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Vine a Mares, pirates i princeses
i descobreix un casal diferent.

La bicicleta

• Per a nens de 2 a 6 anys.
• Màxim 7 nens per monitor
• Activitats com música, dansa,
ioga, manualitats, contes, etc.
... i un munt de sorpreses per gaudir
i fer amics!
Horari: de 9h a 14h amb opció de
dinar fins 15:30h.
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EDITORIAL

La bicicleta
Al principi fou el cavall. Damunt d’ell el xèrif perseguia a trets els bandits,
la intrèpida amazona s’endinsava en territoris ignots i l’heroi nacional derrotava les tropes invasores. El cavall de joguina, volem dir: el primer giny
amb què nens i nenes podien protagonitzar extraordinàries aventures
lluny de la protecció dels pares.
Després, va ser la bicicleta. Feu memòria d’aquells anys i recordareu amb
nitidesa que allò no era pas un mer vehicle de desplaçament o una variant
per fer esport a l’aire lliure: la bicicleta va ser la més genuïna màquina de
somiar de la infantesa. A sobre d’ella, vam viure la primera road movie
personal: un viatge de llibertat, rock’n roll i llimonada, pedalejant tan lluny
com ens duia la imaginació.

Propostes culturistes
Us recomanem una tria d’aquelles activitats familiars
que ens resulten més divertides i interessants.
Consulteu l’agenda amb totes
les activitats diàries a: elculturista.cat.

H. G. Wells assegurava que veure un adult en bicicleta li restituïa l’esperança en el futur de la raça humana. Steven Spielberg ens va ensenyar
que no hi ha res millor que fugir en bicicleta per deixar enrere la injustícia (i amb ajut extra, enlairar-se fins al cel). El Culturista s’encomana de
l’esperit ciclista d’aquests dos il·lustres visionaris i en aquest número us
convida a descobrir, a cop de pedal, un paisatge cultural de l’estiu on,
sovint, la bici n’és la protagonista.

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

@culturista_bcn

@el_culturista
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MÚSICA/ TEATRE/ DANSA/CIRC

MÚSICA

Minigrec
Per:

Montse Martín

Hi ha moltes maneres de saber que ha arribat l’estiu, però des de fa tres anys n’hi
ha una de molt especial: el MiniGrec! La ciutat passa a ser un escenari on el teatre,
els titelles, la música i la dansa es converteixen en la proposta més refrescant.
L’edició d’enguany la formen sis espectacles per a tots els gustos i alçades i a El
Culturista us n’expliquem uns quants:
Els més menuts podran experimentar amb la proposta Electric Babyland, un laboratori sonor i multilingüe ple d’andròmines i instruments màgics on l’espectador
passarà a ser el protagonista. Viatge al centre de la Terra, adaptació del clàssic de
Jules Verne, és un espectacle de dansa i audiovisual d’una bellesa total. Faboo és
senzillament un espectacle encisador. Amb tan sols un bidó buit i el punt de vista,
innocent i divertit, d’un nen, Faboo interactua amb el seu entorn, s’emociona, riu,
imagina… El intrépido viaje de un hombre y un pez és un treball d’orfebreria, un
muntatge preciosista, un univers de llums i ombres.
El tret de sortida serà una festa (gratuïta) als Jardins del Teatre Grec el proper
27 de juny, on podreu conèixer amb més detall la programació, així com gaudir
d’activitats i música en viu.

Petit Piknic
Per:

Clara Núñez

Posant fi al tòpic que un cop tens fills s’acaba la diversió o que els nens s’avorreixen
a les festes de gent gran, un any més torna el Petit Piknic per a tots els de casa.
Quan fa sol i calor, el que ve més de gust és gaudir d’un dia divertit a l’aire lliure:
gimcanes, tallers musicals, karts i molt més per als petits, mentre les mares i els
pares es troben amb els amics per escoltar el seu últim DJ preferit. Una activitat
que, en realitat, no es diferencia tant dels típics berenars o aplecs als quals anàvem
a l’estiu amb els nostres pares. Simplement, s’ha sofisticat una mica. Situat als
Jardins Joan Brossa, el Petit Piknic se celebrarà tots els diumenges del 28 de juny
al 20 de setembre, creant un espai de convivència per a gent de totes les edats, on
la música és la principal protagonista.

Jardins Joan Brossa

Fundació Joan Miró / Hiroshima / Teatre Grec
Mercat de les Flors /Teatre Tantarantana /La Vilella
Del 27 de juny al 31 de juliol / 9 - 12 € / De 0 a 12 anys
Consulteu el programa a elculturista.cat

Diumenges del 28 de juny al 20 de setembre
A partir de 10 € (menors de 12 anys gratuït)
Per a tots els públics
piknicelectronik.es/ca/

06

07

Proposta culturista / 03

/ 04

TEATRE / TITELLES

ART / EXPOSICIÓ

Criatures particulars
Roberto White
Per:

Mireia Andreu

Si creieu que els globus només serveixen per decorar una festa i que les pilotes de
ping-pong tenen poc ús a banda del tenis de taula, deixeu-vos sorprendre i acosteuvos a La Puntual per veure Criaturas particulares.
L’argentí Oscar White presenta un espectacle de putxinel·lis que ha creat a partir de
parts del seu cos, com ara les mans, i objectes tan quotidians com ara una bossa de
plàstic i un globus.
És un espectacle de figures que ha arribat a Barcelona després de fer volar la imaginació de nens i nenes d’arreu del món, on es barreja el llenguatge del mim amb el
teatre d’objecte sense paraules, per explicar-nos set històries independents amb un
toc humorístic.
No us ho podeu perdre!

La Puntual

Alvar Aalto

Arquitectura orgànica, art i disseny
Visita familiar
Per:

Clara Queralt

Sou dels que us apassiona el disseny nòrdic? Llavors ja sabreu que ni IKEA ni
altres factures actuals són les creadores originàries d’aquest estil tan lligat a la
contemporaneïtat, aquestes tan sols n’han popularitzat les formes. En voleu saber
més? Doncs aquest estiu tindreu l’oportunitat de conèixer la vida i obra d’Alvar
Aalto (1898-1976), un dels dissenyadors i arquitectes més influents del segle xx,
en la gran retrospectiva que, amb segell del prestigiós VITRA Design Museum,
es podrà veure sobre ell al CaixaForum. De la seva mà, van néixer autèntiques
icones del mobiliari modern, com ara la cadira Paimio (1931-1932) o el tamboret Stool 60 (1933). En l’exposició trobareu maquetes, dibuixos originals, mobles
i llums d’aquest dissenyador finlandès, així com obres d’altres artistes clau de les
avantguardes amb qui va mantenir un estret diàleg. La visita va acompanyada d’un
munt d’activitats que us permetran aprofundir en el talent innovador d’Aalto.

CaixaForum

Del 5 de juny al 14 de juny
Consulteu horaris
Durada: 45 min / 9 € (menors de 2 anys gratuït)
A partir de 4 anys

Del 4 de juny al 23 d’agost
Tots els dissabtes a les 19 h / Consulteu preus / A partir de 5 anys
agenda.obrasocial.lacaixa.es
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CINEMA

CINEMA

Juliol a la Filmoteca

Sala Montjuïc

Don Hall i Chris Williams, 2014

Charles Chaplin, 1921

Big Hero 6
Futbolín

El Chico

O menino e o mundo
Alê Abreu, 2013

Juan José Campanella, 2013
Per:

Sergi Rodríguez

facebook.com/filmsandkids

Des que Pixar va començar a marcar paquet animat, el mal anomenat cinema
infantil busca entretenir els petits però també fascinar els grans. Així, la barreja
de virtuosisme tècnic amb guions sovint impecables i farcits d’aclucades d’ull als
adults és la clau dels seus èxits. Big Hero 6 i Futbolín n’exemplifiquen les virtuts. La
primera, amb segell Disney, diverteix pares i fills per l’acció trepidant i les aparicions
del (desaprofitat) robot inflable. La segona, coproducció hispana de bona factura,
fa xalar els nens amb la combinació futbol i aventures, alhora que ens recorda als
que vam ser marrecs fa quatre dies que somiar, ni que sigui desperts, no té per què
ser patrimoni exclusiu de la infantesa.

La Filmoteca

11, 12, 18 i 19 de juliol a les 17 h
2 € menors de 12 anys, 3 € acompanyants / A partir de 5 anys
filmoteca.cat
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Per:

Andreu Gabriel i Tomàs

Com cada estiu des de ja fa tretze anys, Sala Montjuïc ofereix un cicle de cinema a
la fresca en què podem trobar propostes adequades per anar-hi amb la mainada.
En primer lloc, se’ns brindarà l’oportunitat de gaudir amb el clàssic de Charles
Chaplin The Kid (1921), potser la pel·lícula més infantil de les de Charlot. Malgrat
que riureu a cor què vols i que la història entre el rodamón i el petit orfe sortosament acaba bé, prepareu també els mocadors, perquè la pel·lícula inclou una de
les escenes més tristes de la història del cinema. La projecció anirà acompanyada
per la música d’una orquestra en directe. En segon lloc, també us recomanem
la brasilera O menino e o mundo (2013). Les filigranes tècniques d’animació del
film ens apropen a la història d’en Cuca, un nen de camp que emprèn un camí a
la recerca del seu pare, que ha hagut de marxar a la ciutat a treballar. Amb tot el
bon gust del món, aquest prodigi de l’animació i de la imaginació serà capaç d’una
cosa ben complicada en el cinema: oferir-nos una moral sense fer-nos cap sermó.

Castell de Montjuïc

17 i 31 de juliol / Consulteu horaris / Entre 6 € i 9 € / A partir de 7 anys
salamontjuic.org
11
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NATURA / CIÈNCIA

CIÈNCIA / EXPOSICIÓ / CINEMA

Planetari familiar
Per:

Sara Vargas

Els primers diumenges de cada mes tenim una cita al Museu Marítim de Barcelona
per endinsar-nos, amb els més menuts, al Planetari Familiar, una cúpula inflable
on podrem conèixer, en format digital, les constel·lacions més importants, el nostre
sistema solar, passejar per les diferents galàxies que conformen l’univers, o bé
entendre com la gent de mar mira el cel per tal de no perdre el nord.
Les sessions guiades i les projeccions a partir de softwares que s’adapten a
l’interès dels espectadors, aconsegueixen deixar petits i grans bocabadats.
A més, aquesta activitat inclou una visita a la col·lecció de vaixells del museu.
Us recomanem que, abans d’anar-hi, feu la reserva!

Museu Marítim de Barcelona

Experiment any 2100

Què ens espera a la Terra del futur?
Per:

Joan Villarroya

Coincidint amb el trentè aniversari de la trilogia Regreso al futuro (i amb l’afegit que
la segona part, Regreso al futuro II, transcorre en un futur ambientat a l’any 2015),
el CosmoCaixa ens proposa: Experiment any 2100. Què ens espera a la Terra del
futur?. Aquesta exposició, altament interactiva, ens il·lustra amb hipotètics escenaris l’evolució de la Terra durant el proper segle, basant-se en els estudis científics
prospectius publicats el 2010 per l’European Environmental Agency. El mediàtic
Dani Jiménez (Dinàmiks) és l’encarregat, a través d’uns panells audiovisuals, de
guiar-nos a través de la instal·lació i facilitar-nos la comprensió de totes aquestes
teories. Paral·lelament, l’exposició ens fa reflexionar sobre la literatura i el cinema
de ciència-ficció que ens ha acompanyat al llarg d’un segle i mig amb una sèrie
d’exemples molt il·lustratius (Wall·E, entre molts d’altres), i com de vegades ha
estat font d’inspiració per a les pròpies teories científiques. I si no en teniu prou, el
9 de juliol a les 22 hores, amb el cicle CosmoNits, podreu gaudir de la segona part
de la saga Regreso al futuro. No us oblideu de fer-vos una foto amb la reproducció
del DeLorean que trobareu a l’entrada del museu!

Cosmocaixa

7 de juny i 5 de juliol a les 11.30 h i 12.45 h
2,50 € infants i 4 € adults / A partir de 4 anys
mmb.cat

Fins al gener del 2016, de 10 h a 20 h
Visita inclosa amb l’entrada del museu / A partir de 7 anys
agenda.obrasocial.lacaixa.es
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TALLER

TALLER

Construeix amb Unit
Per:

Laura Garcia

Una capsa de cartró té infinitat d’utilitats: es pot convertir en el que tu vulguis, el
límit només és en la teva imaginació.
Aquesta és la filosofia del joc de construccions Unit (unitbcn.com), un joc format per
686 peces de cartró de diferents mides i formes. A mesura que les vas encaixant
vas construint units i, a mesura que combines units, aconsegueixes estructures
més complexes. Animals, edificis, ciutats, el que tu t’imaginis. A més, pots ampliar
el joc adquirint peces extres i pots personalitzar les peces decorant-les. Unit és per
a totes les edats i no només potencia la imaginació, sinó que també desenvolupa la
motricitat, el sentit de la perspectiva i fomenta el treball en equip.

Servei Estació

Consulteu data i horari al web
5 € / A partir de 5 anys
serveiestacio.com
14

Constel·la’t!
Per:

Elm Puig

Que aixequi la mà qui no hagi badat mai mirant el firmament estrellat o una lluna
plena. No veig cap mà aixecada, bon senyal! Les constel·lacions, quin gran motiu
per perdre el temps, o per guanyar el cel. Si això us apassiona, esteu d’enhorabona!
Us revelem una nova manera de guanyar-lo, el cel: el taller Constel·la’t, on, a partir de fer forats amb un punxó petit en una rodoneta de cartró, dibuixareu una
constel·lació unint amb un llapis els punts perforats. El següent pas serà veure
quina figura us suggereix la forma creada –com en les cultures antigues, on cada
constel·lació representava un dibuix imaginari!–, inventar-vos un personatge i posar-li nom. Després, creareu una història de dibuixos propis i diàlegs ficticis amb el
vostre personatge-constel·lació, tot dins d’un còmic amb vinyetes i amb butxaqueta
final on guardar el cartronet que us podreu endur a casa. Per acabar, elaborareu
un mapa amb totes les constel·lacions i podreu visualitzar-les, amb una llanterna,
projectades en una cambra fosca. Enhorabona, ja teniu un nou motiu per seguir
badant, per constel·lar-vos!

Casa Usher Llibreters

6 de juny a les 11 h
Durada: 1 h / 5 €, cal inscripció prèvia / A partir de 6 anys
casausherllibreters.wordpress.com
15
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Selecció culturista
En aquesta secció us recomanem
els llibres, les pel·lícules, els discos, etc.,
que considerem imprescindibles
o aquells que ens resulten més atractius.

LLIBRE

BARBAPAPÀ. La granja
Annette Tison & Talus Taylor
Coco Books
A partir d’1 any
Per:

Paula Jarrin

Pels volts dels anys setanta, a França, l’Annette Tison i en Talus Taylor van crear
els Barbapapà, una família ben rodona i plena de colors. La família és extensa,
Barbapapà (rosa i rodó) i Barbamamà (negra i estilitzada) són pares de set fills:
Barbazoo, Barbapèl, Barbalalà, Barbafort, Barbabella, Barbabrillant i Barbalib –la
meva preferida i una mica el meu alter ego, sempre amb un llibre a les mans–. El
nom de barbapapà ve del francès i vol dir ‘cotó de sucre’.
A casa nostra, dins la col·lecció la petita biblioteca d’en Barbapapà, editat per Coco
Books, podeu trobar sis divertides aventures: els ous, el jardí, la cuina, les puces,
els animals i la granja.
Precisament, en aquest últim títol, trobem el Barbafort muntant un monocicle i
baixant a tota velocitat, amb el resultat d’un nyanyo assegurat.
Si els heu llegit, torneu a llegir els Barbapapàs amb la canalla i, si no els coneixíeu,
us animo a endinsar-vos en aquest món dolç, rodó i ple de tendresa de la família
més nombrosa de la literatura infantil i juvenil.
17
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LLIBRE

La volta al món del Muk
Marc Boutavant
Cruïlla
A partir de 4 anys
Per:

Míriam Valenzuela

El Muk és un ós optimista i espontani amb una passió infatigable per viatjar. És per
això que un bon dia es prepara la bossa, s’acomiada dels seus amics i agafa la bicicleta per fer la volta al món. Visitarà llocs amb noms tan sorprenents com BoboDioulasso, Pondicherry i l’illa de Kyushu; descobrirà que Madagascar fa olor de vainilla i menjarà papas fritas a la vora del llac Titicaca. Allà on vagi es trobarà amb
personatges entranyables, paisatges increïbles i costums desconeguts que faran del
seu viatge una experiència única.
Les il·lustracions de Marc Boutavant són una explosió de colors i detalls que creen
una narrativa rica i un univers màgic per gaudir en família. Els més petits es divertiran
jugant amb els adhesius que conté el llibre i reconeixent els objectes més simples; els
nens més grans s’entretindran descobrint les curiositats de cada país i fent volar la
seva imaginació, i vosaltres, pares, per què no agafeu una bola del món i us afegiu al
joc? De ben segur que hi trobareu destinacions per on us agradaria pedalar.
18

LLIBRE

L’Olaf va de pícnic
Pep Brocal

Mamut Comics
A partir de 6 anys
Per:

Adrià Crespo

Ràpidament, saltant com els conills, passem d’una vinyeta a l’altra, d’una pàgina
a l’altra, d’una aventura a l’altra, amb l’Olaf, que des que decideix acompanyar els
seus cosins a menjar-se una truita al bosc, el pobre no para; passa 54 pàgines a un
ritme frenètic com el traç del dibuix d’en Pep Brocal. Fa bivac amb un extraterrestre
sense llar, munta una assemblea amb tots els animals, construeix un robot alt com
un pi i li fa pagar al porc gegant que séndugués els seus tres cosins. Tot plegat en
un bosc on ens voldríem quedar, malgrat que tot hagi passat tan ràpid de bé que
ens ho hem passat.

19
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LLIBRE

El cuento del carpintero
Iban Barrenetxea
A Buen Paso
A partir de 7 anys
Per:

Anna Arranz

En aquest conte coneixereu en Firmín, el millor fuster del món: tan bon fuster que
les joguines que crea sembla que puguin parlar amb tu, que les ballarines de les
capses de música estiguin a punt per ballar i que les rodes dels tricicles puguin
donar la volta al món i tornar a aparèixer de sorpresa un dia qualsevol, quan s’hagin
cansat de viatjar!
Tot això el va convertir en una persona molt famosa, tan famosa que quan el rei va
tenir un accident a la guerra i va perdre el braç, el van cridar perquè n’inventés un
de fusta. I el nostre amic fuster així ho va fer, i li va quedar tan bé que el baró tossut,
que no havia après la lliçó que a totes les guerres hi ha molt poc a guanyar i massa
a perdre, va tornar a la batalla… Però aquí no s’acaba el conte, perquè aquest fuster
tan famós encara va tenir encàrrecs més estranys per part del baró: voleu saber si
en Firmín els va poder solucionar?

20
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LLIBRE

La història del Senyor Sommer
Patrick Süskind
Il·lustracions de Sempé
Estrella Polar
A partir de 9 anys
Per:

Jorge Manzanilla

Què li passa al senyor Sommer, que des de l’alba fins a la nit camina sense desmai,
plogui o nevi, amb una motxilla buida, sense aturar-se a parlar amb cap veí del poble? Aquesta és la pregunta que es fa el protagonista d’aquesta inoblidable novel·la,
un innocent nen que, des de la perplexitat i la fascinació, tracta de comprendre el
cor d’una noia, aliena als seus plans amorosos; el dels adults, regit per una incomprensible arbitrarietat, i el seu propi cor, abocat al precipici de deixar de ser un infant.
Què li passa al senyor Sommer? És la pregunta que també es farà el lector inquiet
i potser descobrirà que aquesta senzilla història, a estones tendra i hilarant, a estones punyent i colpidora (esteu avisats), pot encloure l’univers sencer.

21
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MÚSICA

minimúsica
Els transports
Sones, 2011
Per:

MÚSICA

They Might Be Giants
Here Comes the 123s
2008

Alfons Serra

Segon volum de la col·lecció minimúsica, sí, amb «m» minúscula, petita, ja que les
cançons que conté estan pensades pel gaudi dels més petits. Música indie, alternativa i experimental amb lletres inspirades en els transports, perquè els nens aprenguin amb cançons que els pares no avorriran a la tercera escolta. Les enganxoses
melodies de «Bambas» de Mujeres i «El autobús» de Me and the Bees, els arranjaments d’Evripidis and his Tragedies que recorden les bandes sonores de Disney
i les excentricitats del tren a «Montserrap, rap» de Za! són els hits d’aquest volum.
Les il·lustracions de María Corte al CD i el llibre per pintar que l’acompanya són una
meravella.

22

Per:

Pere Agramunt

Els They Might Be Giants sempre han estat els més llestos de la classe. De nom
quixotesc, hereus de bandes pop experimentals ben autoconscients, com Devo o
Sparks, i mestres involuntaris de llumeneres, com l’Stephin Merritt (The Magnetic
Fields), la singladura del duet establert a Brooklyn des de mitjan vuitanta és insòlita, per constant, prolífica i rigorosa.
Aquest Here Comes the 123s va ser el seu tretzè àlbum, i el tercer dedicat als
infants (els anglosaxons d’aquesta temàtica en diuen edutainment, ajuntant els
conceptes d’educació i entreteniment). Un disc dedicat íntegrament als números
que és pur enginy musical al servei de la causa dels menuts i que va guanyar
el Grammy del seu estil l’any 2009. Escolteu com n’és de maca «One Dozen
Monkeys», un conte pop d’un minut i mig sobre micos cantat per una nena d’onze
anys. Gegants.

23
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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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Big

Verano azul

Alguna vegada heu desitjat ser
grans, catòdics? Saltar-vos amb una
passa llarga uns anyets d’avorrida
escolarització, lliurar-vos de com
de ploms poden arribar a ser els
pares, tenir calés a la butxaca,
marxar lluny, fer petons –més enllà
dels que tan amorosament les famílies us dediquen cada dia del món,
m’enteneu?–. Bé, Big va estrenarse a finals dels vuitanta per parlar
d’aquest desig i teoritzar sobre què
podria passar si, per art de màgia,
es fes realitat. Per la posteritat va
quedar la melodia que Tom Hanks i
el seu cap interpreten damunt d’un
piano gegant, però, ja que aquesta
edició d’El Culturista va de bicicletes,
us vull parlar d’un moment ciclista de
la pel·lícula que congela un gran
acte d’amor: dos nens tornen a casa,
un va en una esplèndida BMX però,
com que l’amic no en porta, ha decidit caminar al seu costat per gaudir
de la companyia. Això és amor, catòdics, i cal estar atents: el dia que
algú renunci a un bon trajecte en bicicleta per caminar amb vosaltres o,
millor encara, el dia que preferiu caminar al costat d’algú que pujar dalt
de la vostra bici, alguna cosa bona
estarà passant.

Males notícies, canalla: viviu en un
racó de món que va patir una dictadura
de gairebé quaranta anys. El general
va deixar l’herència d’un país que, malgrat els esforços de molts, havia quedat instal·lat en la bestiesa, farcit de
curts de gambals. No presento Verano
Azul exactament perquè la gaudiu.
Com a producció del 1981, ens servirà
de classe d’història per apropar-nos
a una societat que intentava treure el
cap de la fosca. I un respecte per Antonio Mercero, el seu creador, un respecte perquè el que es proposava fer era
difícil. Pretenia ser modern i és commovedor veure com el franquisme se
li escola per totes bandes. En aquestes aventures d’una colla de nens i
nenes, no trobareu comentaris antidemòcrates, però sí una candidesa, una
ampul·lositat rància que ni la Julia, la
pintora soltera de les cançons protesta, ni el Chanquete, el pescador lliure
amb acordió que, si m’ho pregunteu,
havia perdut la guerra, són capaços
de contrarestar. És impossible veure
aquells nens xiulant dalt de les bicicletes sota el sol de Nerja sense entristirse pel país on ells, els vostres pares, o
les generacions anteriors, els vostres
avis, havien nascut. Sou el futur, catòdics, que tingueu els estius més blaus.

1988

1981
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sorteja
un tricicle de Hape Toys
entre tots els que rebeu
El Culturista a casa
Dona’t d’alta a

elculturista.cat
o envieu-nos un correu a

marta@elculturista.cat
Vàlid fins al 31 de juliol

El tricicle de Hape Toys és una petita bicicleta de fusta
sense pedals que redefineix el transport a 4 rodes!

Jo
gui
nes
Per:

Marta Pascual

01

Bamboo Bikes
Barcelona
A partir de 2 anys

bamboobikesbarcelona.com
L’abril del 2012, en un petit poble del centre de la Xina, un parell
d’estudiants d’enginyeria es van topar amb un pagès que duia una bicicleta de bambú. Així va néixer aquest
flamant projecte ecosostenible. Marc
Navarra, apassionat de les bicis, i
Mariona Martínez, amant del treball
artesanal, són l’ànima d’aquest nou
concepte de bicicleta urbana.
El bambú és conegut com l’acer vegetal i disposa de major resistència,
flexibilitat i lleugeresa.
A Bamboo Bikes hi trobareu bicicletes
personalitzades, quadres de bicis i
caminadors, fets amb bambú, resines
i fibres naturals. Úniques, sostenibles
i artesanes.
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02

03

My race puzzle

Cycling Party

londji.com

cyclingparty.com

Benvinguts a la cursa més esbojarrada de tots el temps!

Tota l’emoció del ciclisme de carretera i dels jocs d’estratègia al vostre
abast. Amb Cycling Party assolireu
els coneixements necessaris per dirigir el vostre propi equip ciclista.

A partir de 4 anys

A partir de 8 anys

No tingueu por si mentre construïu
aquest fabulós puzle ensopegueu
amb aquests entremaliats personatges: el pop patinador amb les vuit
potes més ràpides del Mediterrani,
un vaixell dirigit pel pirata més temut
de tota la Costa Daurada, unes nenes
amb trenes motoritzades, un cowboy
que, a falta del seu fidel company, ha
triat participar-hi muntat en un coet i
el submarinista o el pingüí taxista que
qualsevol diria que s’han confós de
competició!

Gràcies a la seva estructura hexagonal podreu construir diferents circuits
i amb les peces designar canvis de
relleu, esprints o indicadors de quilòmetres. El nivell inferior és útil per
aprendre situacions bàsiques. Amb
els superiors es pot gestionar diferents tipus de corredors, com ara
l’escalador i el velocista.
La filosofia de l’autèntic ciclista es
fonamenta en la capacitat de superar entrebancs, l’autosuperació i el
compromís per lluitar fins a l’últim
moment per l’equip i amb l’equip.
Quina millor manera de transmetre
aquests valors als teus fills que amb
un entretingut joc de taula?

Creat per Londji i amb unes
il·lustracions meravelloses i llunàtiques de Joan Negrescolor, amb
aquest puzle de 54 peces i 3 metres
de llarg, l’esbargiment està assegurat!
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Estiu 2015.

Hi ha res que faci més il·lusió a un nin que la seva primera
bicicleta? Pares nascuts als anys setanta: aixecau la mà els que
no vàreu imitar els protagonistes de Verano azul durant els
estius a la Costa Brava, Torredembarra o Menorca. Ahà, ningú!
Amb aquella primera bicicleta vàrem aprendre a anar sense
mans, ens vàrem pelar els genolls unes mil vegades i vàrem
descobrir nous camins amagats entre pinars.
I ara, arribats a la maduresa física, teniu una Brompton, una
fixie o el carnet del Bicing, i la possibilitat d’empeltar d’amor
ciclista els vostres hereus amb les nostres propostes.
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.
Atenció a la primera, ja que aglutina
dos dels millors plaers de la vida: pizza i bici! Estam xerrant d’un tallador de
pizza amb forma de fixie hipster, de
colors rosa xiclet i verd menta vintage:
OMG, no li falta res! Vaja, suposant
que el nin afortunat que la rebi com a
regal tengui ja el pare amb barba i la
mare amb ulleres gegants (fet que a El
Culturista ja donam per descomptat!).
Aficionau-los als detalls de bon

uroo.cat

gust a la cuina, territori familiar per
excel·lència i des d’on podeu encarrilar-los subtilment a preparar ells mateixos el sopar de dissabte (pizza, és
clar), mentre vosaltres llegiu plàcidament al sofà... amb un ull vigilant.
doiydesign.com
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2.

3.

I si als més grans els podem encoratjar cap a la cuina, amb els petits s’han
d’aprofitar totes les ocasions per inculcar civisme, per donar exemple i
per fomentar la seva autonomia. Seguretat i estil, perlamordedéu! Un nin
de dos anys rep el seu primer casc
per anar en bicicleta o patinet com si
fos una corona de rei. Sigui per fer les
primeres pràctiques sense pedals,
amb rodetes o per anar de paquet
a la bicicleta paterna, el Kiddimoto
és el casc perfecte perquè els petits
se sentin grans i els grans estiguin
tranquils. I si hi ha algun exemplar de
menor d’edat reticent a utilitzar casc,
quan vegi aquesta preciositat de colors i disseny perfecte, no dubtarà ni
un segon a posar-se’l per convertir-se
en un petit campió ciclista.

Per a qualsevol nin anar amb bicicleta
amb els pares és una experiència única, convertiu-la en inoblidable acampant plegats amb aquesta tenda portàtil de Penfield que mos ha enamorat
per la seva estètica i practicitat. En un
tres i no res la tendreu muntadeta i en
un altre, enrotllada i llesta per tornar
a pujar a les vostres bicicletes viatgeres i continuar cercant aventures i
diversió en família! Heu pensat mai
en quins records estau forjant gràcies
a acampades al terrat de casa o a la
sala d’estar? Sobretot: no oblideu el
conte i la llanterna!
penfield.com

kiddimoto.co.uk/
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Per la ciutat

Per la ciutat

Una incursió a la

Molts dels pobles -avui, barris- que conformen la
Barcelona actual han preservat el seu caràcter i la
seva identitat. Quatre d’aquests –Sant Andreu de
Palomar, la Sagrera, Sant Martí de Provençals i el
Clot– ens mostren el seu caràcter més genuí i ens
parlen del seu passat industrial. Escoltem-los.

Barcelona
industrial
en bicicleta
Per:

Eliseu T. Climent

FITXA /

Barcelona industrial

INICI:

Estació de metro
Fabra i Puig (línia L1)
FINAL:

Mercat del Clot
(estació de metro El Clot,
línies L1 i L2)
34

DISTÀNCIA:
OBSERVACIONS:

BARRIS:

Sant Andreu de Palomar
La Sagrera
Sant Martí de Provençals
El Clot
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5 km

Una passejada sense
dificultats, planera i amb molts
trams de carril bici i carrers
estrets sense trànsit.
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Partim de l’estació de metro de Fabra i Puig per la rambla del mateix nom, en
direcció Besòs, però no triguem a abandonar-la a la dreta, perquè el primer dels
nostres objectius és el parc de la Pegaso. Aquest espai el va ocupar la fàbrica de
camions Pegaso i encara avui es conserva la porta de la fàbrica com a accés principal del parc. Un lloc on val la pena perdre una estona amb els nens, que quedaran
captivats pel canal d’aigua que hi serpenteja.
Molt a prop, una mica al sud, pel carrer de Cortit, accedirem a la plaça de Masadas, un espai tranquil, porticat i de forma rectangular on el temps passa a una altra
velocitat. Som al cor de la Sagrera; les dimensions modestes dels seus carrers ens
recorden que, efectivament, ens trobem en un poble, lluny del tsunami turístic del
centre de Barcelona.
El pont del Treball Digne (es nota que aquests pobles van ser espais industrials
fins fa no gaire temps), amb carril bici, comunica amb Sant Martí de Provençals,
conegut també com el Manchester català, pel seu teixit industrial. Aquest poblet,
però, encara conserva el passat rural previ a la industrialització. Una mostra és
l’església de Sant Martí de Provençals i els seus voltants, amb un petit hort annex. El racó és encantador, tranquil i sense cotxes. A tocar, el parc de Sant Martí
us dedicarà un altre moment de tranquil·litat.
Canviem de barri en una transició poc agradable, però segura. Recorrem la rambla
de Guipúscoa cap al centre de la ciutat. Quan passa a anomenar-se Aragó, la
deixem a l’esquerra pel carrer dels Escultors Claperós. Som al Clot. Aviat trobem
el parc del Clot, on els grans murs dels antics tallers de la RENFE estructuren
aquesta zona verda. Ben a la vora, a l’animada plaça del mercat del Clot, final
del nostre viatge, podreu relaxar-vos i rememorar aquesta petita aventura urbana.
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Bones idees

Empremtes
vegetals

A cop de pedal podreu fer bones excursions,
explorar parcs i pujar muntanyes,
aprofiteu l’ocasió per recollir flors i fulles i després,
a casa, podreu convertir-les en fòssils
sense haver d’esperar que passin els anys.

Necessitem:

Fulles i flors de mides
i varietats diferents

Fang
(de manualitats)

Bastó o utensili per fer
una mica de pressió

01
Escolliu les flors i fulles que més us agradin, com més venes i formes pronunciades
tinguin, més bonica us quedarà l’estampació.

02

Prepareu boles mitjanes de fang i aixafeu-les amb el palmell de la mà perquè quedin
com una peça circular. Podeu passar-hi un dit mullat amb aigua i us quedarà una
superfície ben llisa.

03

Poseu-hi, al damunt, la fulla que voleu estampar: Pressioneu perquè quedi tota
marcada i si cal utilitzeu un bastonet per les puntes més difícils.

04

Traieu la fulla amb molt de compte i observeu la bellesa de la natura.

Trobareu més informació
a la secció de bones idees del nostre web

elculturista.cat
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Bones idees

Tenim la bici, el casc, el bidó amb l’aigua...
l’únic que ens falta per ser uns ciclistes
professionals és la samarreta adequada,
l’anomenat mallot!
El Culturista us explicarà com fer-lo.

Vive
le Tour!

Necessitem:

Una samarreta o bodi
blanc (groc per al campió del Tour, rosa per al
campió del Giro, etc.)

Feltres
de colors

Tisores

Cartolina
(per a les
plantilles)

Cola per
a roba

01
Podeu crear el vostre propi equip ciclista i escollir un nom o una marca que us
representi; teniu llibertat total. Una altra opció és buscar (els pares us ajudaran) el
mallot que us agradi més i reproduir-lo, o bé podeu decidir primer quin perfil teniu
dalt la bici. Si sou dels que us agraden les pujades, podeu fer-lo de pics vermells
com el campió de muntanya, el guanyador del Tour el porta groc i el del Giro, rosa.

02

Després d’escollir el model, feu les lletres i els símbols amb cartolina, que us serviran de plantilla.

03

Marqueu-ho sobre el tros de feltre, retalleu i enganxeu les peces de feltre a la
samarreta i a pedalar.

Trobareu més informació i propostes de mallots
a la secció de bones idees del nostre web

elculturista.cat
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L’entrevista

Eliseu T. Climent

carrer i durant quinze quilòmetres. I com això, totes les ciutats. Deu o quinze
quilòmetres abans d’arribar-hi, hi ha un carril bici gairebé com una carretera.
Això et dóna sensació de seguretat.

Creu que aquests problemes que explica es produeixen perquè els qui dissenyen els carrils bici no hi entenen prou?

No crec que sigui una qüestió d’ignorància, perquè és tan fàcil com anar a visitar
una ciutat amb cara i ulls. És més un tema cultural i de política urbanística. A
vegades només fan carrils bicis per fer un recompte, però no s’ho creuen. Si concebessin la bicicleta com un transport més, hi invertirien més.

El Bicing, però, ha popularitzat l’ús de la bicicleta?

Sí, i tant. Fa poc he actualitzat una guia d’itineraris en bici, de Gabriel Pernau, que
era del 2005, i vaig buscar dades d’usuaris de bicis. Llavors no hi havia Bicing, i
t’adones que amb el Bicing hi ha hagut un abans i un després.

Per què?

L’ENTREVISTA

Eliseu T. Climent

FILÒLEG I PERIODISTA CULTURAL I D’ESPORTS D’AIRE LLIURE
Per: Núria Puyuelo
Fotografia: Quim Farrero

Les ciutats estan preparades per als ciclistes?

Les ciutats mediterrànies en general no, les centreeuropees i del nord d’Europa, sí.
A les mediterrànies, per molts carrils bici que hi facin hi ha un tema de voluntat política i això és la base. Per exemple, Barcelona té 200 quilòmetres de carril bici, però
tenen un metre d’amplada i no es pot avançar, i la proximitat amb el trànsit et dóna
molta sensació de risc i perill. Això és inhibidor d’anar en bici. També hi ha un altre
problema: el disseny de la xarxa viària. Si no hi ha una continuïtat, no serveixen per
a res. Al ciclista li costa molt parar i arrencar a les ciutats i és molt costós fer, per
exemple, una cruïlla amb quatre canvis de direcció obligats.

Pel que explica, Barcelona es troba lluny de les ciutats europees amb més
tradició amb la bici.

El Bicing resol diversos problemes: la propietat de la bici perquè amb el Bicing ja
en tens una de pública, el problema dels robatoris, que sempre et preocupa quan
la bici és teva, i l’espai a casa per deixar la bici. Hi ha hagut un salt espectacular
en nombre de desplaçaments.

Haurien de fer un Bicing infantil?

És més delicat, sobretot a l’hora de circular, perquè
la ciutat i la gent no està preparada culturalment.
Els conductors no toquen el clàxon a un tractor,
però sí a una bicicleta. És una qüestió de voluntat
política, que la bicicleta funcioni com un mitjà de
transport. Per tant, el tema de fer un Bicing infantil
ho veig entre impossible i utòpic.

És millor
que els nens
comencin a
anar en bici
sense rodetes

Està d’acord que els menors de setze anys portin casc?

He arribat a partir dos cascos. Un cop vaig patir un accident en bici, anant molt
lent amb els nens, però vaig caure i anava sense casc, i vaig patir un traumatisme
cranial. El tema no és la velocitat, sinó com caus. Quan parteixes el casc, t’adones
que donen seguretat. Per als nens s’ha de comprar un bon casc i assegurar-se
que el portin ben posat.

I parlant de nens, quan comencen a anar en bici, és millor que vagin amb
rodetes o sense?

Està molt lluny. Fa dos hiverns vaig estar pedalant per Finlàndia i és ideal que
puguis anar des de Rovaniemi fins a l’aeroport amb un carril bici ample com un

Sense. Els meus dos nens han començat sense rodetes i és fantàstic. Agafen el
sentit de l’equilibri molt ràpid i el pas d’aquí al pedaleig es fa en un no-res. L’edat
idònia és els dos anys.
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L’entrevista

Quins creu que són els inconvenients que es troba una família que vol fer
turisme en bicicleta?

D’entrada cal gestionar bé la càrrega. Si vas sol una bici correspon a un equipatge,
si vas amb nens una bici equival a dos i una mica més, i a més s’ha de comptar que
portes tota la roba de fer exercici. Has de tenir una mentalitat austera i minimalista
per contenir la càrrega.

Parlem de les bicis que vostè fa, les gravel. Com són aquestes bicicletes?

Per a mi el ciclisme és una experiència geogràfica, perquè el que m’agrada és
travessar paisatges i territori, que és el que he fet des dels catorze anys. A partir d’aquí, vaig intentar transmetre aquesta experiència a través de les bicicletes,
perquè hi ha tot un ventall que no està cobert entre la bici pura de carreteres i la
de muntanya. Entre la carretera i la muntanya, hi ha un buit de carreteres petites,
camins asfaltats, de terra, pistes rurals... que és el que m’agrada. Amb les deslocalitzacions a l’estranger arriba un moment en què perds el contacte i la relació
amb la bici. Jo dissenyo els models, però no tinc maquinària per fer-los. Vaig haver
d’anar a Itàlia a buscar artesans de qualitat, perquè aquí han desaparegut, i en vaig
trobar tres que fan una feina brutal. Fins i tot han fet bicicletes per a Eddy Merckx.

Cada cop hi ha més gent que practica el running i se celebren centenars de
curses populars. La bicicleta també ha agafat aquest auge?
M’he adonat que alguns cops hi ha gent que passa de fer salut a tenir una obsessió, i això no té cap ni peus. Després hi ha una altra qüestió, que és la que
em grinyola més. La gent s’ha fixat molt en l’activitat com a tal, però no en el que
li pot aportar. Per exemple, si vas en bici i passes per aquí, et pots parar en una
terrasseta tranquil·lament i gaudir del lloc, però hi ha gent que prefereix pagar una
organització que li munti l’avituallament. S’ha assumit com a activitat esportiva,
però no com a cultura.

I, per acabar, què volia ser de petit?
Mai he tingut un ofici gaire clar.

Llegiu l’entrevista sencera a elculturista.cat

lliure. Ha treballat com a cap de redacció de les revistes Vèrtex, de la Federació
Catalana de Muntanya, i Trail (especialitzada en trail running), i ha col·laborat en
mitjans com ara El Temps, Altaïr, Viajes (National Geographic), Descobrir, Volata
(cultura ciclista) i RAC1. També ha treballat al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona.
La seva passió pel ciclisme i el disseny de bicicletes el va empènyer el 2012
a fundar la seva pròpia marca, Gravel Cycles, que dissenya ell mateix a mida
per a cada client i que fabrica artesanalment a Itàlia.
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Il·lustració: Roger Padilla

Eliseu T. Climent (València, 1968) és filòleg i periodista cultural i d’esports d’aire

