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EDITORIAL

L’antifaç
Pares, mares, avis i veïns, ha arribat aquell gran moment: pensar i fer la
disfressa de carnestoltes!
Hi ha escoles que opten pel tema del reciclatge, enfundar el nen amb
les clàssiques bosses d’escombraries de colors on es grapa de tot i a
fer servir la imaginació! N’hi ha que proposen una temàtica: és el cas
d’aquell anunci tan tendre de salsitxes de Frankfurt, en què una mare
s’està tota la nit cosint una disfressa de castor que segons el nen han
demanat a l’escola. L’endemà, amb cara de son i satisfacció, surten
mare i fill-castor de casa, i just a dins el cotxe arriba el fatídic desenllaç:
el nen s’ha confós, l’escola ha demanat que vagi de PASTOR i no de
CASTOR. Està clar que el leitmotiv no era «animals del bosc». Si no
l’heu vist, feu-ho! http://vimeo.com/43272181
Més enllà de les escoles, hi ha pares i mares que afronten el repte de
manera molt diferent. Hi ha els que són tan creatius com insensibles, que
converteixen el seu fill en bústia fent servir una capsa de cartró sense
forats per als braços o que dissenyen un bolet amb el capell tan exagerat
que no passa per les portes i acaba sent un nen vestit de marró amb un
plat gegant i vermell a les mans. O els que ho acaben la tarda abans (en
el millor dels casos) i l’endemà t’envien la foto d’un nen amb molts mitjons
lligats al cos i has d’encertar que la criatura va de llagosta.
Ben mirat, els que volen anar de superherois no ho tenen gaire millor...
Amb les malles i l’antifaç, hi pot haver alguna cosa més ridícula? Els últims Batmans, tots de negre, són més discretets, inclòs la Jean Grey original pot tenir certa classe, però algú recorda personatges com Red Bee
(‘l’abella vermella’), amb malles ratllades, camisa i una mena d’armilla
mallot, o el Robin dels inicis amb màniga curta... Potser ens ho mirem
des d’una perspectiva adulta i en realitat tant nens com nenes queden la
mar de simpàtics.
I és que el tema de les disfresses és complicat, cansat i freqüentment
ridícul, però a alguns ens encanta! Bon carnestoltes i bona festa major!

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

Propostes culturistes
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.
Consulteu l’agenda amb les activitats
diàries a: elculturista.cat.
Informació actualitzada minut a minut.
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FESTA MAJOR

TEATRE / MÚSICA

Festes de Santa Eulàlia
Per:

Laia Pérez

Pintamúsica
Per:

Marta Márquez

Quan som al bell mig de l’hivern, arriben les Festes de Santa Eulàlia, diversió feta
a mida per a tota la família. La ciutat s’omple dels sons de les sardanes, els diables
i els grallers. La festa major d’hivern espera els més menuts, la Laia surt acompanyada de gegants i gegantons, de capgrossos, dracs, diables i castellers.

Únics Produccions torna a presentar el Pintamúsica, un espectacle que combina
música, teatre i pintura, i que va destinat als petits de la casa, d’entre 0 i 4 anys.
Aquesta experiència creativa per gaudir en família, es basa en una interacció constant entre els actors i els espectadors. Els nens escolten, miren, creen i toquen.

Tot i que els dies comencen a allargar-se, la nit encara desperta aviat, i amb ella
la màgia de Llum BCN, que omple de colors les façanes i els racons del centre de
la ciutat.

És un espectacle on la música té un paper clau. S’interpreten peces en directe a
partir de les sensacions que els colors transmeten i també a la inversa: els actors
pinten segons el ritme de les peces de música que es toquen.

A la plaça de Sant Jaume, la canalla podrà veure de ben a prop gegants i castellers.
I gegantons! No us podeu perdre el ball de la Laia, la nostra copatrona, que només
surt a ballar a les Festes de Santa Eulàlia!

Molt recomanable per apropar els nadons al teatre i a les arts, a través d’una experiència sensorial completa.

Paraula de Laia.

Festa major d’hivern

CCCB Teatre

6, 7, 8 i 12 de febrer.
Per a tots els públics
Consulteu el programa a bcn.cat/santaeulalia

7, 14, 21 i 28 de març a les 16.30 h, 17.30 h i 18.30 h
Durada: 30 min / 12 € entrada adults, 9,50 € entrada nadons / De 0 a 4 anys
cccb.org
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MÚSICA

MÚSICA

La casa flotant
Per:

Sílvia Romera

«El cel es trenca perquè els homes han deixat de tenir cura de la Terra. Després
del diluvi començarà una nova vida». Un peix de colors demana a una nena, la
Noè, que salvi els animals de la pluja. Ella, després de pensar-hi molt, decideix
convertir casa seva en una casa flotant. Amb aquesta versió moderna, laica i ecologista de la història bíblica, se’ns presenta tot un món d’una fantasia exultant,
un conte musical escenificat amb titelles, actors ballarins i projeccions que ens
proposa el Petit Liceu. La Noè serà l’encarregada de buscar i conservar els animals més divertits i curiosos de la Terra: el tigre amb pijama, l’elefant poruc, els
pingüins ballarins, el cangur... fins i tot la puça! Una aventura explicada a través de
la música de Xavier Montsalvatge —centrada en la petita suite L’Arca de Noè— i
Claude Debussy, amb el piano com a protagonista principal. Un espectacle visual
de color i fluorescències, on la música i la imatge s’associen per fer-nos vibrar. Al
web del Liceu teniu, a més, la guia didàctica, per preparar l’escolta abans, o per
gaudir-la i enyorar-la després.

Jazz en viu... Swing!
Per:

Montse Martín

Si us agrada viatjar, la música, cantar i ballar, esteu de sort: Jazz en viu… Swing!
aterra un altre cop al Palau de la Música.
Els encarregats d’aquest concert espectacle són l’Original Jazz Orquestra del Taller
de Músics, que dirigeix David Pastor. La banda transforma el majestuós Palau de la
Música en un tren imaginari on els passatgers viatjaran a bord d’una festa pels sentits.
Jazz en viu… Swing! us convida a conèixer els diferents estils del jazz; des del blues,
el gospel, el dixie o el swing fins a les work songs i les jam-sessions. Aquest viatge tan
especial també us aproparà a la dansa i estils com el tap o el lindy hop —tan estretament lligats a aquests estils musicals—, que faran que no torneu a seure a la cadira.
Els conductors d’aquest tren són ben especials: Miquel Àngel Ripeu, conegut pel
seu paper a Crackòvia, ens guiarà durant tot el viatge i la cantant Susana Sheiman
i el pianista Ignasi Terraza, dos noms més que consolidats en l’escena del jazz,
faran que arribar a l’última parada sigui tota una festa musical.
Així que culturistes, ja ho sabeu: enllustreu les sabates i... swing!

El Petit Liceu

Palau de la Música

14 de febrer a les 12 h i 15 de febrer a les 11 h
Durada: 55 min / 13 € / A partir de 3 anys
liceubarcelona.cat

21 de març a les 12 h
14 € / A partir de 8 anys
palaumusica.cat
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TEATRE / TITELLES

TEATRE

En Jan Totlifan
Per:

Ezequiel Batalla

A partir del proper 7 de març, trobareu en cartellera al teatre SAT (Sant Andreu
Teatre) la veterana i brillant companyia de teatre L’Estaquirot i la seva nova obra,
En Jan Totlifan.
Els titellaires ens explicaran les aventures d’en Jan, un nen mimat, que a casa
seva li fan tot, però que en el transcurs de l’obra i a causa d’un viatge molt especial, s’haurà d’espavilar, i de valent. Ja que sense l’ajuda dels seus pares, haurà
d’aprendre a cuidar-se, i no només a cordar-se els cordons de les sabates o a
tallar el menjar, sinó moltes altres coses, i fins i tot sembla que aprendrà a cuinar
delicioses postres gelades.
Promet ser un gran viatge lúdic i educatiu que de ben segur que agradarà als més
petits i distraurà els grans.

Sat! Teatre

Els secrets de Mr. Stromboli
Per:

Laura Robles

Quins misteris s’amaguen darrere el firaire i xerraire Mr. Stromboli?
Els seus elixirs són secrets ben guardats, secrets que fan miracles. Els porta
dins el seu carro peculiar, que gira i, al mateix temps, regira i remou l’espectador.
Mr. Stromboli va acompanyat de la dona barbuda més alta del món i d’un ajudant
maldestre. Amb els seus beuratges ens ajudarà contra tot tipus de mals, ens farà
riure i ens deixarà bocabadats amb uns personatges ben estranys, o és que algú de
vosaltres ha vist mai una dona convertida en ocell o un mico fent trucs de màgia?
Us asseguro que, quan veieu el divertit número del canari propulsat per un canó, la
cara de sorpresa no us abandonarà fins al cap d’una bona estona.
Senyores i senyors, nenes i nens: passeu, veieu i intenteu descobrir els secrets,
elixirs i bogeries de Mr. Stromboli.

Teatre Romea

7, 8, 14, 15, 21 i 22 de març. Ds. 17.30 h, dg. 12 h i 17.30 h
Durada: 55 min / 9,50 € / A partir de 2 anys
sat-teatre.cat

1, 8, 15 i 22 de febrer a les 12 h
Durada: 55 min / 10-12 € / A partir de 5 anys
teatreromea.com
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CINEMA

CIÈNCIA

La princesa promesa

Rob Reiner, 1987. Intèrprets Cary Elwes, Robin Wright, Chris Sarandon,
Mandy Patinkin, Wallace Shawn, Christopher Guest i André el Gegant.
Per:

Joan Villarroya

Sembla que el gènere d’aventures juvenils de qualitat i pensat per capturar l’atenció
de tota la família va tocar sostre a la dècada dels vuitanta. Un clar exemple n’és La
princesa promesa (The Princess Bride, 1987). L’amor vertader és el fil conductor
d’un conte ple de màgia, lluites d’espases, gegants, bruixes, prínceps malvats i
la princesa més preciosa mai vista, que un avi (Peter Falk) narra al seu nét (Fred
Savage), que està enllitat a casa. Aquesta adaptació de la novel·la de William Goldman narra les peripècies d’en Westley (Cary Elwes) per retrobar la seva estimada
Buttercup (Robin Wright), promesa amb el malvat príncep Humperdinck. Aquest
relat també inclou una de les més famoses i celebrades frases de la història recent
del cinema d’aventures, «Hola, em dic Íñigo Montoya, tu vas matar el meu pare,
prepara’t per morir», citada per un pirata, interpretat per Mandy Patinkin, que busca
venjança. Amb tots aquests elements, i amb la bona dosi de sentit de l’humor que
el caracteritza, Rob Reiner (This is Spinal Tap, Stand by Me, When Harry Met Sally)
ens delecta amb aquesta obra multigeneracional.

La Filmoteca

El viatge al fons marí en batiscaf
Per:

Anna Arranz

Voleu fer un viatge al fons del mar en submarí? Doncs a partir del mes de gener ho
podreu fer sense posar un peu a l’aigua, només visitant la nova instal·lació del planetari del Museu Marítim. Hi entrarem en un batiscaf i, junt amb un dels monitors,
ens submergirem al mar per veure com viuen les diferents espècies d’animals marins. Gràcies a la innovadora tecnologia del real time (que combina imatges reals
amb animacions 3D), podrem interactuar amb els animals que ens anem trobant i
decidir en el mateix moment com continuar l’aventura. A més, penseu que és l’únic
planetari al món que, en comptes de mirar cap amunt i contemplar les estrelles del
cel, fixa la mirada en el fons del mar i els seus habitants!

Museu Marítim de Barcelona

14 i 15 de febrer a les 17 h
Durada: 98 min / 2 € menors de 12 anys, 3 € acompanyants / A partir de 8 anys
filmoteca.cat

Tercer diumenge de cada mes a les 11.30 h i a les 12.45 h
Durada: 1 h / 4 € adults; 2,50 € nens / Familiar (edat mínima 3 anys)
mmb.cat
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ACTIVITAT A L’AIRE LLIURE

TALLER

Gimcana familiar
Per:

Elm Puig

La infantesa és el terreny de l’aventura. Un regne d’obstacles, gestes i recompenses per a personetes intrèpides amb ganes de fruir dels descobriments. El Poble
Espanyol, des del confort que proporcionen les seves muralles, contribueix a la
conservació d’aquesta visió de la infància: proposa, cada dia de dilluns a diumenge
i tot l’any, una gimcana familiar, també coneguda com a Joc del sarró. Apta per
a grups de fins a cinc nenes i nens (sempre acompanyats d’un adult), pretén fer
resoldre enigmes tot descobrint dades interessants, racons amagats i curiositats
dels carrers i de l’arquitectura d’aquest poble de pobles. El preu és de 5,70 € per
grup i inclou el sarró motxilla amb una guia i eines d’investigació. Això sí: no inclou
l’entrada al Poble Espanyol, que cal abonar a banda. Mares i pares, allò de «personetes intrèpides» també anava per vosaltres!

Enquadernació japonesa
Per:

Laura Garcia

Si sou creatius, us agraden les manualitats, sou amants dels llibres i teniu ganes
d’aprendre coses noves, el taller d’enquadernació japonesa de la llibreria La Impossible és la vostra oportunitat.
Una proposta per a tota la família on aprendreu a enquadernar les vostres pròpies
llibretes i àlbums a través d’una tècnica de cosit molt senzilla i divertida, i amb uns
resultats increïbles.
Una activitat que vol transmetre el valor del llibre com a objecte, descobrint-nos,
d’una banda, com i de què estan fets els llibres i, de l’altra, evidenciant el seu
potencial plàstic.
A partir d’ara podreu lluir les vostres llibretes i àlbums únics i exclusius. I fins i tot
enquadernar els vostres llibres i contes.
Animeu-vos a descobrir de què sou capaços.

Poble Espanyol

La Impossible

Tot l’any, de dilluns a diumenge de 10 a 18 h
5,70 € / A partir de 5 anys i fins a 12 anys (acompanyats d’un adult)
poble-espanyol.com

21 de març a les 18 h
Durada: 1 h / Gratuït, cal inscripció prèvia, places limitades / A partir de 5 anys
laimpossible.cat
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LLIBRE

Animals màgics

Selecció culturista
Cada dia es publiquen més de 35 llibres
per a nens, es miren més de 50 sèries infantils
i s’escolten 200 cançons de bressol.
Si ets dels que es perd en un mar de possibilitats,
dóna un cop d’ull al que ve a continuació.
A la selecció culturista us recomanem
els llibres, les pel·lícules, els discos, etc.,
que considerem imprescindibles
o aquells que ens resulten més atractius.

Édouard Manceau
Editorial Cruïlla
A partir de 3 anys
Per:

Liliana Pedro

Animals màgics podria ser el primer llibre de màgia per als més petits. L’autor i
il·lustrador Édouard Manceau ha aconseguit crear un llibre on la poesia, l’humor i la
màgia s’uneixen. A les seves pàgines hi trobareu il·lustracions de diversos objectes
que es converteixen en diferents animals gràcies a un senzill moviment de les solapes de paper. Així, una tetera es converteix en un simpàtic elefant, o un coet, en un
elegant pingüí. Els poemes guiaran els més petits a descobrir quin pot ser l’animal
que s’amaga al darrere. L’efecte sorpresa està garantit!

17
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LLIBRE

Superlibro para superhéroes
Jason Ford
Coco Books
A partir de 4 anys
Per:

Dina de la Lama

LLIBRE

El manual del doctor Manxiula
Dorothée de Monfreid
Estrella Polar
A partir de 6 anys

Un llibre quadern d’activitats superdivertit per als superherois (o supermalvats, això
depèn del punt de vista) de la casa. De grans dimensions (per això és un superllibre),
està ple de pàgines en blanc per dibuixar, pintar i deixar volar la imaginació. Primer de
tot cal que escriguis el teu nom al llibre, i després que et busquis un nom de superheroi
(també pots pensar quins superpoders tens). N’hi ha que veuen a través dels objectes
amb els seus rajos X, que llancen foc o gel pels superpunys o que són capaços de saltar des de molt i molt amunt. Però perquè al principi no et perdis, el llibre t’introdueix en
l’apassionant món del dibuix i dels superherois, i et dóna algunes instruccions i trucs
per fer-ho. Imagina’t que et sortís un superheroi amb un cap molt petit i un cul molt
gros. Què faria aquest superheroi? Seria impossible atrapar la criatura del pantà ni
acabar amb el pallasso pervers... És clar que també trobaràs un munt d’espais blancs
perquè tu mateix t’inventis tot el que necessita aquest personatge: un supervestit, un
cinturó amb poders per aturar els malvats, un supercotxe o una supermoto amb armes secretes, un superrellotge amb un codi indesxifrable... Però, eps, no marxeu, que
encara n’hi ha més: també hi trobaràs adhesius a tot color, retallables, mapes i podràs
inventar el teu propi còmic... Preparat per convertir-te en un supernen?

El manual del doctor Manxiula és la guia de supervivència imprescindible perquè
pares i mares puguin ensenyar, de manera divertida, als seus fills quines són aquelles manies, costums i trets de la seva personalitat que els defineixen i els fan ser
els nens que són. El personatge del Dr. Manxiula funciona com a narrador i explica,
com si d’un manual de medicina es tractés, quins són els trets característics i també els antídots, en el cas que n’hi hagi, per a les malalties venèries més típiques
dels nens i les nenes. Així doncs, coneixerem com la gasitis s’agafa per una obsessió per beure begudes amb gas; la sucromania, quan els nens no pararien mai
de menjar dolços, o la popular mamitis camiforme, que es diagnostica ràpidament
quan els nens no es volen deixar anar de les cames de les seves mares. Amb
un manual d’aquest tipus, els pares i les mares ho tindran d’allò més fàcil per fer
veure ràpidament als seus fills quins són aquells costums als quals cal que posin
fre perquè, sobretot, en puguin —de mica en mica, és clar— prendre consciència.
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Per:

Anna Soldevila
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LLIBRE

LLIBRE

El bandido del colt de oro
Simon Roussin

Libros del Zorro Rojo
A partir de 9 anys
Per:

Adrià Crespo

És una llàstima però ens estem oblidant del Far West. Per als nostres pares, per als
nostres avis, era gairebé casa seva, un dels millors llocs on anar quan s’avorrien,
amb novel·letes de quiosc i pel·lícules de John Ford. El bandido del colt de oro no
només homenatja tots ells sinó que ens recorda per què l’oest és un lloc apassionant; un lloc dur, per a nenes i nens grans, on a vegades passen coses molt
dolentes, però d’on sempre se n’extreu una lliçó valuosa... Simone Roussin ens
explica la història de dos germans que presencien la mort dels seus pares en mans
d’una colla de bandits, i ho fa amb dibuixos senzills, on la natura de les praderies i
les serralades americanes explota salvatge amb colors de retolador contundents.
Al Far West no valen les mitges tintes.
20
17

Qui pot ser a aquestes hores?
Lemony Snicket
La Galera
A partir de 10 anys
Per:

Jorge Manzanilla

Amb Un seguit de desgràcies catastròfiques, Lemony Snicket (pseudònim de Daniel Handler) confirmava tres qüestions que sovint la literatura juvenil deixa de banda: una, que el lector jove no té menys dits de front que el lector adult i, per tant, no
mereix menor consideració ni tracte; dos, que pot sobreviure alegrement i sense
traumes als finals no feliços; i tres, que la crueltat, combinada amb l’humor negre,
conformen als seus ulls un còctel irresistible.
Aquestes mateixes claus perviuen a Preguntes equivocades, títol d’una nova i esperada saga, una tetralogia que s’inicia amb Qui pot ser a aquestes hores?. La
protagonitza el mateix Lemony Snicket, un jove aprenent en procés d’ésser admès
com a agent d’una important organització secreta. La missió que el posa a prova: investigar un misteriós robatori esdevingut en un no menys misteriós i extravagant poble en decadència. Un noir intrigant i caricaturesc magníficament il·lustrat per Seth.
21
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MÚSICA

Reggae per Xics, The Penguins

MÚSICA

Adriana Partimpim

Pugem al tren

Adriana Calcanhotto, Dé Palmeira

2014
Buenritmo Producciones S.L.

2004

Per:

Alfons Serra

Per:

Sergi Monroy

The Penguins acosten la música jamaicana d’arrel als nens amb el seu «Reggae
per Xics». Mantenint l’exitosa fórmula del primer disc, fusionen cançons de llegendes del reggae, com ara Toots & The Maytals, The Ethiopians, Prince Buster o
The Heptones, amb lletres de cançons infantils populars, com ara El gripau blau,
Marrameu torra castanyes o Una mosca volava per la llum. Si els vostres fills ja
coneixien el «Reggae per Xics», gaudiran d’aquestes cançons com ho van fer amb
les primeres. Si a sobre a tu t’agrada el reggae roots i estàs cansat de sentir la
banda sonora de Frozen..., no t’ho pensis gaire més i puja al tren! Menció especial
a la fantàstica secció de vents i al més que generós empaquetat del CD.

Adriana Calcanhotto és una cantant i compositora brasilera que pot presumir de ser
un dels noms destacats de l’escena musical del seu país gràcies a la seva facilitat
per moure’s entre gèneres sense complexos. L’any 2004 va decidir recuperar el
seu sobrenom de quan era petita (Partimpim) i gravar un disc de cançons infantils.
La primera entrega d’Adriana Partimpim és un disc lúdic i lleuger, en el millor sentit
de la paraula, un viatge que comença de manera exuberant amb la samba festiva
de Liçao de Ballao i acaba amb la bossa nova íntima i relaxada de Saiba, pràcticament una cançó de bressol; entremig, un món ple de sorpreses. Partimpim va tenir
un èxit de públic tan gran i va deixar Calcanhotto tan satisfeta que l’aventura ha
tingut dues continuacions més (Dois i Tlês), així que hi ha molt per descobrir si us
quedeu amb ganes de més.
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Les lliçons del
Professor
Catòdic
Hemeroteca Familiar
Estimats nens i nenes. Ja haureu sentit que no és bo mirar
la televisió durant tot el dia i que va la mar de bé sortir al
carrer i córrer món. I tant que va bé. Dit això, la televisió
utilitzada amb mesura també pot ser una font meravellosa d’entreteniment i aprenentatge. Sense anar més lluny,
els vostres pares i mares segur que de petits n’havien consumit, de televisió, i, en general, s’han convertit en adults
força respectables. Diguem-ho més clar: molt abans que
vosaltres nasquéssiu van existir obres audiovisuals espectaculars que van fer dels vostres progenitors millors
persones. No sentiu curiositat per conèixer aquells programes? Arriba a El Culturista el Professor Catòdic, per
parlar-vos de la gran televisió per a nens que va emetre’s
abans de la vostra existència.
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Batman

Mary Poppins

Alabat sia l’individu que en un despatx de TV3 que feia olor de nou
va decidir comprar aquesta sèrie!
Sí, ho sé, els vostres ulls nascuts
el segle xxi estan farts de novetats
de superherois i aquest Batman dels
seixanta us provoca vergonya aliena, per les baralles coreografiades
amb santa innocència i per les disfresses de comparsa de barri. No us
falta raó, però vinga, no sigueu setciències i descobriu l’humor que hi
ha darrere d’aquesta adaptació! Us
presento una gamberrada farcida de
coloraines, una banda sonora surf
que provocarà que per l’aniversari
vulgueu una Stratocaster de plàstic, i una iniciació al meravellós món
de les onomatopeies que intercala
escenes d’acció amb cartells que
resen «Krunch!»,« Zlonk!», «Bam!»
i «Kapow!». I tot amb un doblatge català riquíssim que l’any 1987
encara no havia tingut temps de
desenvolupar el sentit del ridícul ni
s’havia sotmès a l’estandardització
amb la qual TV3 ha llimat inevitablement l’idioma. O no ens pujarien els
colors avui davant d’episodis titulats
El pingüí és un ocellot d’averany, En
Batman la fa grossa o La Gatona
malcuada?

Sabeu què és Hollywood, infantons?
Si d’alguna cosa està segur aquest
Professor Catòdic és que ho acabareu
sabent. La seu de la indústria cinematogràfica dels Estats Units marca
la pauta sobre quines pel·lícules veu
gran part del món o, encara més,
quines pel·lícules —durada, trama,
manera de situar-se els actors davant de la càmera!— espera veure.
Dit això, també és cert que Hollywood
ha produït grans pel·lícules al llarg de
la història, les millors, i Mary Poppins
n’és una. Un musical protagonitzat
per una mainadera màgica que vola
amb paraigua pel Londres de principis del segle XX ha de ser bo a la
força, no? El cervell us retindrà per
sempre cançons arxifamoses com
ara «Supercalifragilísticoespialidoso» i
«Chim Chim Cher-ee», trobareu grans
sorpreses dins d’un quadre pintat a
l’asfalt i, en la conversió de l’antipàtic
senyor Banks, mentre soni la millor
tornada de la sessió a «Let’s go fly a
kite», potser aprendreu coses sobre
els vostres progenitors, que van ser
nens com vosaltres fa molt menys
temps del que us penseu. Gaudiu-la,
estimats alumnes, abans que el vent
canviï de direcció i la mainadera màgica marxi a ajudar altres nens.

1966

1964
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PUBLICITAT

Molts de vosaltres ja
coneixeu la revista Viure en
família. És una publicació
bimestral, especialitzada en
maternitat, criança i petita
infància. Aborden l’educació,
la salut, l’ecologia, el lleure
i la vida familiar des de la
perspectiva del respecte als
ritmes evolutius dels infants,
a les seves necessitats i al
creixement harmònic d’ells
mateixos i dels seus pares
i mares.
Des del número 50 ha
estrenat una edició
completament renovada,
amb més pàgines, un nou
disseny i una estructura i
continguts actualitzats. Així,
consoliden la línia editorial
pròpia i la qualitat dels articles,
donant cabuda, també, a noves
seccions i amb un format més
acurat i atractiu.
Us convidem a llegir-la,
a gaudir-ne, i a deixar-vos
portar pel caràcter exquisit
i el to seré que es desprèn
de les seves pàgines.
És un petit tresor cuit de
manera artesanal i a foc lent...

Sortegem una
subscripció
anual a
la revista
entre els
subscriptors
de l’edició
en paper
d’El Culturista
Subscriu-t’hi a

elculturista.cat
Vàlid per a totes les
subscripcions fins
al 31 de març

Jo
gui
nes
Per:

Marta Pascual

01

Harmònica
A partir de 3 anys

djeco.com

Diuen que «Per carnaval tot s’hi val»,
i és que carnestoltes són uns dies
per demostrar la nostra originalitat i
celebrar la festa ballant al carrer.
L’instrument que us proposem és
tan lleuger que el podrem portar
sempre a sobre per amenitzar totes
les rues, festes, comparses o saraus
diversos.
El que a ell li semblarà una joguina
més, pel seu aspecte divertit i de colors vius, pot esdevenir el començament d’un gran amor, el naixement
d’una entretinguda afició o, si més
no, el descobriment d’una nova forma d’expressar-se.
Aquesta senzilla harmònica i el dia
més divertit de l’any es conjuguen
per fer-nos passar una molt bona estona i, qui sap, potser també trobem
que entre nosaltres hi ha un petit o
petita Stevie Wonder.
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02

03

Mesdammes &
Messieurs

Photo booth
Kids

boutique.lesjouetslibres.fr

doiydesign.com

Emporta’t un complet joc de dames allà on
vagis sense haver de carregar amb un pesat tauler i una caixa que sovint acostuma
a obrir-se i escampar un munt de fitxes per
la motxilla. I a més, fes-ho amb estil.

Per molt divertit que sigui, el
carnestoltes pot portar autèntics maldecaps a la família. En
alguns casos, buscar una disfressa que compleixi les altíssimes expectatives del menut
és esgotador. I en molts, quasi
impossible.

A partir de 6 anys

Per a totes les edats

Mesdammes & Messieurs t’ho presenta tot
en un pack tremendament pràctic: la mateixa bossa que conté les peces es converteix en el tauler. I sostenible, ja que la
fusta de les peces prové dels boscos francesos, les tintes usades són ecològiques i,
per a l’embalatge, només s’ha utilitzat cotó
orgànic.

Poseu-vos-ho fàcil. Deixeu de
perseguir el Sant Greal. Oferiuli un món de possibilitats amb
aquest complet joc d’antifaços.
Podrà triar i remenar i que ell
decideixi si es vol convertir en
un pirata intrèpid, un bomber
temerari o un bruixot prodigiós.

Unes dames amb molt d’encant que el
petitó podrà caracteritzar gràcies a uns
adhesius que donaran una personalitat
única als equips. Tan bon punt el mariner,
el cavaller i el forçut estan col·locats al seu
lloc, comença la captura de les fitxes del
contrincant!
17

Improviseu un photocall a casa
i «Lluíííííís»!
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Oh, sí.

Aquell terrible període de l’any en què si als teus fills no
els han portat una disfressa els Reis, te l’has d’inventar tu.
O demanar-l’hi —mal que et pesi!— a la sogra, una artista
de la màquina de cosir. Tot per no caure en la temptació
de la bossa d’escombraries i la cara pintada de negre i dir
«D’escarabat estàs preciosa, filla meva!
El negre sempre queda bé!».
El carnaval és temps de mostrar-se d’una altra manera.
És l’excusa per divertir-se durant uns dies i fer d’aquest joc
una constant vital. Per què no contagiau els vostres fills
d’aquest joc de camuflatge des de ben petits?!
Per:

Pema Maymó

És tendència
Si ets dels que els agrada que els seus fills portin
bodis amb bigotis, els has comprat unes ulleres
de fusta de mida reduïda, els adorms amb
Radiohead o els has obert un compte
a l’Instagram, no et perdis aquesta secció.
A És tendència trobareu els gadgets
més originals, moderns i pràctics del mercat.

1. Camuflatge per a peus:
Qui va dir que un nadó de menys de
tres mesos ha d’anar vestit de beix o
rosa? Ah, sí: la meva mare. Fins que
va veure com els seus néts estaven
moooolt més mengívols si els posaves
un pijama vermell llampant o un xandall gris amb orelles. I en arribar als
peus vam cercar la complicitat de Petites Pattes perquè, qui millor que els
britànics per fer humor amb el vestuari? Visualitzeu un gentleman vestit de
gris fosc amb els seus mitjons de mil

ratlles de colors. De cotó de qualitat,
per descomptat.
Idò això és el que ha fet aquesta empresa amb els seus mitjonets petitons
i divertits, elaborats sense materials
al·lergògens perquè la pell dels nadons no pateixi amb el frec. Visitau el
seu web i vos enamorareu de tots els
models!
petitespattes.co.uk
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2. Camuflatge per als ulls:

3. Camuflatge alimentari:

Si el vostre menut és dels que ja ha
de portar ulleres des de ben petit, animeu-lo perquè se senti un superheroi
infantil! Amb les Miraflex ho aconseguireu: resistents, flexibles i de colors
llampants com l’Spiderman perquè
no deixi de jugar o córrer sense que
vosaltres patiu perquè les ulleres
durin més d’una setmana. Silicona,
disseny italià, varietat de models i colors… Adéu a l’avorriment ocular que
vàrem patir els pares miops nascuts
als setanta! Personalment, he quedat
enganxada als models esportius en el
més pur estil Lebron James!

Que aixequi la mà el pare o la mare
que pot assegurar que el seu fill
menja de tot! De tot de veritat. Panses, kiwis i llenties. Si sou del 99,9%
dels pares normals, segur que plorau
de l’emoció quan un amic vos dóna
una recepta infal·lible perquè el nin o
la nina en qüestió es mengi la fruita
com si fos una bosseta de gominoles
i no com una obligació healthy. Els
japonesos, veritables coneixedors del
món infantil i creadors de meravelles
com la Hello Kitty, tenen una proposta
que farà els vostres plats més divertits
i llaminers: un motlle per fer onigiris
en forma d’osset o cara de nin. Amb
això ja teniu el joc perquè mengin
arròs barrejat amb altres ingredients
al vostre gust: ara mos menjam una
orella, ara el nas! Ja se sap: a la vida,
tot passa millor si es camufla sota una
cara amable!

pruebamiraflex.einyser.es
http://pruebamiraflex.einyser.es/
gafas-3/sport

http://www.tokyo-ya.es/tienda/
moldes/667-molde-onigiri-no-kata.
html

Per la ciutat
Amb nens, la percepció de la ciutat canvia,
busques locals que llueixin l’adhesiu de
«family friendly» i afines el radar de totes
les botigues de puericultura que tens al barri.
Els plans dels caps de setmana acostumen
a ser a l’aire lliure i, quan això no és possible,
busques bones idees.
L’equip d’El Culturista t’expliquem rutes
per fer sense gastar gaires diners; locals on els
nens són més que benvinguts, i altres misteris
per treure el màxim suc de la ciutat.
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Per la ciutat

Barcelona,
la ciutat de les
superteulades
34

Per la ciutat

Quan
cau la nit
els superherois
es posen les màscares i surten a fer justícia
per la ciutat saltant de teulada
en teulada. Si tu també vols sentir què és tenir la ciutat als teus peus i
salvar el món com si d’un personatge de la
Marvel es tractés, no et perdis aquest recorregut
per les millors teulades de Barcelona! Això sí, els
herois culturistes actuen de dia!
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Comencem visitant el MNAC, que ha obert dues terrasses al públic al Palau Nacional. Des d’allà es pot veure l’skyline de la ciutat, ja que ens permet tenir una vista
de 360 graus de Barcelona. Contemplarem des de la Sagrada Família i la Torre
Agbar i els edificis de la Vila Olímpica, fins als equipaments que conformen l’Anella
Olímpica. Qui sap si algun dia ens hi trobarem el Batman i el Robin contemplant-hi
la posta de sol.
Agafeu-vos fort la capa i prepareu-vos per volar a l’altra punta de la ciutat, perquè
allà és on es troba l’altre mirador de la ciutat: Torre Baró, situat al cim del turó del
mateix nom. Aixequeu el puny endavant i pugeu al mirador d’una revolada. Als vostres peus tindreu els districtes de Nou Barris, Horta, Sant Andreu i Sant Martí, i més
enllà i posant-vos la mà damunt dels ulls els dies de sol (un gest que fins i tot els
superherois han de fer) divisareu el riu Besòs i les ales de Collserola amb les poblacions de Santa Coloma, Sant Adrià i Badalona. Aquestes vistes panoràmiques
us descobriran una Barcelona tan desconeguda i remota com el planeta Cripton.
Tornant a camuflar-nos dins la gran ciutat, i un cop entrem al Palau Güell, és ben
fàcil imaginar-se l’Spiderman penjant boca avall d’alguna de les xemeneies. Aquesta
casa modernista pertanyent a una família d’indians va ser dissenyada per Antoni
Gaudí, amic de la família. Al terrat hi trobem vint xemeneies i una agulla central de
15 metres d’altura. Les obres de restauració han anat a càrrec de diferents artistes de
la ciutat i en una d’aquestes xemeneies, fins i tot, s’hi pot veure un Cobi de trencadís.
Antoni Gaudí no era un superheroi però sí que va ser un superarquitecte, i precisament també va ser l’encarregat de dissenyar la Torre Bellesguard, situada al
bell mig del barri de Sant Gervasi. Gràcies a l’abundància d’aigües subterrànies i la
puresa dels aires, aquesta zona ha estat habitada des de fa més de 2.000 anys. La
torre va ser residència, entre d’altres, de Martí l’Humà, rei de la corona d’Aragó, i
actualment pertany a la família Guilera, que l’acaba d’obrir al públic després d’unes
reformes de restauració.
Podeu consultar els horaris i els preus a elculturista.cat.
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Bones idees
A les properes pàgines us proposem
manualitats per a totes les edats,
receptes fàcils, jocs de taula que s’allargaran
durant hores, experiments amb un resultat
espectacular i moltes idees més per
passar una bona estona en família.
Si voleu enviar-nos el resultat final
o explicar-nos les vostres bones idees,
les publicarem al nostre web!

Bones idees

Bones idees

Un gran poder
comporta una gran
responsabilitat

Primer de tot, mireu-vos
al mirall i decidiu quin superheroi porteu a dins. És
la feina més difícil. Després només us calen unes
malles i un antifaç i que
comenci l’acció! Aquí us
deixem les instruccions
per fer-vos l’antifaç.

Coca de llardons
«El dijous llarder, botifarra, botifarra, el dijous llarder, botifarra, menjaré».
Tradicionalment el dijous llarder dóna el tret de sortida al carnaval. I tot
i que etimològicament carnestoltes significa ‘carnes tollites’ o ‘carns llevades’, és a dir, una època d’abstinència de la carn, aquest primer dijous
de gresca la gent s’ajunta per degustar xató, botifarres d’ou, pastissos de
truita i coques de llardons i merengues.
Agafeu forces per als dies que vénen amb aquesta recepta de coca de
llardons tradicional:

Dibuixeu la forma de l’antifaç a la cartolina, marqueu on van els ulls i retalleu-la. Agafeu el tros de
feltre o cartolina del color que pertoqui. En el cas
que us vulgueu convertir en Hulk, necessitareu
el verd i el negre; si preferiu ser Spiderman, el
vermell, i si en canvi us transformeu en Capità
Amèrica, el blau i el blanc. Marqueu la forma
de l’antifaç resseguint la plantilla. Retalleu el
contorn i els ulls. Ara caldrà afegir els complements segons el superheroi. El serrell negre per
al Hulk, el retolador per dibuixar la teranyina de
l’Spiderman, o les ales laterals i la «A» del Capità
Americà. Si treballeu amb feltre, us aconsellem
que feu plantilles abans amb la cartolina. Feu un
petit forat a cada extrem, passeu la goma i a salvar el món!
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Necessitem:
Feltre o cartolines de colors
Goma elàstica d’una carpeta
Retolador permanent negre
Tisores
Cartolina o cartró prim per
fer la plantilla
Cola per a roba

Preescalfeu el forn a 200º.

Ingredients:

Poseu-vos farina a les mans i damunt la superfície on treballareu. Esteneu la pasta de full amb un corró. A continuació, talleu-la en tres parts iguals i punxeu la massa per
evitar que pugi.

1 paquet de pasta
de full fresca

En una de les parts poseu la meitat dels llardons i un terç
del sucre. Cobriu-la amb l’altra part, torneu a passar el
corró i punxeu-les. Repetiu el mateix procés posant la
resta de llardons i un terç del sucre. Tapeu-ho amb l’últim
tros, torneu a passar el corró i punxeu.

120 g de llardons
esmicolats

Per acabar, posem els pinyons per damunt, la resta de
sucre i pintem amb l’ou batut.
Enfornem durant 25 minuts o fins que la coca estigui
daurada.
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75 g de pinyons
90 g de sucre

Farina
1 ou

Bones idees

Adéu,
carnestoltes!
Com marca la tradició, l’enterrament de la sardina posa fi a la festa de
carnestoltes i dóna el tret de sortida al temps de quaresma. Anys enrere,
s’aprofitava el dimecres de cendra per fer una sortideta al camp, la gent
portava els nens i les nenes a Montjuïc, a les Planes i a d’altres llocs a
enterrar una sardina com a símbol del final de la disbauxa. Us donem
quatre pautes per fer-vos una sardina i qui ho vulgui, que l’enterri!

Dibuixeu la sardina a la cartolina, retalleu-la,
pinteu-la i decoreu-la com vulgueu per les dues
bandes. Podeu fer cada costat diferent. La podeu
guarnir amb un antifaç, posar-li faldilla o simplement decorar les escates amb purpurina. Agafeu
un tros de cordill o de fil de pescar (si voleu podeu enfilar-hi boletes de fer collarets) i lligueu un
extrem a la sardina i l’altre al bastó. Ja teniu la
canya i la sardina pescada!

Necessitem:
Una cartolina A3 del color
que vulgueu
Llapis o retoladors de colors

Pepa Plana
ACTRIU I PALLASSA

Tisores
Cordill o fil de pescar
Un bastó de fusta o una
branca
Purpurina, paper de seda,
paper xarol, retalls de roba,
boletes de colors o el que
vulgueu per decorar la
sardina
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L’entrevista a

Per:

Núria Puyuelo

L’entrevista

Pepa Plana

pintura o la direcció teatral. Sembla que només hi hagi lloc per a un. Som un
país tan petit que sembla el dels barrufets, que només n’hi ha un de cada. De
pallasses, n’hi ha moltes, però sí que és veritat que ens costa molt més accedir
als festivals i circuits, i no ho entenc, perquè el públic s’entusiasma veient humor
en clau femenina.

És potser una professió molt masculina o almenys hi ha aquesta sensació?

Per sort les coses estan canviant. La presència de les dones és molt important
en tots els àmbits i, a vegades, en un festival a l’estranger, a Àustria per exemple,
m’he adonat que som més pallasses que pallassos, però d’una manera natural i
no perquè sigui un festival de gènere.

Abans parlava de l’humor femení. Té algun tret diferencial amb l’humor
masculí?

Pepa Plana

L’humor és molt capritxós,
és un codi que estableixes
L’any passat li van donar el Premi Nacional de Cultura. Què va significar
aquest guardó per a vostè?
Primer de tot és un premi que et fa sentir madura i considerada en la teva professió.
Últimament viatjo moltíssim a l’estranger, perquè un 90% de la feina la tinc fora, i
a vegades tinc la sensació que se’m valora més allà que aquí, i aquest premi em
va fer veure que no era tan així. És un premi de molt prestigi i em va fer sentir molt
contenta com a pallassa i dona.

L’humor és molt capritxós, és un codi que estableixes. Tu rius del que coneixes
i reconeixes. Les dones fem servir els nostres codis i a ensenyem les nostres
obsessions. Ens riem de la maternitat, de la neteja o d’estar guapes, però en un
univers molt femení. Un univers que connecta ràpidament amb el públic femení i
que el públic masculí també reconeix, però difícilment un home faria humor de la
mateixa manera d’aquests codis femenins. Per tant, sí que hi ha una diferència entre els uns i els altres. Històricament l’humor
ha estat masculí i encara ara, sense adonarnos-en, passa el mateix amb els guionistes i
altres sectors, que fan un humor molt masAls homes
culí. I les dones hem après a riure dels codis
els falta aprendre
masculins, encara que alguns cops no ens
facin gaire gràcia. En canvi, els homes a vea riure de l’humor
gades es queden xocats quan els fas entrar
femení
en l’humor femení i no saben si han de riure
o no. Als homes els falta aprendre a riure del
nostre humor. Però no és culpa seva, no han
tingut aquest referent.

Com definiria el públic català?

Ara mateix estic segura que a moltíssima gent li costaria dir només tres noms de
pallassos. Per tant, no és que hi hagi poques pallasses, sinó que en general hi ha
pocs pallassos amb noms i cognoms. A Catalunya hi ha bons pallassos i pallasses,
però se’n coneixen pocs. Per exemple només diries que hi ha en Tortell Poltrona.
Això no només passa en el meu sector, sinó també en el món de la dansa, la

És un públic que no és fàcil. Històricament ha vist molt teatre i és expert i,
d’entrada, es mostra expectant amb els pallassos i te l’has de guanyar. Però quan
el sedueixes t’acompanyen fins a la fi del món i són molt agraïts. Curiosament el
públic andalús, que és una població alegre, els costa molt més el teatre d’humor.
Fa poc vaig estar a Hèlsinki i també va ser curiós: durant l’espectacle ningú reia i
en canvi, quan es va acabar, el públic va aplaudir i es va posar dret, és un públic
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Per què creu que hi ha tan poques pallasses?

L’entrevista

que podríem dir que riu per dintre. El meu públic preferit, però, és l’argentí, que en
sap molt i t’ho posa tot molt fàcil.

El 2012 va treballar amb el Cirque du Soleil. Com va viure aquesta experiència?
Poder fer tot el procés de creació d’un espectacle nou amb el gran Cirque du Soleil
és una experiència que volia provar. Vam fer una gira de dos mesos, amb deu
funcions per setmana i cada dia omplíem amb 2.000 espectadors. Però va arribar
un moment en què ja no m’aportava res de nou, perquè tot era repetició, i vaig
veure que ja tocava tornar a fer els meus espectacles. Però em va agradar molt
haver-hi anat.

Què volia ser de petita?

Artista. De ben petita ja ho deia. Sempre em volia disfressar, posar música i ballar.
Amb sis o set anys muntava festivals a casa meva i qui venia el convidava a berenar. Em van apuntar a ballet i després ja vaig entrar al grup de teatre del meu poble.

Pepa Plana (Valls, 1965) és actriu i pallassa.
La seva trajectòria l’ha convertit en un referent internacional
com a clown femenina, per la qualitat dels seus espectacles
i perquè ha donat visibilitat a les pallasses.
El 2012 va participar en l’espectacle Amaluna del Cirque du
Soleil i l’any passat va rebre el Premi Nacional de Cultura.
També ha estat directora del Festival Internacional de
Pallasses d’Andorra, un referent dins el sector.
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Ets família nombrosa o monoparental?
Aquests són els teus portals!

DESCOMPTES
I AVANTATGES

PER A FAMÍLIES
MONOPARENTALS
I NOMBROSES

Si ets un comerç o empresa i vols formar part
de la nostra xarxa, no dubtis a contactar amb
comercial@familiaxls.com

