11

La postal

AGO / SET 2016

Festes Majors

elculturista.cat

11

La postal
AGO / SET 2016

Passatge Pere Calders, 9 (Llibreria Calders)
08015 Barcelona
647 530 251

elculturista.cat

Edició: El Culturista
Direcció: Laia Falcón
Direcció comercial: Jaume Prenafeta Esteve
Comunicació: Pol Serrahima
Correcció: Núria Puyuelo
Disseny: Joana Casals
Portada: Laura Liedo / lauraliedo.com

Il·lustració interior: Roger Padilla / rogerpadilla.com
Impressió: Fermay Servicios Gráficos
Dipòsit legal: B 25051-2014
Col·laboradors redacció: Pere Agramunt, Ester Bueno, Marta Carnicero,
Sandra Carrau, Isaac Casals, Laia Casanova, Professor Catòdic, Clara Drudis,
Andreu Gabriel i Tomàs, Infraganti, Olga Jornet, Kiddult, Dina de la Lama,
Jorge Manzanilla, Montse Martín, Pema Maymó, Sergi Monroy, Clàudia Orengo,
Olga Portella, Elm Puig, Núria Puyuelo, Sergi Rodríguez,
Luz Verdaguer, Joan Villarroya.

EDITORIAL

La postal
Dels llibres que marquen un abans i després a la vida d’un lector, n’hi ha un que em
va endinsar al món epistolar i va incidir molt en el meu gust per la lectura: Estimada
Susi, estimat Paul, de la Christine Nostlinger. Quina gran recomanació escolar!
Aquella correspondència que uneix dos amics obligats a viure separats –quan ell
es trasllada lluny amb la seva família– van aconseguir embogir-me pel món de les
cartes, les postals i, a continuació, pels diaris personals.
Aquell estiu vaig enviar les meves primeres postals: a la família, als amics... El
millor de tot era rebre’n la resposta! Tinc una tieta que cada estiu, des de Malgrat,
n’envia una, no falla mai!
Sembla que les primeres postals van aparèixer l’any 1865, quan el Conseller Postal
del regne de Prússia va voler crear un tipus de correspondència que no necessites
sobre. Però no va ser fins al 1869 que el Servei de Correus de l’Imperi Austrohongarès va establir de manera oficial la postal com una nova manera ràpida i econòmica d’enviar missatges curts. L’època més important d’aquest gènere va ser entre
l’any 1890 i 1914 quan es va comptar amb la col·laboració de grans artistes, entre
ells Kandinski, per il·lustrar les cartolines.
Em costa imaginar un funcionari actual de correus pensant i dissenyant algun nou
format epistolar…
A diferència de l’email, les postals són inequívocament vacacionals. Ningú no envia
una postal de treball o amb deures pel dilluns. Les postals són records de viatges,
missatges d’amor, d’amistat, d’enyor; una constatació que en qualsevol lloc del
món, en un moment de joia, algú ha pensat en tu, i t’ho fa saber amb una simple
cartolina i quatre frases escrites a mà.
Una petita recomanació culturistes, des d’on sigui, lluny de casa o a prop, envieu
postals, i si us en recordeu de nosaltres, envieu-nos-en una!

Propostes culturistes

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

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.

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

@culturista_bcn

@el_culturista

El Culturista
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FESTA POPULAR

FESTA POPULAR

Festa Major de Gràcia
Per:

Elm Puig

Si us diem les paraules agost i Barcelona, pot ser que us vinguin ganes de fugir corrents? A nosaltres, sí. Però, i si únicament verbalitzem l’enunciat màgic
«Festa Major de Gràcia»? Com canvia, la cosa! Ràpidament, com un espetec de
correfoc, ens ve la imatge de carrers guarnits, garlandes, concerts a la fresca,
olor de pólvora i diables... Una festassa major que se celebra des de principis del
segle xviii –abans i tot que naixessin els vostres progenitors!– i que en aquesta
edició, a més d’arribar a la xifra de vint places i carrers ornamentats, recupera
els espais de la plaça del Poble Romaní i del carrer Fraternitat de Dalt. Del reguitzell inabastable d’activitats de tota mena i color, en destacaríem la cercavila
de cultura popular, amb totes les colles del barri desfilant pel carrer Gran del dia
15; l’homenatge al món del foc del dia 21, amb la tabalada infernal i el correfoc
infantils; i, per acabar, sense deixar de banda tot el que trobareu si rebusqueu per
la programació, les activitats infantils que cada matí farciran els carrers de la vila.
Tingueu-ho present: si us diuen les paraules agost i Barcelona, no fugiu corrents,
repliqueu ben alt i ben fort: «Festa Major de Gràcia!».

Barri de Gràcia

Festa Major de Sants
Per:

Infraganti

Per Sant Bartomeu, a Sants, us hi esperen disset carrers engalanats amb ganes
de festa major. Ja fa més de trenta anys que s’organitza la festa del barri i l’oferta
és àmplia i variada. Del 20 al 28 d’agost –el sant del patró és el dia 24–, hi haurà
tallers de dibuix, guerres d’aigua, d’escuma i xocolatades a pràcticament tots els
carrers, entre moltes altres coses.
No us perdeu la guerra de confeti al carrer de Canalejas, el taller de circ a Finlàndia,
la sessió de màgia a Papin i l’espectacle de titelles de la companyia L’Estenedor
a Rossend Arus.
A tot aquest desplegament d’activitats infantils i familiars, s’hi ha d’afegir la programació pròpia d’una festa major com cal: diades castelleres amb els Borinots, cercaviles, correfocs i envelat. Us aconsellem que mireu bé el programa per planificarvos aquests vuit dies de diversió.

Barri de Sants

Del 15 al 21 d’agost
Per a tots els públics
Consulteu el programa a festamajordegracia.cat

Del 20 al 28 d’agost
Per a tots els públics
Consulteu el programa a festamajordesants.net
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FESTIVAL / LITERATURA

TEATRE / HUMOR

La Setmana del Llibre en Català
Per:

Olga Portella

Del 2 a l’11 de setembre, prepareu-vos per veure créixer els teulats del mercat de
Santa Caterina: les onades de colors serviran de sostre per a les paradetes de la Setmana del Llibre en Català. Aquest any la fira estrena un disseny que permet ampliar
el nombre de casetes, estar preparats pel mal temps i passejar per un espai màgic.
Un cop més, el programa arriba carregat d’activitats: espectacles literaris, contacontes i tallers. Els caps de setmana, les matinals festives comptaran amb en Gènius i la
Valentina, els dos personatges de la Xarxa de Biblioteques. Ells ens rebran i dinamitzaran l’habitual trobada de corporis, i també la trobada d’il·lustradors.
I més novetats! La Setmana s’ha escollit com a escenari pel lliurament de dos dels
premis més prestigiosos de literatura infantil i juvenil: el Premi Vaixell de Vapor i el
Gran Angular. També s’hi presentarà el Premi Llibreter d’Àlbum Il·lustrat: El viatge,
de Francesca Sanna.

Avinguda de la Catedral

Del 2 a l’11 de setembre
Per a tots els públics
Activitats gratuïtes
Consulteu el programa a lasetmana.cat
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Open Door
Cia. Perehosta
Per:

Ester Bueno

L’estiu és una bona època per fer vida a l’exterior. Fa bon temps per passejar per
la platja, per fer la migdiada sota l’ombra d’un arbre, per llegir aquell llibre que tant
ens agrada a la fresca d’una plaça... i fins i tot ens podem trobar un espectacle de
teatre just a sota de casa.
Després de deu anys del seu naixement, la Companyia Perehosta ens presenta
Open Door, un espectacle de carrer on el joc i l’humor van de la mà d’un personatge ben surrealista. Amb una porta com a únic element que apareix del no-res, un
clown excèntric, curiós i enginyós crea situacions insòlites i còmiques davant d’un
públic improvisat. I amb la simplicitat d’aquest element, la companyia Perehosta us
transportarà a llocs on l’imaginari entra i surt, llocs on els gags visuals substitueixen
les paraules i llocs on l’arquitectura urbana és un poema a descobrir.
Pere Hosta, amb quatre espectacles en gira, ha fet créixer el seu pallasso. A Open
Door ens trobem davant d’un personatge que reparteix il·lusions i crea imatges
obrint possibilitats a una (i)realitat particular on tothom pot entrar i viure escenes
diferents i suggeridores.
Així, doncs, esteu alerta! I si us trobeu una porta al mig del carrer, obriu-la, no se
sap mai cap a quin món meravellós us pot portar!

Poble Espanyol

18 de setembre a les 12.30 h
A partir de 4 anys / Durada: 35 min / Inclòs amb l’entrada del recinte / poble-espanyol.com
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EXPOSICIÓ / TALLER

La màquina de pensar:

Ramon Llull i l’Ars Combinatoria en família
Per:

Andreu Gabriel Tomàs

Fins al dia 11 de desembre, el CCCB s’afegeix a la celebració de l’Any Llull apropant-nos la figura del filòsof i escriptor mallorquí des de diverses òptiques. Llull,
encara que escrigués al segle xiii, no ha d’espantar ni petits ni grans. La seva virtut
va ser aconseguir crear, per tal d’articular els seus arguments religiosos, un mètode
de comunicació a través del joc literari que era capaç de connectar amb persones
de tota mena i condició. En aquesta exposició, lluny de quedar-vos només amb una
perspectiva històrica, podreu descobrir el valor universal de l’art de Llull a partir de
l’impacte que ha tingut en les arts, la literatura i, també, la ciència i la tecnologia. En
aquest sentit, el CCCB ha preparat un espai al final del recorregut per experimentar
amb el mètode de coneixement inventat per Llull, conegut com a ars combinatoria.
Es podrà jugar a combinar figures geomètriques i símbols, lletres i conceptes.
La proposta és indagar en un aspecte de Llull ben espectacular: la creació d’un
sistema que s’ha considerat precursor de la informàtica.

CCCB

Fes-t’ho tu

Imatge: Hans-Peter Feldmann, 5
Pound Bill with Red Nose, 2012.
Cortesia de ProjecteSD, Barcelona

La destrucció creativa
Per:

Montse Martín

Es necessita ben poc per poder comunicar. Es necessita ben poc si el que importa és
el missatge i no la imatge, l’estètica o el disseny. Això ho reivindica tant el moviment
punk com Antoni Hervàs, l’ideòleg de l’activitat Fes-t’ho tu. La destrucció creativa,
organitzada en el marc de l’exposició Punk. El seu rastre en l’art contemporani és la
punta de l’iceberg d’una exposició reivindicativa, radical i imprescindible.
La visita taller, a més de fer un recorregut per obres seleccionades (abans d’entrar
a l’exposició se’ns informa que hi ha imatges que poden ferir la nostra sensibilitat),
us convida a fabricar el vostre propi fanzine. A partir de retalls, revistes, pamflets,
fotocòpies... i amb l’ajuda de cola i grapes, podreu generar el vostre propi discurs
a partir d’altres ja existents. Jugar amb el paper com si fos un camp de batalla,
reconstruint amb el desastre una nova idea a la vostra mida. Veureu que amb molt
poc estareu dient molt. Advertència: aquesta activitat pot agradar més als grans
que als petits de casa. God save the punk.

MACBA

Exposició fins a l’11 de setembre
Activitat gratuïta amb la visita de l’exposició / A partir de 7 anys
cccb.org

Cada dimecres fins al 31 d’agost
De 6 a 14 anys / Durada: 1 h 30 min / 3 €
macba.cat

10

11

Proposta culturista / 07

/ 08

ART / DANSA / TALLER

EXPOSICIÓ

Taller d’Art en Moviment
Per:

Sandra Carrau

Com apropar els nens als museus de forma lúdica? Com relacionar-nos amb
les obres sense llegir el títol ni l’autor, sinó perquè ens atrauen i punt? Com
familiaritzar-nos amb les diferents formes d’expressió artística (pintura, escultura,
música i dansa)? Aquesta és l’experiència que ens proposen Danzaludica i el
Museu Europeu d’Art Modern aquest estiu.
Uns tallers d’art en moviment per a nens i nenes en els quals es partirà de la seva
curiositat lliure i genuïna per escollir aquelles obres que més els criden l’atenció.
I a través del diàleg entre nens, obres i la facilitadora, explorar què diuen les
obres de nosaltres, quina història podem crear, quines formes diferents tenim
d’expressar-la i, en definitiva, quin viatge imaginari podem fer quan ens guiem
per la intuïció i l’abundància d’un museu.
Una oportunitat de viure un procés creatiu en primera persona, sense models
a seguir o a comparar-se. El model és cadascun, la pròpia curiositat i el desig
d’aprendre i expressar-se a la seva manera.
I no menys important; els pares poden fer la visita guiada pel museu mentre els
nens i nenes imaginen, creen i aprenen!

MEAM

A la recerca dels tresors perduts
Homenatge a l’arqueòleg cinematogràfic
Indiana Jones
Per:

Joan Villarroya

Si no heu pogut evitar transmetre als vostres fills la passió pels tresors misteriosos
que porten l’intrèpid doctor Henry W. Jones Jr., més conegut amb el sobrenom
d’Indiana Jones, a passar mil aventures als racons més remots del nostre planeta,
aquesta és una bona oportunitat per descobrir en família totes aquestes relíquies
de temps pretèrits amagades entre la col·lecció permanent de la seu de Barcelona del Museu d’Arqueologia de Catalunya. Com sempre recordava l’Indy als seus
adversaris, aquestes relíquies «haurien de ser a un museu» perquè tothom en
pogués aprendre. En aquest cas, és així.
Intenteu un joc: si realment sou fans d’aquest atípic heroi que ha despertat l’interès
per l’arqueologia a milers d’infants, sereu capaços de situar cada reproducció
d’aquestes peces a la pel·lícula que li pertoca.

Museu d’Arqueologia de Catalunya

7 d’agost a les 12 h
De 5 a 12 anys / Durada: 1h 30 min / 6 €
meam.es

Fins a l’11 de setembre
Per a tots els públics / Menors de 15 anys: gratuït - Adults: 4,50 €
mac.cat
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CINEMA

TALLER / LITERATURA / NATURA

Estiu a la Filmoteca:

Tortell Poltrona sense fronteres
Les aventures del Petit Talp
Per:

Sergi Rodríguez / films&kids

Catalunya no només exporta talents esportius, científics o literaris: des del nostre
país petit també hem fet arribar al món artistes de la riallada que han fet feliços
petits i grans arreu del món. Un d’ells és Jaume Mateu, un tipus sensible i compromès que, quan s’amaga sota el seu gran nas de pallasso, es transmuta en
Tortell Poltrona. Ell és el subjecte d’un documental imprescindible que aquest agost
us servirà de fantàstica excusa per acostar-vos a la Filmoteca: Tortell Poltrona,
sense fronteres, de Marcel·lí Parés, que se centra en la faceta solidària de l’artista,
que és capaç d’arrencar riallades a criatures que viuen en llocs on el verb riure no
és de conjugació regular. Necessiteu més excuses per tornar a la sala del Raval?
Apunteu: al setembre hi projecten Les aventures del petit talp, de Zdeněk Miler,
quaranta minuts amb diferents històries d’un personatge simpàtic i entranyable que
ens arriba de la República Txeca i que recomanem, especialment, per als espectadors de preescolar (és a dir: per als cinèfils del futur).

La Filmoteca

Estiu a les biblioteques
Per:

Clara Drudis

Aquest estiu les biblioteques de Barcelona
ens ofereixen un conjunt d’activitats en què la
música, el teatre, els contes i les rondalles ens
faran veure el món amb uns altres ulls. Podrem
construir un drakkar, un autèntic vaixell víking,
fer un hort urbà i aprendre a plantar un enciam
o fer una cinta de llavors i, fins i tot, aprendrem
a fer un estel amb materials reciclats i el farem
volar a la platja!
A més, amb motiu de la commemoració del
centenari del naixement de Roald Dahl, autor
de llibres infantils i juvenils de referència com
Matilda, Charlie i la fàbrica de xocolata, Les
bruixes o James i el préssec gegant, ens endinsarem en el seu món literari i descobrirem qui
eren aquells nens que, tot i no tenir una vida
fàcil, afrontaven les adversitats amb la seva
creativitat i lucidesa.

Construïm un vaixell víking:

3 d’agost 18 h
B. Fort Pienc
A partir de 7 anys

Hort urbà:

9 d’agost 18 h
B. Mercè Rodoreda
8-12 anys

Estiu al barri.
Com ha canviat el litoral!:
31 d’agost 11 h
B. Ramon d’Alòs-Moner
5-11 anys

La ruleta de Roald Dahl:
14 i 21 de setembre 17.30 h
B. Joan Maragall. 8-12 anys

Les bruixes de xocolata:
22 de setembre 18 h
B. Miquel Llongueras
A partir de 3 anys

27 i 28 d’agost / 10 i 11 de setembre a les 17 h
A partir de 3 anys / 4 € - Menors de 12 anys: 2 €
filmoteca.cat

B. Fort Pienc / B. Mercè Rodoreda / B. Ramon d’Alòs-Moner
B. Joan Maragall / B. Miquel Llongueras
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LLIBRE

¡Mira!

Xavier Deneux
Editorial SM

A partir de 8 mesos
Per:

Luz Verdaguer

Sovint es pensa que triar contes per als més petits de casa és senzill, que qualsevol conte amb colors i dibuixos ja va bé. Però, en realitat, dels 0 als 3 anys el nadó
és molt receptiu i el seu cervell interioritza formes, colors, vocabulari i comença a
establir relacions. Tot el que veu i cau a les seves mans és una mina d’or. Això ho
sap molt bé Xavier Deneux, il·lustrador i autor de ¡Mira!.
Aquest conte de fet és una capsa amb vint targetes de cartró gruixut, resistents i
fàcils de manipular, amb imatges davant i darrere que conviden a desenvolupar
paraules i conceptes i, encara millor, permeten fer-ho com un joc sempre nou i
diferent: dient el nom de les coses, fent associacions, inventant històries… ¡Mira!
està pensat per a nadons des de 8 mesos fins a 2 o 3 anys.
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LLIBRE

Otto, el gos carter
Tor Freeman

Little Blackie Books

LLIBRE

El carter Joliu o unes cartes especials
Janet i Allan Ahlberg
Destino

A partir de 3 anys
Per:

Isaac Casals

Qui no recorda l’arribada als anys vuitanta dels llibres d’en Wally? Allò va ser probablement una excel·lent operació de màrqueting, però s’ha de reconèixer que
va aconseguir el que es proposava perquè de cop i volta va resultar ser un llibre
indispensable a les nostres col·leccions. Amb l’edat i les infinites seqüeles d’aquell
aventurer amb samarreta de ratlles, un va anar deixant de banda l’entreteniment
de buscar una agulla en un paller, quelcom que segurament un bon pedagog ens
diria que educa la paciència. Doncs bé, l’arribada a casa d’Otto, el gos carter va
fer aflorar de nou el gust per aquest joc, i amb un al·licient afegit, ara hi puc jugar
amb la meva filla. El més important aquí és que les criatures es converteixen en
veritables expertes a l’hora de localitzar els objectes i personatges que s’amaguen
dins les pàgines del llibre. I per què no dir-ho, potser reconcilia aquestes noves generacions amb un ofici en decadència. L’Otto recorda més l’home en bicicleta que
es dedicava a entregar la correspondència (cartes d’amor, postals, epístoles...) que
la imatge d’un funcionari cansat de picar porters automàtics per omplir les bústies
de factures. Aprofiteu per posar-vos al dia de les aventures del gos carter perquè
aquesta tardor torna amb un segon volum!
18

A partir de 6 anys
Per:

Dina de la Lama

Un alegre carter arriba pedalant dalt la seva bici al món màgic dels contes per
repartir entre tots els habitants les cartes que du dins la cartera: a casa dels tres
ossets du una carta de la Rínxols d’Or; la bruixa dolenta que viu a la caseta de torró
ha rebut correu comercial; el gegant treu del sobre una bonica postal, i el llop, que
s’ha instal·lat a la cabana de l’àvia de la Caputxeta, rep una missiva urgent… Tots
els personatges, com a la cançó del Sisa, obren les portes a l’alegre carter que, esgotat al final del dia, es retira a casa a prendre el te i… a llegir també la seva carta!
Un llibre original i divertit de la parella Ahlberg que ha esdevingut tot un clàssic.
Inclou sobres amb cartes de debò escrites pels vostres personatges de conte favorits!
Oh! benvinguts, passeu, passeu...

19
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L’illa de les cartes perdudes

Oriol Canosa / Il·lustradora: Mercè López
Babulinka

A partir de 9 anys

Per:

Jorge Manzanilla

Fugint de la gran guerra del 1914 l’Albert se separa dels seus pares i viatja fins a una petita illa
prop de Venècia a reunir-se amb el seu oncle.
Abans que els exèrcits arribin a l’illa, l’Albert coneixerà personatges fascinants, com un carter
que fa segles que reparteix la correspondència
per tot Europa o un poeta savi, Rilke, que li ensenyarà que el primer destinatari d’una carta és
un mateix.
LLIBRE

Carta per al tigre
Janosch

Kalandraka
A partir de 7 anys
Per:

Olga Jornet

Us en recordeu de quan encara escrivíem cartes? Sí, d’acord, em direu que d’això
en fa segles! Però, i la il·lusió que feia rebre’n una? Ara obrir la bústia no fa la
mateixa gràcia ni de bon tros. Doncs aquest clàssic modern de la literatura infantil
ens proposa una divertidíssima explicació de com i per què es va crear el correu
postal, gràcies al petit ós i al seu inseparable company, el tigre. Però aquests dos
pioners de la comunicació de seguida sumaran l’ajut d’altres amics amb l’objectiu
que tots ens sentim sempre acompanyats. Una legió de llebres carteres cobriran
l’espai terrestre, mentre que els coloms missatgers s’ocuparan del correu aeri, i
gràcies a l’enginy dels talps i del seu sistema de túnels subterranis, aconseguiran,
fins i tot, crear el telèfon.
Un conte carregat d’humor i unes il·lustracions senzilles i acolorides per als petits,
i amb uns tocs de fina ironia per als més grans. Amb aquests ingredients no és
estrany que Janosch sigui un dels autors més estimats a la seva terra.

20

Una bonica història sobre el valor de l’amistat, el
poder de l’escriptura i les lliçons de la natura, que
els adults obliden sense remei.
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MÚSICA

MÚSICA

The Postal Service

Kiko Veneno

2003

1992

Give Up

Per:

Pere Agramunt

L’únic disc d’aquest grup a distància –format per Jimmy Tamborello (Dntel) i Ben
Gibbard (Death Cab for Cutie)– es va gestar per via postal en anades i tornades de
correu (intercanvis de CD-R) entre Los Angeles i Seattle. D’aquesta experiència, en
sortiria el nom de la banda, i també un intent de demanda per part de The United
States Postal Service per preservar la seva marca, que acabaria amb un pacte
amistós entre les dues parts.
El ganxo sonat del disc va ser el senzill «Such Great Heights», una cançó pivot de
la indietrònica, l’actualització del pop de sintetitzadors de principis dels vuitanta per
part de la generació indie de principis del segle xxi.
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Échate un cantecito
Per:

Sergi Monroy

Échate un cantecito és el disc que va dur Kiko Veneno a la popularitat. Després
d’haver participat a finals dels setanta a Veneno, un dels discos seminals de la
música espanyola, va passar més d’una dècada sense acabar de trobar la inspiració que destil·lava el seu debut. Fins que l’any 1992 va arribar Santiago Auserón
i, junt amb el productor anglès Jo Dworniak, van donar forma a aquesta obra que
continua sent una de les seves fites creatives. Clàssics com «Lobo López», «Joselito», «En un Mercedes blanco» o «El mensajero» fan de Échate un cantecito un
disc imprescindible, ple d’històries protagonitzades per superherois de barri i amb
aquella manera tan particular de barrejar la melancolia amb l’alegria més rumbera.
Quan acaben les deu cançons només es pot dir una cosa: «Ponme la cinta otra
vez. Pónmela hasta que se arranquen los cachitos de hierro y cromo. A cantar
como tú sabes».
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Les lliçons
del Professor
Catòdic

Molt abans que vosaltres
naixéssiu van existir obres
audiovisuals espectaculars
que van fer dels vostres progenitors millors persones. No
sentiu curiositat per aquells
programes, pel·lícules i sèries?

Hemeroteca Familiar

El viatge de Chihiro

La vuelta al mundo
de Willy Fog

Sí, sí, ja ho sé, sempre l’eterna pregunta rondant-vos pel caparró… Què
passaria si un encanteri malvat convertís els pares en uns porcs? Doncs
bé, en aquesta pel·lícula, responsable
de la irrupció de l’anime en les videoteques del barceloní mitjà, una nena
de deu anys s’enfronta a aquesta delicada situació. A partir d’aquí el seu
creador, Hayao Miyazaki, ja té excusa
per deslligar la seva imaginació intimidant, i Chihiro és empassada per
una espiral fantàstica, replena de personatges inversemblants; animisme i
tendresa, marca de la casa. Us agraden les pel·lícules de Píxar, catòdics?
Bé, doncs en John Lasseter, el seu
director creatiu, reconeix que el seu
mestre va ser aquest Miyazaki i els
seus companys de l’Studio Ghibli…
Us he convençut? Va, reconeguemho: amb això dels dibuixos us enfronteu a subproductes de qualitat molt
preocupant. I no passa res, sou canalla, el temps està de part vostre. Però,
tal com passa després de tot viatge,
al final del seu la Chihiro ja no és la
mateixa; s’ha fet gran, està preparada perquè les coses canviïn. Així que,
vés a saber, potser ha arribat l’hora de
començar a veure cinema de debò.

Alguna cosa va passar als despatxos
de BRB Internacional a principis dels
vuitanta que els va fer produir D’Artacan
–ja n’hem parlat en aquesta secció– i la
sèrie que avui ens ocupa. Per què pensaven que era l’hora d’adaptar clàssics
literaris amb animals que es comporten
com humans? Aquest professor no té
totes les respostes, però sap que els
van sortir sèries bones. En aquest cas
li va tocar a La volta al món en 80 dies,
de Jules Verne, que explica l’aventura
a la qual es veu abocat el londinenc
Phileas Fogg quan, en una conversa
amb col·legues, s’acaba apostant, ups,
la meitat del seu patrimoni que serà capaç de donar la volta al món en menys
de tres mesos. Us sembla molt?
Perspectiva històrica, tot passa l’any
1872, encara celebraven l’aparició
del ferrocarril… En la versió televisiva
acompanyen a Willy Fog un majordom
francès, Rigodón, el ratolinet andalús
Tico i la princesa Romy, que coneixen
a l’Índia. No us perdeu les cançons
de Mocedades, especialment la veu
d’Amaya Uranga –«Yo soy Romy, dulce y fiel»-, i d’aquí a un temps poseuvos «Tómame o déjame», «Eres tú» o,
ai, catòdics, «Amor de hombre», i en
parlem.

2001
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1983
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Joguines
Per:

kiddult.net

01

02

MiWorld

Origami Planes

mitoibcn.com

djeco.com

A partir de 3 anys

03

Letters to Me,
When I Grow Up

A partir de 5 anys

A partir de 9 anys

chroniclebooks.com
Al meu fill no hi ha res que li agradi
més que rebre postals. Demanem a
tots els amics que ens n’enviïn i ell
gaudeix rebent-les, mirant les fotografies, escoltant què ens diuen, observant amb deteniment els segells i
imaginant mons llunyans.
Mitoi és una empresa barcelonina
que dissenya joguines educatives
per a nens d’allò més boniques.
M’agrada el joc de construcció
Miworld, ideal perquè els petits somiatruites com el meu fill imaginin
ciutats estrangeres a través dels
seus elements més fàcilment identificables, a la vegada que milloren la
seva destresa, coordinació, creativitat i capacitat resolutiva.
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No fa gaire el meu pare va trobar
per casa una llibreta amb en Dylan
de Sensación de vivir a la portada.
La relíquia era una mena de diari
que tenia amb la meva millor amiga
de la infància. Amiga d’aleshores i
d’ara, ja que vint anys després encara continuem rient juntes quan ens
venen al cap les ximpleries, els pensaments i els dibuixos que fèiem en
aquella època.

Fabricar i fer volar avions de paper és una d’aquelles activitats que
sempre triomfa. Petits i grans ens
quedem fascinats pel vol d’aquests
artefactes tan lleugers.
No és d’estranyar, ja que és gairebé
màgic que quelcom tan simple com
un tros de paper tingui la capacitat
de planejar.
Aquest joc de manualitats inclou vint
avions de paper amb pilot inclòs, tots
ells amb originals dissenys d’aire retro que ens faran volar la imaginació fins a exòtiques destinacions de
l’altra punta del món.

Letters to Me, When I Grow Up representa una manera bonica d’animar
els nens que s’expressin lliurement,
amb la intenció de desar aquests records i recuperar-los en el futur.
Una mena de càpsula del temps que
de ben segur els farà somriure quan
es facin adults.
29
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És tendència

“COLETERO” REPEL·LENT
DE POLLS SIN SIN
ESCUT PROTECTOR
Manté l’eficàcia després de 100 rentades.

El repel·lent de polls!

Disponible a les farmàcies

Quan jo era petita hi havia dos moments de l’any en què treia la
cavalleria del paperam i atacava via correu les cases d’amigues i
familiars: per Nadal i per les vacances d’estiu. Per Nadal era obligat: la
postal amb la foto que et feien a l’escola (de monges!) amb les còpies per
a les padrines i tietes i les tendres postals de Ferrándiz per a les amigues
escollides de la classe.
L’estiu era una altra cosa: els pares ens duien als Picos de Europa,
Menorca o Galícia i ens donaven cent pessetes per comprar aquelles
postals de paisatges idíl·lics, vaques ben alimentades i platges amb dos
turistes i mig. Els destinataris eren els mateixos que per Nadal, però hi
afegíem, dissimuladament, algun «amic especial».
En aquesta nova vida d’emails i whatsapps, els grans hem perdut
aquest bon costum, però... per què no la fomentam entre els més petits?
Aquestes vacances demanem les adreces dels seus millors amics i
durant les llargues i xafogoses tardes d’agost dediquem una estona a
practicar la lletra de pal o lligada en una postal comprada a una botiga
de souvenirs o feta per nosaltres. Sobretot, però, cercau una bústia
groga perquè puguin enviar-la amb una besada. Ja estic imaginant la
cara de sorpresa i alegria del seu amiguet quan rebi la seva primera
postal des de Mallorca!
Per:

Pema Maymó

1.
Mentre escrivim junts les postals és el moment idoni per explicar-los la feina que fa un
carter (si no en són ja fans gràcies al mític
Postman Pat!). L’encarregat de fer arribar les
vostres postals no podria treballar sense el
seu complement bàsic, una cartera estibada
de cartes i postals que podria assemblar-se
a aquesta que trobareu a Nobodinoz i que
es fabrica a Barcelona. La teniu disponible
en dues mides diferents, es pot dur a la mà,
a l’esquena o en bandolera i podeu triar-la
amb estampats diferents. Em té tan enamorada aquesta de rombes blancs i negres que
me la quedaria per jo!
nobodinoz.com
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2.

3.

Si voleu ser més originals que ningú,
podeu triar una postal també feta aquí,
en una empresa compromesa amb el
medi ambient i que treballa amb discapacitats. Té la mateixa mida que una
postal estàndard, es pot enviar per
correu com una d’ordinària, però en
lloc de cartolina està feta de contraxapat! Amb aquest souvenir definit pels
seus creadors com «100% honest», el
destinatari rebrà un trosset real de Catalunya i de la seva gent i s’allunyarà
del turisme de masses i de les imatges
habituals de les postals. La rosa dels
vents encerclada amb fletxes indica el
sentit giratori del viatge, el fet de «voltar». I la frase d’El senyor dels anells
«Not all who wander are lost» deixa
clar que qui dóna voltes no té per què
estar perdut... Au, teniu una estona per
reflexionar?

Ara que estau donant voltes al cap,
per tenir una estona tranquil·la carregau els vostres menuts amb unes
quantes cartes i postals per repartir i
equipau-los amb unes sabates i que
se’n vagin a recórrer el barri quasi volant. No sabem si aquestes Toms són
les que es posaria un carter d’ofici,
però sí que són les que no es treuran
els vostres fills. Qui es negaria a dur
unes espardenyes que brillen en la
foscor?!?!
toms.com

Productes
d’estiu:

Productes per la
tornada a l’escola:

Gelats
& orxata

Purés de fruita
& batut de cacao

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

Per la ciutat

Per la ciutat

Del
carrer
del Telègraf al
parc del Guinardó
Fotografies:

34
35

Isaac Casals

Ara que ja
fa un temps
que ens llegiu sabeu
que pequem una mica de
nostàlgics, per això, en un número
dedicat a la postal i per extensió a
tots els serveis de missatgeria, hem volgut
esmentar un dels aparells més utilitzats en
la història de les telecomunicacions: el telègraf.
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És una ruta exigent per fer durant els mesos calorosos, però té una bona recompensa: vistes de postal, bones ombres, zona de pícnic, àrea de jocs infantils i, si encara
us queda energia, una capbussada a la piscina del Guinardó.
L’ascensió gradual val la pena: baixeu a la parada de Guinardó / Hospital de Sant
Pau de la línia 4, travesseu la ronda del Guinardó i enfileu pel carrer del Telègraf,
que fa pujada! A mà esquerra trobareu el Club Martinenc, de baixada hi podeu entrar i accedir a la piscina descoberta.
Trobareu dos trams d’escales mecàniques i dos més d’ascensor funicular, a poc a
poc anireu veient tota la ciutat i arribareu a un dels camins de pedres i sorra d’accés
al parc. Amb les primeres passes ja notareu la flaire dels pins i del bosc, i a mesura
que us hi endinseu ensumareu els garrofers i els eucaliptus de la bassa. També hi ha
mimoses, llorers, xiprers, alzines i plantes aromàtiques.

El parc del Guinardó es divideix en tres parts molt ben diferenciades: el parc urbà,
el parc històric i el parc forestal. El format de terrasses dóna diferents vistes de la
ciutat i és un dels espais verds més refrescants de Barcelona. En dies clars, des del
mirador de la Mitja Lluna o el mirador de Sant Joan podreu veure des de Sant
Pere Màrtir fins a Montjuïc i Montgat. Per accedir a les zones més altes del turó podeu agafar l’autobús número 28.
Els més excursionistes podeu pujar a la zona forestal. Té un fort pendent i és plena
de camins per recórrer a peu, corrent o amb bicicleta. A la part central de la zona històrica del parc hi ha murets de pedra solcats per petits canals per on corre l’aigua que
baixa des del safareig, formant cascades i omplint estanyols. És bonic de veure i provar de fer navegar algun vaixell de paper o de taps de suro. Al principi d’aquesta zona
històrica hi trobareu una de les fonts més populars del barri, la font del Cuentu. (...)
Parc del Guinardó:
obert tots els dies de l’any les 24 h

*Nosaltres hem partit del carrer del Telègraf per enfilar-nos fins a la muntanya,
però podeu accedir al parc del Guinardó
per la plaça del Nen de la Rutlla, sobretot
si aneu amb cotxets.

Piscina Municipal Guinardó:
del 23 de juny al 4 de setembre d’11 h a 19 h.

Llegiu l’article sencer a elculturista.cat
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Bones idees

Postals
brodades
Per:

Clàudia Orengo

Segur que les postals que heu comprat per enviar
als amics i familiars són molt boniques, però si voleu
donar-los un toc més personal la Clàudia ens explica
com fer-ho. Es tracta de fer dibuixos aplicant
la clàssica tècnica del punt de creu. Un globus
al costat de la Torre Eiffel, uns peixos dins del Tíber
o un marc que envolti l’skyline de Nova York...
Necessitem:

Postals

Tisores

Punxó

Fils de
brodar

01

Agulla
(per als més petits
aconsellem agulles
de plàstic)*

Punt de creu:

Crea el teu dibuix pintant els quadrats amb creuetes.

02

Posa la postal darrere la base de
quadrícula i punxa totes les cantonades dels quadrats que has pintat.

03

Enfila l’agulla amb fil de brodar i
fes un nus al final del fil perquè no
s’escapi.

04

Comença pel quadrat de més a
l’esquerra i vés cosint com s’indica
a la il·lustració.

A elculturista.cat trobareu
més informació i la plantilla de
la quadrícula per al dibuix
que vulgueu brodar.

(*) Si feu servir agulles de plàstic,
s’hauran d’espaiar més els forats amb el
punxó per no trencar el paper.
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Bones idees

Sobres cruixents
de plàtan amb xocolata
i gerds
Per:

Marta Carnicero
Laia Casanova

Il·lustracions de:

Estimats culturistes,
Esperem que estigueu gaudint de l’estiu amb bons
àpats, migdiades i excursions en bicicleta. Us fem
arribar una recepta energètica per escalar muntanyes
o per quan toqui tornar a la realitat escolar.
PD. Bon profit!
Necessitem:
2 plàtans petits, 2 fulls de pasta brick , 30 g de mantega, 50 g de xocolata negra
de cobertura, 1 grapat d’ametlla laminada (enrossida en una paella sense gens
de matèria grassa), un grapat de gerds. Opcional: gelat d’ametlla

01

Peleu els plàtans i talleu-los a rodanxes d’1 cm de gruix, aproximadament. Demaneu a un adult que preescalfi el forn a 160ºC.

02

Foneu la mantega al microones (compte, és molt poc temps!) o en un petit cassó.

03

Separeu un full de pasta brick (conserveu la resta de la pasta dins l’embolcall, perquè no es ressequi). Amb l’ajut d’un pinzell de cuina (si no en teniu, podeu untar-lo
amb les mans) pinteu-lo amb mantega. Damunt, col·loqueu-hi els plàtans tallats, la
xocolata negra, els gerds i la meitat de l’ametlla laminada torrada –podeu reservarne un xic per decorar.

04

Feu paquetets amb la pasta brick de manera que els extrems doblegats quedin a
la part de sota, perquè el paquet no es pugui desfer, i en forma de sobres. Repetiu
l’operació per a la resta dels ingredients.

05

Poseu els paquets damunt d’un paper de forn o un silpat (estoreta antiadherent de
silicona), sobre la safata del forn.

A la Marta li agrada cuinar i a la Laia, la seva filla, li encanta dibuixar. Juntes fan un tàndem perfecte per
elaborar receptes de cuina senzilles i molt artístiques. A
El Culturista, tenim la sort de tenir aquest gran equip i de
poder tastar les seves personalíssimes receptes.
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06

Poseu-los al forn fins que estiguin rossos i cruixents (si agafen color massa de
pressa, cobriu-los amb una mica de paper d’alumini). Un cop cuits, serviu-los amb
una bola de gelat d’ametlla i amb l’ametlla laminada torrada que heu reservat.

Trobareu més informació
a elculturista.cat
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01

Bitlles
amb ampolles
de plàstic
Com aneu de punteria?
La voleu practicar o
perfeccionar? Doncs us
proposem un joc molt
divertit que podeu fer a
casa amb material reciclat:
el joc de bitlles! Només
necessiteu sis ampolles de
plàstic d’aigua o de refresc i
una mica d’imaginació per
decorar-les. Ah, i una pilota
per tombar les bitlles.
A veure quants intents us
calen per tirar-les totes!

Aconseguiu sis
ampolles de plàstic
d’aigua o de refresc.
Desenganxeu les etiquetes
i netegeu les ampolles fins
que quedin ben netes.

02
Decoreu-les. Deixeu volar la
vostra imaginació! Les podeu decorar amb retoladors
i gomets, o les podeu pintar
cadascuna d’un color diferent amb pintura plàstica. Si
us animeu, també hi podeu
dibuixar un indi, un pingüí,
una vaca, un extraterrestre,
un monstre... tot allò que us
passi pel cap. Si opteu per
pintar-les, us aconsellem
que feu una primera capa
amb pintura d’esprai perquè
agafi bé la pintura plàstica
o bé barregeu una mica de
detergent dins de la pintura.

04

05

Dibuixeu una ratlla a terra i
a uns cinc metres col·loqueu
les ampolles formant tres
files: a la primera, només hi
heu de posar una ampolla; a
la segona, dues ampolles, i a
l’última fila, les altres tres.

Per torns, cada jugador ha
d’intentar tombar el màxim
nombre d’ampolles en diferents
intents, fins que aconsegueixi
tirar-les totes. Després heu de
recol·locar les bitlles i continuar
el joc amb el pròxim jugador.

Necessitem:

6 ampolles petites de plàstic d’aigua
o de refresc, aigua o arròs, pilota de
goma una mica pesada, pintures, pinzells, retoladors, gomets, cinta aïllant

03
Trobareu més informació a

elculturista.cat
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Quan tingueu les ampolles
decorades, ompliu-les
d’arròs fins a la meitat o
amb aigua i tapeu-les bé
amb cinta aïllant perquè el
tap no s’obri.

Sort i punteria!
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L’entrevista

Clàudia Orengo

En què et bases a l’hora d’escollir-les?

Sobretot m’encanta poder entendre el que hi ha escrit. Però també m’agrada la
cal·ligrafia perquè vinc del món del disseny. Si per exemple no les entenc, però
m’agrada la cal·ligrafia, per mi ja és un bon motiu per comprar-la, simplement
per la lletra. Com que després les brodo, la imatge també em condiciona a l’hora
d’escollir-les. I al final són aquests tres factors els que em fan decidir quines
m’emporto i quines no.

Les postals que brodes són d’aquí o d’altres països?

Les que compro aquí acostumen a no ser d’aquí, perquè són de gent que les
rebia, per això són de fora. Sí que estan escrites en català però vénen de França,
Alemanya...

I sempre són antigues?

Sí, les modernes no m’agraden. Per brodar les postals les he de veure abandonades, antigues. Normalment són sempre en blanc i negre i les que tenen color és
perquè les han pintat posteriorment.

El que brodes a les postals amb què té
relació, amb la imatge o amb el que s’hi
explica?

L’ENTREVISTA

Clàudia Orengo
DISSENYADORA GRÀFICA
Per:

Núria Puyuelo

Amb la imatge, perquè al final moltes vegades brodo per sobre del text. Al principi escanejo la postal, perquè aquell text ja no existirà
mai més ja que una part quedarà tapada pel
brodat. M’agrada el fet de posar alguna cosa
nova a allò que ja s’havia oblidat, que havia
caigut en l’oblit. I prefereixo que les postals
acabin en mans d’algú que les valori i que no
es quedin allà al mercat, abandonades.

«Les postals
són molt més
formals que
les cartes»

Quina és la història més sorprenent que t’has trobat en una postal?
Com va néixer la teva passió per les postals?

Dels viatges. De petita amb els meus pares vaig viatjar molt. I actualment sempre
que puc viatjo. Quan era petita enviava moltes postals però arriba un moment en
què es perd aquesta afició. Amb els anys les postals van passar de ser una afició de
cada estiu a una cosa que quan mirava em traslladava a la infantesa. D’aquí em ve
l’encant de veure postals antigues escrites fa cent anys, perquè llavors les postals
eren l’única manera de comunicar-se quan s’estava de viatge. M’agrada molt anar
a mercats d’antiguitats, com el de Sant Antoni, on trobo aquests records de gent de
fa molt temps, que explicaven, a través de postals, el que feien mentre viatjaven.
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La postal més curiosa que m’he trobat és una alemanya, quan vivia a Berlín. La
postal era del 1928 i recordo que em va encuriosir perquè semblava una llista. La
vaig comprar i quan vaig arribar a casa vaig comprovar el que hi deia: era com una
compra de lloros. Hi posava: “el senyor et demana que vagis a comprar...”, i llavors:
“1 quilo de lloros grocs, 2 quilo de lloros rosa...”. Era com si fos un codi secret.
Però a part d’aquesta, en general, la majoria de postals són molt cordials i formals.

I com sorgeix la idea de teixir les postals?

Ve del meu projecte final de carrera. La idea parteix de quan vaig anar a fer
l’Erasmus a Dinamarca. Allà vaig recuperar l’afició pel punt de creu. De petita a
45
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casa me n’havia ensenyat la meva àvia, però va ser allà quan en vaig tornar a fer,
perquè a Dinamarca hi havia molta afició a les labors. Mentre fèiem classe a la
universitat, hi havia noies que feien mitja. Per a mi allò va ser un xoc molt bèstia.
En els últims anys s’ha recuperat aquest gust per les labors però fa uns anys era
estrany veure una noia teixint. I quan vaig tornar de l’Erasmus, vaig fer el projecte
de final de carrera sobre el fet que les labors s’haguessin oblidat amb els anys i
que s’estigués perdent aquesta afició. Quan vaig acabar el projecte, la meva ment
va seguir donant voltes a la mateixa idea i vaig decidir agafar postals antigues
i aplicar-los el punt de creu, amb l’objectiu de convertir les postals en una cosa
moderna. Dues aficions antigues reconvertides en una de nova.

Creus que les postals es feien servir per a temes més formals i que les cartes s’utilitzaven per tractar temes més íntims, com per exemple una història
d’amor?
Jo crec que sí, les postals són molt més formals que les cartes. A més, encara hi ha
una altra diferència: la postal implica que estiguis fora de casa, i en aquella època
poder viatjar era sinònim de tenir un poder adquisitiu alt, per tant les postals les
enviaven les classes altes. En canvi, una història d’amor per carta tothom la pot
tenir, l’amor toca totes les classes.

Podríem dir que escriure postals és una afició que s’ha perdut. Tu encara la
mantens?
De vegades, però en general no. Potser en dos de cada deu viatges escric una
postal.

Quan eres petita, què volies ser de gran?

Clàudia Orengo (Barcelona, 1989) va estudiar disseny gràfic i és la creadora de
la marca Heartmade, dedicada a productes fets a mà que es distribueixen a través
la seva web (heartmade.es). A la Clàudia li entusiasma el punt de creu i les postals
antigues, una afició que li ve de la seva passió per viatjar. Des de fa uns anys, es
dedica a comprar postals antigues i els dóna el seu toc personal teixint-hi motius
relacionats amb el contingut o les imatges de les postals.
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De petita ja era molt creativa. Vaig decidir que seria dissenyadora gràfica als catorze anys, abans que els meus companys sabessin què volien estudiar. Sense volerho, de ben petita ja anava fent coses relacionades amb el disseny. El meu pare és
fotògraf i recordo que fa anys, quan havia d’entregar les fotografies gravades en un
CD, jo li feia els dissenys dels CD. De nena recordo que durant una època també
vaig voler ser exploradora.

