dels cavalls en sentir el nom de la tenebrosa amfitriona 
del castell, frau Blücher, la gepa canviant d’Igor, o el número de claqué del doctor 
Frankenstein (o Fronkonstin) amb el monstre, entre d’altres, quedaran gravats a la 
ment dels espectadors.

El jovencito Frankenstein
Mel Brooks

1974, EUA

Per: Joan Villarroya

CINEMA

Cosmocaixa
26 de juliol a les 22 h

A partir de 8 anys / 4 € Consulteu descomptes
cosmocaixa.com
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El llop fa vaga
Christophe Pernaudet i Sébastien Chebret

Editorial Joventut

LLIBRE

A partir de 2 anys

Hi havia una vegada una nena que es deia Caputxeta Vermella, que no podia 
creuar sola el bosc per anar a veure la seva àvia perquè hi havia un llop malvat... 
No, espera, espera. Hi havia una vegada set cabretes que estaven molt espanta-
des perquè un llop terrible... Vaja, aquest tampoc. Doncs, hi havia una vegada tres 
porquets atemorits per un llop famèlic... Tampoc. Però, on s’ha ficat el llop? 

Us presento un personatge cansat de la rutina, fart de ser sempre el dolent de tots 
els contes, a qui tots els nens i nenes tenen por... Doncs ara, se’ns ha rebel·lat. 
Diu que ja no treballa. Que o li donen un paper de bo o ja no apareixerà més als 
contes. Els altres protagonistes dels contes clàssics se les veuran de tots colors 
per convèncer el llop que és tan i tan i tan important que sense ell no hi ha conte.

El llop fa vaga és una història divertidíssima que fa capgirar els contes de sempre.

Per: Laura Bernis / llibresdemandarina.blogspot.com.es
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Què hauria passat si la Caputxeta no hagués sigut tan ingènua? En lloc d’anar amb 
el lliri a la mà podria haver estat una mica més de tornada de tot. Aleshores hauria 
vist venir, de bones a primeres, aquell llop dolent, que no l’hauria pas ensarronada! 
Sí, ja sabem que al final tot acaba bé. Arriba el caçador i la salva però… i si s’hagués 
pogut espavilar ella soleta? Al cap i la fi, la filosofia punk es resumeix en un «fes-t’ho 
tu mateix», oi?

Doncs si voleu descobrir aquesta variant de la història, no us perdeu Una caperucita 
roja, de Marjolaine Leray. Aquesta jove dissenyadora gràfica d’origen francès, amb 
unes il·lustracions a llapis ben diferents de tot i amb uns diàlegs curts i càustics, us 
explicarà una versió del conte molt adient als temps que corren, on les caputxetes 
clàssiques estan molt bé als llibres, però per anar pel món potser cal ser una mica 
caputxeta punk. Once upon a time...

Una caperucita roja
Marjolaine Leray

Océano Travesía

Per: Gemma Esteban

LLIBRE

A partir de 4 anys

Les millors aventures  
per fer passar la calor!

www.lagaleraeditorial.com Segueix-nos a:



Fa temps que ens mirem amb una mica de distància i desconfiança la proliferació 
de llibres amb una determinada temàtica. No ens mal interpreteu. Com a pares 
i mares, celebrem qualsevol esforç per trencar amb els estereotips de gènere,  
i superar definitivament els obstacles en la reivindicació de la igualtat i el respec-
te; però és inevitable arrufar el nas quan sabem que a vegades pesa més l’em-
penta comercial que la visió crítica. És per això que avui us recomanem aquesta 
lectura. Només cal recuperar l’actitud del qui es disposa a llegir una tira còmica al 
diari. La seva lectura no us portarà gaire més temps, però potser us sorprendrà 
la llibertat, la ironia i la tendresa amb què Twain va escriure això el 1865. Al cap 
i a la fi, parlem d’un autor que en aquell temps feia campanya pel sufragi femení 
i l’abolició de l’esclavitud, així que si parlem d’igualtat i respecte, aquesta és una 
molt bona referència.

Consells per a les nenes bones 
Mark Twain

Il·lustracions: Montse Ginesta
Libros del Zorro Rojo 

Per: Olga Rodrígez
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LLIBRE

A partir de 6 anys 
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Pippi Calzaslargas
Astrid Lindgren

Blackie Books

Per: Luz Verdaguer

LLIBRE

A partir de 8 anys

La història ja la coneixeu: la Pippi és una nena independent, forta, extravagant, 
imaginativa, que viu sola amb un cavall i un mico, que viu aventures amb els seus 
amics Tommy i Anika...  

Però, com la llegim? Sovint, amb la mirada d’adults, ens trobem advertint els petits 
que això ben bé no es fa així, i llavors és quan ens adonem de com ens hem allu-
nyat d’allò que ens feia infants. Cal llegir-la sense reserves per entrar en un univers 
tendre, divertit, valent i lliure. La lectura de Pippi Calzaslargas és transformadora. 
Si encara no l’heu llegit, o voleu rellegir-la, us recomano que aprofiteu les vacances 
d’estiu, que la gaudiu lentament, en veu alta i llegint un capítol al dia. Serà una 
lectura inoblidable.

Deia l’Astrid Lindgren a les seves memòries que el millor record de la seva infan-
tesa era la sensació de seguretat i de llibertat. La Pippi és potser la seva màxima 
expressió. Aquesta edició és una meravella, recull totes les històries, té un pròleg 
de l’Ellen Duthie i, sobretot, feia molta falta!
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Fotocòpies,  
mala impressió  

i grapes:  

FANZINES!

Selecció culturista

Little Monster Zine ¡Puaj! / Yuck!
Per: Infraganti

17

TRIA DE FANZINES

littlemonsterkids.com
(edició bilingüe castellà/anglès)

gomezilustration.com
(s’edita en castellà i anglès)
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Edició en blanc negre i atapeïda 100% 
fanzinera, amb entrevistes, còmics de 
Johnny Ryan i Jorge Monlongo, re-
comanacions musicals i una pàgina 
sencera dedicada a les pel·lícules de 
KISS. Només per les curiositats que 
explica sobre Scooby-Doo! And Kiss: 
Rock and roll mystery i els motius per 
veure Kiss meets the phantom of the 
park, tot i que com diuen «En esta 
ocasión no podemos hablar de buenos 
diálogos, ni humor inteligente…», ja 
paga la pena.

¡Puaj! és el nom del fanzine que auto-
edita l’Ana, o com ella firma la Gómez, 
una il·lustradora madrilenya apassio-
nada per la seva feina i amb moltes 
ganes de divertir i transmetre alegria. 
Ara treballa per a diferents editorials 
d’aquí i de fora.

El títol explica literalment el que troba-
reu a les pàgines de l’interior: coses 
fastigoses per jugar, pintar i sobretot 
riure. Els fans d’Ana y Froga hi trobareu 
algunes coincidències humorístiques. 

El fanzine (contracció de fanàtic i magazine) va aparèixer entre els anys 
1960 i 1970 amb la generació d’autors de còmics underground ameri-
cans. Des d’aleshores, n’hi ha hagut de molts tipus però podreu identi-
ficar-los perquè: 

UN FANZINE:  
està fet a mà,  

no espera guanyar molts calés,  
és un acte de rebel·lia,  

és una autoedició

Dos exemples interessants que volen fugir de la cultura infantil comercial 
i eviten infantilitzar el missatge. 
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Aquesta és la cançó més punk de la història, precisament perquè va contra el 
punk. Contra el punk dogmàtic, més ben dit; un oxímoron en tota regla tenint en 
compte l’origen iconoclasta d’aquest. Quan Jawbreaker van gravar-la, l’any 1994, 
ja feia quasi vint anys de la gènesi del punk i, com sol passar, aquest fet cultural 
transgressor i alliberador havia mutat per convertir-se en una microsocietat amb 
el seu cànon, les seves normes no escrites i els seus guardians de les essències. 

Això és el que critica obertament “Boxcar”, del grup de San Francisco: que, per 
bonic que sigui al començament, tot moviment es desvirtua tan bon punt apareixen 
les línies vermelles, les quals liquiden el component alliberador i fan que aquest es 
converteixi en una gàbia per als esperits més lliures. Quasi cada frase de la cançó 
és un advertiment sobre el perill que les revolucions es converteixin en una carica-
tura d’elles mateixes, una versió a petita escala de la societat que diuen rebutjar. 
Us traduiria tota la lletra però no tinc prou espai. Ho resumiré en una frase d’un 
altre grup mític californià: “El punk és allò que nosaltres volem que sigui”, deia en 
D. Boon, cantant dels Minutemen, i no una sèrie de regles més inamovibles que la 
Constitució espanyola. 

Jawbreaker
“Boxcar”, inclosa al disc 24 Hour Revenge Therapy Tupelo 

Tupelo Recording Company, 1994

Per: Uri Amat
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Hi ha una frase, que ara no recordo ben bé d’on surt, que diu alguna cosa com «el 
punk no és un so, és una idea». No és un ritme concret, ni una manera de cantar, 
ni tan sols una manera de vestir ni de pentinar-se, sinó que és com fas les coses 
el que et defineix com a punk.

Però si n’hem d’escollir un per introduir-nos en aquest món de rebel·lia adoles-
cent, què millor que els Ramones?

Aquests senyors, que es van rebatejar a si mateixos amb el cognom Ramone, 
feien música simple i crua, poc produïda, tocada i enregistrada d’una manera que 
podria semblar maldestra. Escrivien cançons que rares vegades excedien els tres 
minuts, amb lletres senzillíssimes fetes per ser corejades encara que no sàpigues 
ni una sola paraula d’anglès. Al seu tercer disc, Rocket to Russia (1977), hi tro-
bareu meravelles altament recomanables per ballar, com «Rockaway Beach», 
«Sheena is a Punk Rocker» i fins i tot la versió punk del clàssic de rock’n’roll «Do 
You Wanna Dance?».

Ramones 
Rocket to Russia   

1977

Per: Núria Curran

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
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Els presoners marxant a El pont 
del riu Kwai, Daryl Hannah buscant 
l’habitació de La núvia per assassi-
nar-la, Clint Eastwood aconseguint 
que un ponxo no li quedi ridícul, 
“(Sittin’ On) The Dock Of The Bay”, 
“Dont’t Worry Be Happy”... Aquestes 
escenes i aquestes cançons —els 
més desperts ja ho hauran encertat— 
contenen algunes de les melodies 
xiulades més famoses que existei-
xen. Però si aquest professor hagués 
de triar-ne una, prescindiria de totes 
elles i es quedaria amb la del gall tro-
bador Alan-a-Dale als crèdits inicials 
del Robin Hood de Disney. Que ningú 
s’estranyi pel gall, és una versió ani-
mada, musical i amb animals antro-
pomorfs: el bandit de Sherwood que 
roba als rics per donar-ho als pobres 

i Lady Marian, la dona que l’estima, 
són guineus; l’amic enorme, Little 
John, un os; el xèrif de Nottingham, 
un llop recaptador d’impostos; el 
príncep John, un lleó amb problemes 
d’autoestima. L’altre gran moment de 
la banda sonora és “Oo-De-Lally”, que 
podria estar al John Wesley Hardin 
de Bob Dylan. Tot i que, un cop més, 
descobrir-ne la lletra original després 
de tants anys amb l’adaptació caste-
llana al cap, desconcerta: on la nostra 
història concloïa amb “Qué alegría, 
amigos, ¡ay qué día más feliz!”, en 
anglès deien “Oo-de-lally, oo-de-lally, 
golly, what a day”... No dic que fos 
fàcil adaptar-ho, que consti, però po-
seu-vos versions originals, catòdics, 
vosaltres que podeu.

Robin Hood
1973



The Young Ones
1982
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Oblidareu Margaret Thatcher, nens i 
nenes? Surarà en la cultura popular 
esperant a ser esmentada gloriosa-
ment una tarda de diumenge per algú 
que ambicioni un formatget al Trivial? 
De moment encara és recordada com 
a epítet del liberalisme i la moral con-
servadora, i diu molt sobre la inde-
pendència de la BBC que, tres anys 
després que aquesta dona es conver-
tís en la primera ministre del Regne 
Unit, estrenés un dels productes au-
diovisuals més lliures i menys preo-
cupats pel que ningú opini d’ells que 
mai veureu. L’argument era secunda-
ri: les aventures en un pis compartit 
per quatre estudiants —un hippy bon-
dadós, un punk violent, un anarquista 
que disfressava el seu narcisisme de 
compromís polític i un pragmàtic tan 

prepotent com tap de bassa—. Pre-
dominava un to salvatge i absurd, la 
narració s’interrompia constantment 
amb digressions, trencaments de la 
quarta paret o actuacions de bandes 
angleses del moment com Madness, 
Motörhead i The Damned. I tot, evi-
dentment, estava tenyit amb humor, 
a vegades físic, de boc gros, i a ve-
gades esmoladíssim. Quan TV3 va 
començar a emetre-la l’any 86, les 
escoles van omplir-se de canalla en-
cantada de posar-se a la boca les fra-
ses brillants d’Els joves. I en aquesta 
ocasió, el doblatge va ser un triomf! 
Que bé sona en català l’enèsim insult 
que la llengua viperina Rick dedica a 
en Neil: «Saps què, Neil? Saps quina 
diferència hi ha entre tu i una caca? 
Doncs no n’hi ha cap!».

Nous “minis” ECO 
Les teves begudes Costa Eco  

de sempre ara en un nou format  
i nou disseny especial per nens. 

Irresistibles!

Per endur-te-les 
allà on vulguis!

www.costaeco.es

 S
EN

SE GLUTEN · SEN
SE LACTOSA ·

Bric de 200ml  
amb canya.



Parc Natural 
d’Amboseli

Parc Natural 
Masái Mara

Llac Turkana

Nairobi

Llac  
Victòria

Mombasa

Mont  
Kenya

Llac 
Nakuru

Kènia 
Un viatge salvatge  
per a tota la família

Geografia
Kènia és un estat d’Àfrica que està situat en-
tre Uganda, Sudan del Sud, Etiòpia i l’oceà 
Índic. La capital és Nairobi.

Com que forma part de l’hemisferi sud, el 
període més calent (el nostre estiu) és a par-
tir del febrer, i el més fred (el nostre hivern, 
però molt més suau) de juliol a agost.

Natura i paisatge
Té zones de sabana, d’altres àrides i semiàri-
des, cims nevats i una gran costa amb l’Oceà 
Índic

Lleons, lleopards, elefants, guepards, bú-
fals, zebres, nyús, antílops, rinoceronts, gi-
rafes, hienes, cocodrils i hipopòtams només 
són alguns de l’infinitat d’animals que po-
dreu veure en el seu hàbitat natural. 

Els millors parcs naturals del món són a Kè-
nia, com Amboseli (1), Tsavo (2) o Masái 
Mara (3). Hi ha més de 50 parcs naturals i 
reserves, algunes marines.

@XperienceBarcelona 
Av. Diagonal 512, Barcelona / Telf. 933659340

Què s’hi pot fer
Safaris, safaris fotogràfics, visita a la tribu 
massai (4), visita a Nairobi (5) (la capital), 
visita al llac Victòria (6), llac Nakuru (7) i un 
munt d’activitats més. 
*safari significa viatge en suahili, una de les llengües 
oficials del país.

Algunes curiositats més:
El seu nom prové del Mont Kenya (8),  
el cim més alt del país i significa «muntanya 
lluminosa” en una de les llengües locals».

S’hi parlen 61 llengües diferents

Existeixen unes 42 tribus diferents,  
la més coneguda és la massai.

Un dels plats més típics és l’ugali (9), una 
pasta feta amb farina de blat de moro i 
acompanyada de carn o verdures.

1

9

5

8

4
3

6
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Per ser un bon artista punk, convé 
més actitud que no pas virtuosis-
me musical. De ben segur que als 
vostres petits d’actitud en tenen a 
cabassos (de vegades, potser, amb 
una mica menys en faríem prou, 
especialment quan tenen una rebe-
queria), però és possible que els 
falti destresa musical. Per iniciar-se 
no hi ha res millor que una bateria, 
un instrument simple ideal per des-
carregar energia punkarra.

Bateria  
de joguina

plantoys.com
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Joguines
Per: Txell Hernández Gil

kiddult.net

01

Una de les armes dels punks són les 
paraules. Res millor com fer pintades 
al carrer en sintonia amb els seus 
himnes per tal de fer calar la filoso-
fia anarquista. Aquest esprai per a 
grafits no porta dissolvents, és 100% 
biodegradable i té el gran avantatge 
que és rentable, així que no patiu i 
deixeu que els menuts s’expressin 
lliurement. Si escriuen coses com 
«no més pèsols» o «hey, ho let’s go» 
per les parets de casa, somrigueu, 
se’n van en una passada.

Pintura d’esprai 
rentable

jugarijugar.com
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Els punks sempre han tingut fama 
d’entremaliats i, sens dubte, l’acces-
sori ideal d’un trapella és un tirador. 
Un gadget clàssic en una versió mo-
dernitzada. Està fabricat en materials 
com la fusta, la pell i la cera d’abella, 
i en uns colors que el converteixen 
en una autèntica peça de disseny. El 
plus? Que serveix per llançar (ino-
fensius i tovets) pompons.

Tirador 
de pompons 
desenfantillages.com

02



Ets dels qui els fa mandra entrar a un museu? 
I si et diguessin que darrere de cada peça s’hi 
amaguen històries, misteris i anècdotes curio-

ses? Només necessites la clau per descobrir-les. 
Obre bé els ulls perquè estàs a punt de viure  

una experiència inspiradora!

Mans a l’obra!

Nova  
secció!

Per:  
Marta Ardite



Never Trust a Punk 
Jamie Reid 

1947 
Artista anglès

Mai confiïs en un punk!
L’artista Jamie Reid fa servir la ironia i la provocació en la que precisament 
es va convertir en la icona del moviment punk, és a dir, en la imatge que millor 
representa el seu pensament, en un símbol de les seves idees. La més impor-
tant d’aquestes era que les persones havien de ser lliures, sense que ningú les 
manés i per això estaven en contra de qualsevol forma d’autoritat i poder, com 
per exemple la monarquia.

Música rebel 
Aquesta imatge és, en  

realitat, una de les moltes 
versions de la portada del disc 
God Save The Queen (“Déu 

salvi la reina”) de la banda Sex 
Pistols, probablement el grup 

musical més representatiu  
del moviment  

punk.
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Un missatge 
No l’escriu directament, sinó que fa servir 
lletres retallades de diari amb diferents 
mides i formes. L’efecte que crea recorda 
el d’una nota de rescat.

Atac directe   
Intencionadament ha estripat els 
ulls i la boca d’una fotografia de 
la reina Isabel II d’Anglaterra, un 
símbol evident de poder.

La bandera 
Reid i els Sex Pistols eren d’Anglaterra, 
un dels països on el moviment va tenir 
més força. Era sobretot allà on volien 
canviar i millorar les condicions de vida 
de la gent.

Reid expressa aquesta idea dissenyant  
un collage ple d’elements transgressors  
i provocadors:

41

Mans  
a l’obra! 



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

Podeu trobar-los a botigues
i a la botiga online meandmineworld.com

Postals perquè 
no cal enviar-les 
només a l'estiu

Pòster per decorar l’habitació,  
l’estudi o regalar als amics

Una bossa de mida reduïda 
especialment dissenyada  
perquè cadascú carregui  
les seves coses: llibres, joguines, 
pals i pedres, o aquells objectes 
indispensables per sortir al carrer.

Visca l’autonomia!

Ja són aquí les primeres  
edicions limitades d’El Culturista 

MiniToteBag

Print Postal

32 x 31 cm

40 x 50 cm



Vos dic «punk» i el primer que veieu és una cresta vermella. Imaginau com reaccio-
narien els vostres fills davant el catàleg d’opcions capil·lars del moviment. Bogeria i 
súpliques per poder-se pintar flocs de cabells de colors, malgrat no sigui carnestoltes. 
El tint per a cabells va entrar per la porta de l’ESO, però ara ja s’ha estès als de 
Primària, que volen imitar dels grans una estètica on ara mateix triomfa el lila, el 
rosa i, sobretot, el verd menta. No vos horroritzeu: les seves cabelleres sedoses 
no es faran malbé si empreu els productes biològics i hipoal·lergògens de Namaki. 
Creadors de maquillatge i tints per a nins i 
nines, aquesta parella de francesos té clar 
que el respecte a l’entorn i la cura de la pell 
i els cabells dels més petits són una prioritat 
associada a la diversió i el joc. Els seus pro-
ductes són una meravella en tots els aspectes: 
packaging bonic, colors de moda  i a un preu 
assequible! Què més voleu per tenir els petits 
estilistes antisistema de casa vostra contents i 
entretinguts?                                       namaki.fr

God Save The Queen 
El punk no ha mort. I no morirà mentre hi hagi nins al món, 

perquè el punk és més que un moviment contracultural:  
és una actitud. I si algú té notícia de res més punk a la vida  

que un nin, que vingui i m’ho digui! 
Provocadors, estèticament transgressors (estic segura que  

les millors influencers s’inspiren en les combinacions dels nins  
de Primària!), qüestionant constantment els dogmes paterns  

i amb un llenguatge a vegades absurd, a vegades insolent  
(i a segons quines edats, escatològic a tota hora), els nostres fills 

de 3 a 8 anys són els hereus naturals dels punkarres dels setanta. 
El meu manifest de (temperadíssima) mare punk  

passa per reivindicar la llibertat individual, evitar el servilisme 
dels xaiets i viure el moment. Els meus fills són més hardcore  
i van més enllà, desafiant el poder establert (sospitosament,  

però, només a casa) i transgredint les normes del Lego i el Kapla 
amb una subcultura pròpia. I sabeu què vos dic: que sigui així  
pels segles dels segles! God save els nostres fills punks i rebels!

Per: Pema Maymó
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1. 

Passam de cabelleres pintades a clos-
ques sense cap pèl. I res més punk 
que aquell tal Hamlet parlant amb la 
closca del seu amic Yorick. La icònica 
escena de Shakespeare ha inspirat tot 
tipus de samarretes, postals, frases i 
memes, depenent de l’època. 
L’estudi suec JR-Work-Shop n’ha fet 
la seva pròpia versió amb el Kranium, 
un crani de fusta amb un disseny naïf 
i divertit que en el seu interior guar-
da un compartiment per a secrets i 
records. El podeu trobar de fusta na-
tural, de color blanc, vermell... o del 
negre més gothic punk! 
Aquesta dissenyadora gràfica i el 
seu company il·lustrador van crear fa 
uns anys la marca de joguines Acne 
JR amb la qual pretenen redissenyar 
i modernitzar joguines tradicionals i 
icòniques, com els ossets de peluix, 
els jocs de construcció o els io-ios. 
ALERTA VERMELLA EXTRA! No dei-
xeu de visitar el seu web! Vos enamo-
rareu de tot!
acnejr.com

45

2. 3.
I per acabar aquesta secció, un clàs-
sic entre els clàssics, un objecte que 
tots els pares que fa vint-i-cinc anys 
que aneu al Sónar sabeu que cal te-
nir a casa, com l’àrnica per als cops o 
cinc xumets de recanvi: ELS AURICU-
LARS PER ALS FESTIVALS DE DIA! 
Hi ha res més punk que un nadó de 
set mesos amb cara de gourmet mu-
sical a qui només se li veuen aques-
tes orelleres gegants? Aquests són 
de la marca Banz, creada per uns 
pares australians preocupats per pro-
tegir els seus fills dels perills ambien-
tals més terribles de la vida moderna: 
el sol sense filtres i els festivals de 
música per a pares que no accep-
ten la seva nova vida. Ulleres de sol, 
barrets amb filtres solar, banyadors 
i, sobretot, orelleres pensades per a 
nens fins a dos anys, per poder anar 
a tots els festivals de primavera i estiu 
sense el nostre fill perdi la capacitat 
auditiva per culpa dels decibels pas-
sats de volta! 
Ja ho sabeu: ens reconeixerem per 
les orelleres i la cara de concentració 
del nostre fill!   
banzworld.com



Espais  
socials  
i culturals 
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Per la ciutat
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A Barcelona hi ha 
petits oasis culturals 
autogestionats 
destinats a gaudir de 
la cultura sense cap 
mena de dependència 
econòmica (ni de 
funcionament) a cap 
altra entitat. Hi ha 
ateneus populars, 
casals populars i altres 
centres alliberats 
que ofereixen una 
programació cultural 
de qualitat per al 
públic familiar, un 
espai social d’oci i de 
creació independent.

lliures 



Aquest 23 d’abril es van celebrar els 
quinze anys de l’obertura de l’Antic 
Teatre, un antic palau residencial neo-
clàssic amagat en un dels carrers que 
desemboca a la porta del Palau de la 
Música i que Semolinika Tomic, amb 
l’ajuda d’artistes i amics, ha aconseguit 
convertir en un referent internacional 
de l’escena independent de les arts 
en viu.

Cada any hi actuen uns dos-cents 
artistes. Parlem de més de seixanta 
espectacles diferents a l’any, alguns 
dirigits al públic familiar, als quals s’hi 
sumen altres activitats culturals vincu-
lades al barri. 

La terrassa i el jardí, amb una gran 
figuera, formen un racó màgic que 
acompanya aquest espai de creació, 
experimentació, exhibició i producció 
d’arts escèniques i activitats comuni-
tàries.

48 49

Antic 
Teatre
C/ Verdaguer i Callís, 12
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Can Batlló és immens! És com una petita 
ciutat sense cotxes organitzada pels veïns i 
veïnes del barri de la Bordeta, que van acon-
seguir recuperar aquest espai de l’Ajuntament 
l’any 2011. Actualment ja són nou les naus de 
l’antic recinte industrial que funcionen sota la 
gestió veïnal. Hi ha pràcticament de tot: una 
biblioteca popular (amb un espai infantil espe-
cífic), un rocòdrom, l’Espai de Creació Musical 
i el Centre de Documentació dels Moviments 
Socials, tallers, hort i jardins comunitaris, ah, 
i un bar!

Més enllà de tots els espais polivalents i de 
lliure accés, es programen activitats i tallers de 
tota mena, dirigits a totes les franges d’edat 
i la immensa majoria gratuïts. Des de tallers 
de malabars fins a concerts solidaris i clubs 
de lectura. 

És probable que alguns conegueu l’Ateneu 9 
Barris per l’edició anual del Circ d’Hivern, un 
projecte que es va engegar l’any 1996 amb la 
intenció de fomentar la creació de companyi-
es estables professionals relacionades amb 
el circ i d’oferir propostes inèdites i de qualitat 
adreçades a tot tipus de públic a través d’una 
convocatòria pública. 

El circ és l’eix temàtic que vertebra aquest 
centre sociocultural de gestió comunitària 
entre els barris de Roquetes i Trinitat. És el 
motor de les activitats culturals, educatives i 
socials que s’hi desenvolupen. En el marc del 
projecte educatiu es desenvolupa l’Escola In-
fantil de Circ, deu professors que treballen en 
grups reduïts jugant amb catorze tècniques 
circenses diferents.

En podeu fer un tast aprofitant els tallers famili-
ars que s’ofereixen els matins dels diumenges.

Can 
Batlló

Ateneu
9 Barris

C/ Constitució, 25 C/ Portlligat, 11-15
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Xapes  
d’animals  
molt  
punks

Per:  
Carla Marin

Has pensat mai en la quantitat d’animals que hi ha que 
semblen punks? Crestes de colors, punxes, textures...  

Et proposo pensar en alguns d’aquests animals 
punxeguts i acolorits i que els converteixis en una 

col·lecció de xapes ben vistoses per portar a la teva jupa.

01
Pensa en animals que semblin punks; amb cresta, punxes... Poden ser ocells, 
rèptils, dinosaures, éssers fantàstics... Dibuixa i pinta els que més t’agradin dins 
de cercles de 2,5 o 3,5 cm aproximadament. 
02 
Enganxa’ls sobre un cartró no gaire gruixut i talla’ls seguint la marca del cercle.
03 
Folra’ls amb Aironfix. Si col·loques el cercle al mig d’un quadrat prou gran com 
per fer tallets al voltant, després podràs enganxar el sobrant cap a la part de 
darrere i quedarà més ben enganxat. 
04 
Posa cinta adhesiva o esparadrap per la part de darrere de la xapa, així l’Aironfix 
que has doblegat quedarà tapat. Agafa un imperdible, obre’l i enganxa’l per la 
part fixa amb un trosset d’esparadrap o cinta a la part de darrere de la xapa, de 
manera que quedi en la direcció perpendicular al disseny.
05 
Ja només et queda buscar on enganxar les xapes: a la jaqueta texana, a la motxi-
lla o potser les pots regalar als teus amics!

Necessitem: 
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Més informació a elculturista.cat

Llapis 
de colors  

i retoladors

Cartronet (o cartró reciclat d’algun 
pack de pasta, tonyina o galetes...)

Aironfix 
transparent

Tisores
i cola

Cinta 
adhesiva  

o esparadrap

Paper Imperdibles
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Bones idees

Per:  
Ivanna  
Gómez 
María José  
Seañez

7354

Cuina  
EM 
PO
DE
RA
DO
RA 

Bones idees

La María José Seañez és una artista mexi-
cana establerta a Barcelona, treballa com 
a il·lustradora en el sector de la publicitat 
i dels llibres infantils. Té un programa de 
mindfulness a través de l’art per a infants i 
fa exposicions a galeries de diferents països. 
@mariajoseseanez
mariajose.seanez@gmail.com 
mariajoseseanez.wixsite.com/mariajo-
seseanez

La Ivana és dietista i li encanta gaudir 
menjant. Intenta contagiar la seva passió 
pel menjar conscient i saludable en tallers 
de cuina, xerrades sobre Baby led weaning, 
consultes personalitzades... I des d’ara, 
aquí.
comerfeliz.net comerfeliz@gmail.com
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Un dels lemes de la ideologia punk,  
va ser el «fes-ho tu mateix» com a forma d’oposar-
se al consumisme i al capitalisme i empoderar les 

persones. A la cuina hi ha moltes coses que podem 
fer seguint aquest lema. Guanyarem en qualitat, 

salut i evitarem un munt d’embolcalls innecessaris. 
Us convido a preparar hummus a casa. És molt fàcil 

de fer, saludable, econòmic i va perfecte per als  
pícnics (que ja toquen!), festes, aperitius i berenars!

Simplement has de batre tots els ingredients amb una batedora de mà i afegir-hi, a 
poc a poc, la quantitat d’aigua necessària per poder processar-ho fins a obtenir-ne 
un puré dens. Serveix-ho amb un rajolí d’oli i una miqueta de pebre vermell.

Si vols pots donar-li un toc diferent i fer hummus de colors: lila (afegint-hi un trosset 
de remolatxa), verd (amb espinacs)...

Menja-ho amb bastonets de pastanaga crua, api, raves... o untat en pa o torradetes 
de blat de moro o arròs.

Altres coses que podem fer a casa: salsa de tomàquet, massa de pizza, barreges 
de cereals per esmorzar, iogurt, guacamole, galetes, gaspatxo, melmelada, etc.

Necessitem: 
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Sal marina  
sense refinar  

(1 cullerada petita)

Cigrons cuits  
(3 tasses)

All (1 dent)

Tahina  
(1 cullerada gran)

Comí en pols  
(1 cullerada petita)

Llimona  
(1, espremuda)

Oli d’oliva verge  
(¼ de tassa)
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L’entrevista

L’ENTREVISTA

Víctor García Tur  
DISSENYADOR I ESCRIPTOR

Per: Núria Puyuelo
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Víctor García Tur 

A la novel·la Els romanents, expliques la història d’uns pares que no entenen 
com el seu fill adolescent es rebel·la contra el món i entra en un tribu urbana 
amb uns hàbits molt peculiars (anar descalç, vestir de blanc, viure en silen-
ci...). És inevitable aquesta confrontació entre generacions? 

És un xoc que sembla inevitable. És molt habitual aquesta confrontació, però el 
que m’ha agradat mostrar a la novel·la és el cas d’uns pares més oberts, que han 
estat punks i molt transgressors, i que es pensaven que a ells no els passaria això. 
Però llavors es troben una situació inesperada: que el seu fill entra en una tribu 
totalment contrària al moviment del punk i per això els pares, expunks, no ho poden 
entendre. Tinc amics que els ha passat una cosa semblant: són molt progressistes, 
tenen una mentalitat molt trencadora, i llavors els surt un fill més conservador que 
ells. I això, a aquest tipus de pares, els sorprèn molt, perquè ells han anat en contra 
les normes, han volgut desmuntar moltes convencions, i llavors tenen un fill que 
és proconvencions. 

Els pares de la novel·la, a més, cauen en contradiccions entre ells a l’hora 
d’encarar el fet que el seu fill hagi entrat en aquesta tribu urbana...

Sí, perquè la mare ho encara d’una manera i el pare d’una altra. La veu del pare 
ens arriba a través dels altres personatges. El pare sembla que ho està passant 
molt malament, però la mare també, tot i que no és capaç de verbalitzar-ho i fa 
veure que no passa res. Ella en el seu relat es veu com una mare molt liberal i molt 
oberta, però el que li preocupa és perdre el control del seu fill. 

«Des del principi vam voler ser uns pares moderns (no pas modèlics) i rega-
lar al nostre fill una experiència única com a nosaltres ja ens hauria agradat 
haver rebut dels nostres pares», admet la mare expunk.

Els pares estan convençuts que han fet una feina molt bona. És aquesta idea que 
tenen molts pares, que volen donar als seus fills tot el que ells no van poder tenir, 
però llavors el que succeeix és que els seus fills no volen el seu món, ells en volen 
un altre. Són pares que estan obsessionats a no repetir els errors dels seus pares. 

«Si tu ets punk, vols que el teu fill vagi a concerts, 
que tingui una vida molt relacionada amb tot el 
que té a veure amb el món artístic. El problema és 
que els pares creiem que les nostres inquietuds 
són les bones i després els fills tenen les seves»
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Si tu ets punk o aficionat a la música en general, vols que el teu fill vagi a concerts, 
que tingui una vida molt relacionada amb tot el que té a veure amb el món artístic. 
El problema és que els pares creiem que les nostres inquietuds són les bones i 
després els fills tenen les seves, que acostumen a ser diferents de les dels pares.

A la novel·la, a més d’una parella d’expunks, hi trobem un munt de referènci-
es a aquest moviment. Què t’atrau del punk?

He mamat molt de punk. No era el punk prototípic, però m’he mogut en aquest 
ambient. Conceptualment, també crec que lliga. De fet, em baso en el llibre de Greil 
Marcus que cito als agraïments, que connecta el situacionisme, amb el punk i les 
heretgies medievals. Són moviments heterodoxos que van en contra de la norma 
del moment. I el punk tenia això: era un moviment juvenil, artístic i musical, que in-
tentava capgirar i trencar amb totes les convencions, que és el mateix que passava 
en moltes de les heretgies medievals, que anaven contra l’ortodòxia cristiana. És a 
dir, que hi ha connexions entre heretgies medievals i certs moviments juvenils, que 
al cap i a la fi són revoltes contra el que està establert.

La novel·la l’has anat reescrivint des dels vint-i-un anys, quan vas decidir 
escriure-la. Per què aquest anar i venir?

Sí, és una novel·la a la qual hi vaig anar entrant i sortint. La vaig començar cen-
trant-me en l’adolescent, que és un radical a la seva manera; al cap d’uns anys vaig 
fer la prova que el pare entrés més en la història; i després hi vaig incorporar una 
part assatgística, que li dona un contrapunt estrany i de vegades humorístic, i que 
relaciona el punk amb les heretgies medievals. 

Per tant, la teva perspectiva al llarg d’aquests anys també deu haver canviat?

Durant aquests anys jo he anat canviat i també ha canviat el que volia fer amb la 
novel·la. I al final, és curiós perquè em va preocupar més la mare que l’adolescent. 
Una novel·la que havia començat preocupada per la visió de l’adolescent, al final 
acaba incidint més en la mare, en la nostàlgia que la mare sent per la seva joventut. 
La mare acaba agafant molt de protagonisme i en perd l’adolescent, per tant sí que 
s’ha notat que han passat els anys, i que ara soc pare, tot i que la meva filla només 
té dos anys. Encara em queda molt... 

T’atreviries a recomanar-nos algun disc o grup de punk per escoltar amb nens?

A casa, tenim una llista a l’Spotify per anar posant les cançons que ens agrada 
per escoltar en família. I entre altres cançons punks, hem inclòs «Boredom» de 
Buzzcocks, que és una cançó molt divertida i amb la qual et venen ganes de saltar, 
perquè penso que si un nen petit ha d’escoltar alguna cosa de punk, ha de ser una 
cançó com aquesta, que vingui de gust ballar-la.
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Víctor García Tur 

Amb la teva filla escoltes la música que t’agrada o música infantil?

Les cançons infantils estan bé, perquè són melodies senzilles. Per a ells les repeti-
cions són importants perquè les poden cantar, però alhora és important que a casa 
escoltin també la música dels pares. Després acabes fent la teva tria musical amb 
els discos que has escoltat a casa, i et comences a definir musicalment. Recordo 
que als sis anys ja era capaç de dir quina música dels pares m’agradava i quina no. 

També passarà que algun dia triaran una música que no agradi als pares...

El que va passar amb el punk és que de cop va haver-hi gent que no era capaç 
d’entendre que allò era música, o tot el que hi havia al voltant del punk, quant a 
moda i actitud. La generació prèvia no entenia que allò pogués ser bona música. 
Ara ens passa amb el trap, que xoca amb nosaltres, però ells ja pretenen això. Si 
nosaltres no ho entenem, per a ells és perfecte, perquè és el que busquen. És el 
que vol reflectir la novel·la: que cada generació intenta separar-se de l’anterior.

Quan eres petit, què volies ser de gran?

Estava convençut que faria una carrera científica, perquè m’agradava molt la quí-
mica, la paleontologia, l’ornitologia, la biologia... però després m’he dedicat a les 
lletres i al disseny gràfic.

Víctor García Tur (Barcelona, 1981) és dissenyador i escriptor.  
Entre altres novel·les, ha escrit Els romanents (Premi Just M. Casero, 2017),  

una novel·la curta que retrata la relació d’una parella d’expunks i el seu fill 
adolescent, que segueix els preceptes d’una peculiar tribu urbana que, per 

descomptat, els seus pares no comprenen. Però el Premi Just M. Casero no  
és l’únic premi que ha rebut Víctor García: el 2008 va guanyar el Documenta  

amb el recull de contes Twistanschauung, i el 2015, el Vayreda, amb la novel·la 
Els ocells, on també apareix un personatge punk. 
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