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Els dolents de la pel·lícula
DES 2015/GEN 2016

20è Circ
d’Hivern

elculturista.cat

Nadal
en família

al Museu d'Història de Catalunya!
Activitats per a famílies amb nens i nenes de 3 a 8 anys
Totes les activitats són gratuïtes
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Els dolents de la
pel·lícula
DES 2015/GEN 2016

Passatge Pere Calders, 9 (Llibreria Calders)
08015 Barcelona
934 427 831

BARREJA BARBUDA,
Música baixeta

TRUITA D’ESTELS,
Conte amb titelles

El GLOBUS VERMELL,
Teatre de clown

23 DE DESEMBRE, 17h

29 DE DESEMBRE, 17h

30 DE DESEMBRE, 17h

Podríem dir que una princesa
canta i que un barbut hi posa
els micròfons. Entre guitarres roses, maraques-granota
i trompetes plasticoses,
hi trobareu Marc Marcé i
Helena Casas fent música
baixeta per a gent baixeta.
2princesesbarbudes que
recordaran cançons i rimetes
amb instruments 100% de
joguina.

Al cel viuen les cuidadores
d'estels, elles s'encarreguen
de netejar, restaurar i vigilar
tots els estels del cel. I... el
que és més important, elles
pengen un nou estel al cel
cada cop qui aquí, a la terra
neix un infant. Però, ai!... què
passaria si un dia es perd
l'estel d'un nen que està a
punt de néixer?... Aquesta és
la història que expliquem a
Truita d'estels. Un espectacle
amb titelles de taula, titelles
grans, dos actors, i música
clàssica de viola en directe.

Adaptació del conte original
“El Follet Genís”. La Mô
dorm, somia... es desperta i
comença un nou dia. L’actriu,
mim i artista Elisenda Rué
ens portarà a l’univers del
globus vermell en un espectacle infantil de gran dolçor
dirigit a tota la família.

Més informació i reserves:
a mhcvisites.cultura@gencat.cat
o trucant al 932 254 244
www.mhcat.cat
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Qui és el guapo que pot assegurar que no ha desitjat mai ser el dolent? Qui
no ha imaginat mai ser el malvat que combat contra uns herois avorrits? Ens
agraden els dolents i no és fàcil explicar-ne els motius: Dràcula, Moriarty, Harry
Lime, Michael Corleone, Norman Bates, el Joker... Potser perquè tenen les millors frases o perquè sense ells no hi hauria pel·lícules. També perquè ser l’heroi
massa temps acostuma a ser anodí.

!
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En sé d’una que de petita volia ser el dolent de Mazinger Z i un matí, mentre
sa mare planxava, va rebre una petita cremada en forma de triangle al braç,
res greu. Quina emoció quan va anar a l’escola! Ara sí que ho tenia tot per ser
la dolenta de la seva sèrie preferida!!! La nova condició va durar el mateix que
la cicatriu, un parell de setmanes…
Eren temps en què distingir el bo i el dolent de la pel·lícula era molt fàcil, però
a poc a poc els personatges han anat tenint més ambigüitat moral. D’un dia
per l’altre els indis ens semblaven personatges dignes i honorables, els russos
abandonaven el seu afany de destruir el món i descobríem que el policia no
sempre era més virtuós que el lladre.
Trobem irresistible aquell dolent, odiós, sinistre i desvergonyit, amb pocs escrúpols, que sovint brilla més que el mateix heroi. Ho hem d’acceptar: ESTIMEM ELS DOLENTS!.
Amb aquest número dedicat als dolents de la pel·lícula i al cinema, celebrem
el primer any d’El Culturista: nous col·laboradors, entrevista a Marc Recha,
que ens parla de la seva última pel·lícula (on no hi ha dolents), projectors de
smartphones per apropar el cinema a casa, llibres, música i propostes culturistes per als mesos nadalencs.
Gràcies a tots aquells que heu fet possible aquest primer any. I recordeu, com
diu Harvey Dent a El cavaller fosc: “Mor sent un heroi o viu prou temps per
convertir-te en el malvat”.

Podeu consultar la graella d’activitats diàries i molt més a
elculturista.cat i, de manera bimestral i gratuïta, la revista en paper.
Si vols anunciar-te a El Culturista,
escriu-nos a: jaume@elculturista.cat
Seguiu-nos a:
facebook.com/El-Culturista

@culturista_bcn

@el_culturista

sorteja
un tippy com aquest
entre tots els subscriptors
d’El Culturista
Si encara no n’ets subscriptor,
dóna’t d’alta al nostre newsletter a

elculturista.cat

Teniu temps fins al 31 de gener!
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TEATRE

Un somni és
Poliorama

10, 17, 24 i 31 de gener a les 12.30 h
De 10 € a 12 € / A partir de 3 anys
Durada: 60 min
teatrepoliorama.com

FESTIVAL / CIRC

Circ d’Hivern
Per:

Ione Hermosa

Quan arriba l’època de les vacances nadalenques, hi ha una cita ineludible per a
tots els amants del circ: l’estrena a l’Ateneu Popular 9 Barris del Circ d’Hivern. Una
de les produccions de circ català amb més reconeixement en el sector, en un dels
espais de circ de referència de la ciutat. Sí, per a alguns queda una mica lluny,
però val la pena!
Enguany, la vintena edició d’aquesta producció, la dirigiran Guillem Albà i Alberto
Feliciate. Garbuix és un espectacle integrat per cinc dones artistes: Lola Ruiz, Jessica Martín, Juana Beltran, Serena Vione i Jessica Arpin, que posaran en pràctica
tècniques que van del trapezi balanç al llançament de ganivets, la perxa xinesa o
l’acrobàcia, i tot això carregat de poesia i bon humor.
Amb tanta dona junta... la cosa promet!

L’Ateneu Popular de 9 Barris

Del 12 de desembre al 10 de gener
De dilluns a dissabte a les 19 h i diumenges a les 18 h
Menors de 14 anys 6 € - adults 12 €
Consulteu el programa aateneu9b.net
06

Per:

Sara Vargas

Viu el Teatre, entitat que promou les
arts escèniques per als més petits, i
la productora Tutatis, porten al teatre, dins del cicle Poliorama en Família, l’espectacle Un somni és, una
versió molt dolça i musical del conte
«La rínxols d’or i els tres óssos».
Una oportunitat per a què els petits
gaudeixin d’un conte clàssic, a través d’un teatre pensat i fet per a ells,
amb una clara intenció de treballar
la interpretació, a partir de la seva
imaginació. Atents amb la posada en
escena!
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MÚSICA

MÚSICA

La música contraataca
Per:

Joan Villarroya

El proper 18 de desembre arriba als cinemes l’episodi setè d’una saga cinematogràfica intergeneracional. Estem parlant de Star Wars, evidentment. Les expectatives són dalt de tot i, mentre acaben de confeccionar la seva disfressa de Jedi,
els fans incondicionals ja s’han mobilitzat per aconseguir entrades per a l’estrena,
el dia 18 de desembre. Coincidint amb la data, els dies 17 i 20 de desembre hi
ha dos concerts molt especials al Palau de la Música en què s’interpretaran els
temes principals d’aquestes pel·lícules, junt amb altres temes emblemàtics de John
Williams (Jurassic Park, E.T., Raiders of the Lost Ark). La banda sonora de Star
Wars, en què Williams es converteix en el supermestre del leitmotiv, és una de
les meravelles de l’orquestració del segle xx, i un exercici brillant d’actualització i
popularització de la música simfònica, amb referències de luxe, com ara el quart
moviment de la simfonia Del Nou Món d’Antonín Dvorák i la suite Els Planetes
(Mart) de Gustav Holst.
Tot i que encara no hi ha gaire informació sobre el programa del concert, sembla
que hi haurà alguna sorpresa en forma de «visitant especial»

Palau de la Música

Vine a cantar... The Beatles amb trau!
Per:

Sílvia Romera

The Beatles són la banda de rock més reconeguda i aclamada de la història de la
música pop. Qui més qui menys ha posat algun disc d’aquesta banda als seus fills
alguna vegada i és que, atenció!, és imprescindible que els nens i nenes coneguin
la música d’aquest quartet pioner, revolucionari, que ha estat tota una referència i
influència per a músics de tots els gèneres i que ha emocionat totes les generacions.
Amb la proposta que ens fa l’Auditori per a aquest desembre, també podem formar
part d’un espectacle basat en les cançons d’aquest grup icònic. Es tracta d’una activitat
en què les famílies podran aprendre a cantar algunes de les peces més conegudes:
«Hey Jude», «Drive my car» o «Yellow Submarine». Tot això serà en un format taller,
en què fills, pares i mares assajaran liderats per una directora –l’Elisenda Carrasco,
directora de cors com ara Lieder Camera i l’Orfeó Català infantil– i acompanyats de la
banda Trau. Tota una experiència que acabarà amb un concert de tots els participants.
I si us encanten The Beatles, però sou dels qui penseu que això de cantar és millor
deixar-ho per a temporades de més sequera, no us preocupeu: podeu anar directament a gaudir relaxadament del concert.
Estigueu atents perquè, també al desembre, i amb aquest mateix format, l’Auditori
ens proposa Vine a cantar gospel i, a l’abril, també ho podrem fer amb l’Anna Roig i
L’ombre de ton chien.

L’Auditori

17 de desembre a les 20.30 h i 20 de desembre a les 12 h
35 € / A partir de 7 anys / Durada: 75 min
palaumusica.cat

27 de desembre a les 16 h (taller) i a les 18.30 h (concert)
Taller 12 € / Concert 3 € / A partir de 7 anys / auditori.cat
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DANSA

DANSA / TALLER

Wabi-Sabi

Cia. Mons Dansa i Educació
Per:

Sandra Carrau

La companyia Mons Dansa i Educació, sorgida de la línia infantil de Nats Nus,
ens presenten aquesta proposta que és molt de l’estil de Claudia Moreso, la seva
directora. Un espectacle en el qual gaudireu de molts colors atractius i càlids, com
una pintura en moviment; de músiques i coreografies animoses, que conviden a
ballar-les a casa; d’històries imaginatives, d’aquelles que només entenen els nostres fills, i amb una posada en escena dinàmica i variada, on trobarem des de la
dansa contemporània fins al vídeo, la màgia i l’humor.
Els seus ballarins ens recorden clowns, mims i personatges extrets de dibuixos
animats, d’aquells que els nens voldrien tenir com a amics durant tota la vida.
Viure l’univers Wabi-Sabi és deixar-se seduir per la riquesa de la imperfecció i la
«no-lògica» de les emocions. És una oportunitat per a què petits i grans divaguem
i descobrim les sorpreses que emergeixen quan afluixem la raó i deixem anar la
imaginació.

Moviment interactiu
i Viatge a Bombàlia
Múcab Dansa

Per:

Carolina Rosich

I si en comptes de fer d’espectadors agafeu el protagonisme una estona i creeu
el vostre propi espectacle? La companyia Múcab Dansa us proposa un taller que
us farà ballar de valent i en el qual haureu de demostrar els vostres dots com a
coreògrafs i ballarins. Tots barrejats, grans i petits, haureu de fer una petita creació
col·lectiva que ensenyareu a la resta de participants. L’experiència promet!
I si encara us heu quedat amb ganes de moure una mica més l’esquelet, us podeu
apuntar al Viatge a Bombàlia, un altre taller pensat per a tota la família. Ballareu
una bona estona amb un globus de color i, quan menys us ho penseu, s’apagaran
els llums, i començarà la màgia! Els Múcab Dansa saben fer servir la tecnologia
interactiva per crear moments visuals enlluernadors.

Fundació Miró

Sat! Teatre

31 de gener a les 12 h i a les 17.30 h
9,50 € / Durada: 50 min / A partir de 3 anys
sat-teatre.cat

9, 16, 23 i 30 de gener a les 17 h
5 € - familimiró: 4 € / Places limitades
A partir de 3 anys / Durada: 90 min
fmirobcn.org
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CINEMA

Phantom Boy
Jean-Loup Felicioli
i Aalain Gagnol
França 2015

Estrena 11 de desembre
A partir de 7 anys / Durada: 1h 24 min
packmagic.cat
Per:

Sergi Rodríguez / filmsandkids.com

ART / TALLER

Enigmes del museu
Per:

Montse Martín

Us agraden els misteris i els enigmes? Creieu que sou uns detectius de primera?
Doncs agafeu la lupa i la roba de camuflatge: al MNAC fa molt i molt de temps que hi
ha dos casos sense resoldre...
El primer cas és molt inquietant: han robat una pàgina d’un valuós manuscrit del segle
xii de la biblioteca del museu. En aquests moments, les úniques pistes que tenim són:
la pàgina robada recorda la dels llibres de bestiaris medievals, hi ha cinc sospitosos
retinguts i la pàgina no ha sortit del museu... Per desemmascarar el culpable d’El
robatori del bestiari, haurem de recórrer les sales d’art romànic. Afineu la vista perquè
res és el que sembla: els lleons poden tenir ales i els monstres, fins a set caps!
El segon cas és S’ha pintat un crim i és la misteriosa història del pastor Serafí Coll
que, d’un dia per l’altre, va desaparèixer. La col·lecció d’art gòtic és l’encarregada
de donar les pistes als detectius per saber què hi ha al darrere d’aquesta inesperada desaparició. Una bona ocasió perquè els més intrèpids es fixin en els diferents
animals, instruments musicals, personatges i paisatges que, més enllà de l’aparent
hieratisme gòtic, rebel·len enigmes i missatges ocults.
Ah! I sobretot: si heu superat algun dels casos, no us oblideu de recollir el vostre pin
i certificat de detectiu al punt d’informació del museu.

MNAC

Activitat diària / Inclòs amb l’entrada / A partir de 7 anys
museunacional.cat
12

En un moment en què la filosofia de l’slow life
és un valor a l’alça, també agafa força a les
pantalles, de manera discreta però tenaç, el
que podríem anomenar l’slow animation. És a
dir: una animació lluny de la pirotècnia i el ritme
frenètic de les cintes digitals que predominen
a les cartelleres infantils. Així d’entrada, la pausa, la sobrietat i el traç senzill de Phantom Boy
pot sobtar els qui no estan avesats a aquesta
manera de fer cinema, als antípodes de les
produccions de Hollywood. Però és qüestió de
pocs minuts que la pel·lícula francobelga, dirigida per Felicioli i Gagnol (que ja ens van demostrar les seves bones arts amb Un gat a París),
atrapi grans i petits. I és què… a qui no li agrada
una pel·li de bons i dolents, una peculiar buddy
movie, una història de superherois i de superació, i una aventura ambientada en un Nova York
de disseny cal·ligràfic? I tot, pel mateix preu, en
una mateixa (i molt recomanable) proposta.

Aquest
hivern
al cinema
amb
Pack Màgic!

Estrena
11 de desembre
I properament:

Neu i els arbres Màgics
Programa
de quatre
curtmetratges
preciosos
d’animació per
a infants a partir
de 4 anys.
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LITERATURA / TALLER

TECNOLOGIA / CIÈNCIA / TALLER

Lectures #NoCreixeu
Per:

Olga Portella

Una molt bona manera de començar l’any! Les llibreries La Petita i Nollegiu de
Poblenou s’uneixen en el projecte #NoCreixeu, dedicat a la lectura de clàssics.
El públic? Nens i nenes de 10 a 14 anys. Els convidats? Grans escriptors de la
novel·la juvenil, com ara Jules Verne, Alexandre Dumas, Mark Twain o R.L. Stevenson. I tot això amb uns amfitrions de luxe: escriptors contemporanis que apropen
els clàssics als més petits a través de la lectura de la seva obra preferida.
El cicle, l’inauguren aquest gener Roald Dahl i Lola Casas. La història escollida és
la d’una nena amb poders, capaç de moure els objectes amb la ment. Sabeu qui
és? Doncs ho hauríeu de saber... Consulteu la programació de #NoCreixeu i no
creixeu sense clàssics.

Llibreria La Petita

Creactivity
Per:

Clara Queralt

El Nadal és una època d’estrenes i el Cosmocaixa ho farà inaugurant un nou espai: el Creactivity. Fidel a l’esperit del centre, aquí aprendrem divertint-nos, manipulant i privilegiant l’experiència i l’enginy davant del coneixement teòric. Però
en aquest cas, el Creactivity, basat en la metodologia Tinkering desenvolupada
a l’Exploratorium de San Francisco (exploratorium.edu), suposa un pas més endavant del que se’ns oferia fins ara: aquí aprendrem fent coses, construint amb
les mans, investigant diferents materials, dissenyant i muntant objectes amb eines
reals. La idea de fons és que els nens i les nenes de 7 a 12 anys (i adults) puguin
practicar l’art de pensar amb les mans, de manera col·laborativa i amb esperit lúdic.
Com? Doncs a partir de propostes i reptes inusuals que posaran a prova la nostra
imaginació. No us espanteu! No calen coneixements previs, el que es pretén és estimular el pensament creatiu i aprendre a través de l’assaig-error. Així que si teniu
ganes de jugar, crear i experimentar, esteu d’enhorabona!

CosmoCaixa

Gratuït
De 10 a 14 anys
Consulteu el programa a elblogdelapetita.cat
i a nollegiu.wordpress.com

Del 19 al 27 de setembre
Places limitades
A partir de 7 anys
agenda.obrasocial.lacaixa.es
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Shhh!
Tenim un pla
Chris Haughton

Editorial Milrazones
A partir d’1 any

Per:

Isaac Casals

El primer que va fer la meva filla quan li vaig
llegir el títol del llibre va ser posar-se l’índex
als llavis i reproduir el «shhh!». Òbviament no
una vegada, sinó quinze. Aquesta és la primera virtut del llibre, omplir-te la cara de baves
del teu fill. A mesura que passem les pàgines,
van apareixent més bondats, com la captivadora utilització de tons de blau i vermell que et
fa entrar de ple en la breu història. Un conte
que explica la petita aventura de quatre nois
i que posa sobre la taula un dilema infantil (o
no tant): deixar-se portar per l’instint animal de
caçar o per l’instint animal de connectar amb
la natura? Un encert de nova edició en format
més petit que permet que s’hi aficionin també
els bavosos.

23
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LLIBRE

LLIBRE

Els cinc horribles

Era fosc i sospitosament tranquil

Editorial Joventut

Libros del Zorro Rojo

A partir de 4 anys

A partir de 7 anys

Wolf Erlbruch

Per:

Marta Andreu

L’editorial Joventut té en el seu catàleg grans noms de la literatura. Un exemple
n’és Wolf Erlbruch, autor del conegut conte «La talpeta que volia saber qui li havia
fet allò al cap». Però avui us parlarem d’un altre dels seus títols, Els cinc horribles,
una història molt humana amb uns protagonistes molt animals.
Si Marvel va crear els Quatre Fantàstics, superherois invencibles que protegeixen
el món de tots els perills, Erlbruch s’inventa cinc antagonistes que lluiten contra els
prejudicis que genera el seu aspecte físic. I és que, en aquest cas, els dolents de la
pel·lícula són un gripau, una aranya, una rata, un rat-penat i una hiena.
Els cinc horribles volen demostrar que el que de veritat importa és el que cadascú
faci per a un mateix i per als altres i, per això, decideixen muntar una creperia amb
música en directe. Hi voleu anar a sopar?

18

Einar Turkowski

Per:

Elm Puig

El misteri dels peixos: una nit, de cop, un vaixell amarra en una platja de dunes i el
seu únic tripulant s’instal·la en una casa abandonada que hi ha allà, a la vora del
mar. El personatge, que desperta el recel i de seguida és titllat d’estrany pels habitants del poble més pròxim a causa del que ben aviat veuen al voltant de la casa
(peixos penjats en cordills o mig enfonsats a la sorra, contenidors buits al jardí), resulta ser un pescador de núvols. Els habitants, però, encara no ho saben. Encegats
per una curiositat més aviat malsana i provocant tota mena d’especulacions estrafolàries, l’espiaran i tafanejaran el seu dia a dia per comprendre què hi fa, aquell
home, al seu estimat poble. Com ells, nosaltres tampoc ho sabem, i si ho sabéssim,
no podríem desvelar-ho aquí, tan fàcilment! El misteri dels peixos, «uns peixos
esplèndids, els més macos que us pugueu imaginar», cal descobrir-lo dins les pàgines d’aquesta obra, una delícia d’història delirant, enfortida amb il·lustracions en
blanc i negre confeccionades pel mateix autor, que, a més d’intrigar-vos i presentar-vos un món ple d’objectes insòlits (per si això fos poc), us farà rumiar.

19
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La veritable història
del capità Garfi
P.D. Baccalario
La Galera

A partir de 10 anys

LLIBRE

King Kong

Anthony Browne
A partir de la història concebuda
per Edgar Wallace i Merian Cooper.
Fondo de Cultura Económica
A partir de 9 anys
Per:

Oriol Canosa / Llibreria Pebre Negre

King Kong, el goril·la gegant de l’illa Calavera, ha estat protagonista d’un munt de
llibres i pel·lícules durant els últims cent anys. Ens fascinen els monstres, i els monstres immensos, com ara King Kong i Godzilla, que són capaços de destrossar una
ciutat a cops de puny, encara ens captiven més. Però a diferència del dinosaure
mutant japonès (mai no m’hauria imaginat que algun dia escriuria dinosaure, mutant
i japonès en la mateixa frase), el goril·la té un valor afegit que fa que la seva història
sigui inoblidable: és capaç d’enamorar-se.
Anthony Browne, un il·lustrador anglès obsessionat amb els goril·les, n’ha fet una
nova versió molt fidel a la història original. Unes il·lustracions clàssiques per a un
text clàssic que refà, portant-lo al límit, l’antic conte de «La bella i la bèstia».

20
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Per:

Jorge Manzanilla

Tots els dolents amaguem un passat. Molt
abans de deixar-nos seduir pel costat fosc, teníem somnis i il·lusions, però de vegades un
contratemps pot capgirar-ho tot; i si no, mireu
Darth Vader, el senyor Burns o Miley Cyrus.
Doncs una cosa semblant li va ocórrer al famós capità Garfi.
En aquesta novel·la d’aventures, ambientada
al segle xix, plena d’assalts marítims, persecucions i naufragis, P.D. Baccalario inventa un
personatge que podria haver inspirat James M.
Barrie en la creació de l’arxienemic de Peter
Pan. Un intrèpid nen que sent passió pel mar
es converteix, per imperatius de la fatalitat, en
un fora de la llei que detesta els cocodrils, els
rellotges i l’ordre establert.
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Ja teniu la llista
d’elculturista
al Spotify!

MÚSICA

Dean Jones

/ 07

Odd Socks
2014

Per:

Sergi Monroy

La música infantil no sempre parla de coses terrenals o senzilles, també a vegades pot fer reflexionar sobre els grans temes, els grans misteris de la vida. A Odd
Socks Dean Jones es fa una de les preguntes que més maldecaps ha provocat a
persones de totes les edats: què passa amb els mitjons desparellats? On van a
parar? Aquest disc té tot just vuit cançons i només dues d’elles passen dels dos
minuts; són temes breus, fets com a divertiment, que passen d’una volada. Jones
és un veterà en això de fer música per a nens; a més dels seus projectes en solitari,
també és membre de Dog on Fleas, una banda amb vuit treballs editats, i també
ha produït altres grups del gènere, com els Okee Dokee Brothers (als quals també
vam recomanar no fa gaire). El meu consell: escolteu-vos aquest disc, potser no us
donarà la resposta definitiva al tema dels mitjons desparellats, però com a mínim
haureu passat una bona estona.

22

MÚSICA

Albert Pla
Anem al llit?
2002

Per:

Pere Agramunt

És un clixé del rock and roll que els músics facin una cançó per als seus fills. Com a mínim,
per al primer d’ells. L’Albert Pla va trencar un
silenci discogràfic d’uns anys rebentant aquesta concepció per dalt, com sempre, i presentant-se amb un disc de cançons de bressol
gairebé per a tots els públics.
Dins del disc també va voler homenatjar el
mestre Sisa i el seu «Qualsevol nit pot sortir el
sol». També invoca, a la seva manera, en John
Lennon («Dorm») o l’Antonio Vega («Somiatruites»). El cantautor rumbero de Sabadell fins
i tot va voler jugar amb nosaltres amb el títol del
disc: «anem al llit?» de vegades no significa el
mateix que «anem a dormir?».
23
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Les lliçons del
Professor
Catòdic
Hemeroteca Familiar
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?
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Campeones:
Oliver y Benji

101 Dàlmates
1961

1983

Haureu de triar, canalla. Brandon o
Dylan? Jack o Sawyer? L’educació
serà una gran campanya a favor de la
bondat, la generositat i l’autocontrol,
i al final haureu de triar. L’any 1990,
en l’eclosió de les cadenes privades,
la sèrie d’adolescents futbolistes Oliver y Benji, amb la seva absència de
sentit de l’humor i les seves jugades
dilatades fins a l’extenuació, es va
convertir en un dels principals arguments de la nova Tele 5. I als camps
de futbol de les escoles els xavals,
en rebre la pilota, triaven. Tot estava dissenyat per identificar-se amb
Oliver Atton, el just, el paradigma
de l’esportivitat, però a la davantera
rival el carisma de la zona fosca hi
havia presentat credencials. Mark
Lenders era un atleta agressiu, de
pell bruna, que perseguia obsessivament la victòria. Mark Lenders potser
no tenia el talent d’Atton, però ho
compensava amb menys escrúpols,
era molt més fascinant que Oliver Atton, però sempre perdia. Potser era
més fascinant per això, precisament.
A qui trieu, catòdics? Us agrada la
gent que perd?

Pregunteu als pares com es diu la
noia que Norman Bates mata a la
dutxa. No ho sabran –si ho saben digueu-los que haurien hagut d’aprofitar
més la joventut–. Ara pregunteu qui és
Clarice Starling i pocs ho sabran, també. Ara afegiu que és la jove policia
que entrevistava Hannibal Lecter…
Em jugo el sou d’un any d’El Culturista que ara hi cauen! Hi ha dolents
de la pel·lícula que estan tan ben fets
que eclipsen la resta de personatges.
També és el cas de Cruella de Vil, la
malvada del clàssic de Disney 101
Dàlmates. Quina por que fa, amb la
seva riallada histèrica, el fum verdós
dels seus cigarrets i la seva obsessió
per assassinar uns cadells de dàlmata
adorables per fer-se un abric de pells.
Els bons de la pel·lícula, els que no
són gossos, es diuen Roger i Anita,
i l’única cosa memorable que fan és
compondre una cançó famosíssima,
en honor a la seva enemiga: «Cruella
de Vil, Cruella de Vil. Es todo un espanto, Cruella de Vil». Atenció, catòdics! És potser la primera melodia jazzera que us entrarà. I potser l’última.
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Tarannà / Maria Campos
23 de gener a les 18h i 24 de gener a les 12h
Preu: 8-10€ / A partir de 5 anys
Tarannà és un treball entorn al concepte de la "transformació" a través de l'objecte, l'espai i el cos, un procés que
deforma i reorganitza. La tela de jute de color groguenc
recorda la seda de les crisàlides on es du a terme una de
les parts més dramàtiques de la metamorfosi. És el canvi
permanent de les formes: les del moviment i les textures
d’un teixit. Un joc i una successió d’imatges on es convida
a seguir el fil de la màgia i a deixar anar la imaginació.
Maria Campos és creadora i ballarina catalana, formada a
Salzburg i a Amsterdam.

Chotto Desh / Ahram Khan Company
20 i 27 de febrer a les 18h i 22 i 28 de febrer a les 12h
Preu: 8-10€ / A partir de 5 anys
Chotto Desh, que significa «petita terra natal», crea una
història captivadora intercultural vers els somnis i els
records d’un jove sobre la Gran Bretanya i Bangladesh.
Celebra la resistència de l’esperit humà en el món modern
i promet ser una experiència màgica, emocionant i commovedora de dansa-teatre per a tota la família. Es tracta de
l’adaptació per a infants i les seves famílies de l’espectacle
DESH, estrenat l’any 2011 i que va recollir un èxit immediat
de crítica i públic. Akram Khan és un dels coreògrafs més
aclamats i respectats de la dansa actual.

Dot / Maduixa Teatre
12 de març a les 18h i 13 de març a les 12h

CICLE DE DANSA PER A NENS I NENES
A partir del gener i fins al març el Mercat de les Flors ofereix tres
espectacles de dansa adreçats al públic familiar. Tots tres amb una
acurada posada en escena i un gran domini de la tècnica, que els ha
fet mereixedors del reconeixement nacional i internacional.

Preu: 8-10€ / A partir de 5 anys
Dot és un sorprenent espectacle en què dansa, teatre,
música i noves tecnologies es combinen per oferir un
trencaclosques màgic en el qual tot és possible. Prenent
com a punt de partida l’estimulant treball de l’artista
nord-americà Sol LeWitt assistirem a la transformació d’una gegant paret blanca en un espai ple de color.
Maduixa Teatre crea espectacles sota la premissa que les
arts escèniques dirigides als més menuts han de provocar
en ells un gran desig de jugar i experimentar. Enguany
la companyia ha rebut el Premi FETÉN (Fira Europea de
Teatre per a nens i nenes) al millor espectacle per Dot.

Jo
gui
nes
Per:
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Vaixell pirata
de cartró

Plomes
i complements
d’indi

Cofre cinema
Moulin Roty

jugarijugar.com

barruguet.com

moulinroty.com

Què és allò que s’entreveu a la llunyania? Una bandera negra amb
una calavera blanca onejant...

Els nens i les nenes culturistes volem
fer l’indi!!!

01

A partir de 3 anys

Marta Pascual

Barbuts amb sabres, garfis, potes de
pal i un lloro... Alerta! Són pirates!!!
Tremoleu valents, amb aquest complet vaixell pirata no hi haurà tresor
que quedi amagat! Fabricat amb un
cartró molt resistent, a aquest galió
no li falta de res: corsaris, canons, un
cofre i, fins i tot, una barca de rescat.
També trobareu un compartiment secret a la bodega del darrere per guardar les vostres precioses troballes.
Els pirates solquen el mar des que
existeixen els vaixells. A què esteu
esperant?
A l’abordatgeeeeee!!!!
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A partir de 6 anys

A partir de 5 anys

Madames et monsieurs,
Benvinguts al gran cinema Moulin Roty. Aquest vespre us oferirem una selecció de les millors
pel·lícules dels nostres temps. Si
us plau, no us impacienteu, feu
cua i compreu l’entrada. Acomodeu-vos perquè aviat començarà
la projecció!

Col·loca’t les plomes al cap, maquilla’t
la cara com ho faria un gran cap indi,
agafa la destral, la bossa i crea la
teva pròpia tribu!
Primer de tot, hauràs de triar un nom.
Recorda que els indis d’Amèrica del
Nord es posaven noms relacionats
amb la natura com ara Núvol de
tempesta o Urpa de llop. Ja ho tens?
Doncs ara toca escollir a quina tribu
pertanys: si als apatxes, als cheerokees o al sioux, per citar-ne alguns.

Què necessiteu per gaudir del bon
cine? Tot el que trobareu en aquest
cofre: una pissarra per apuntar el
programa del dia, autèntiques entrades de cine i una llanterna amb
cinc discos per projectar les imatges
sobre la pantalla.

I ara sí! Balla, dansa i canta mirant
les estrelles! I sobretot aprofita per
endinsar-te en la cultura índia i els
seus meravellosos costums. Fins
aviat, pellsroges!

Llums, càmera i acció!
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Es fa de nit. Fosca nit.

No hi ha cap menor de sis anys
que vulgui anar a dormir sol.
Toca posar en marxa la maquinària nocturna perquè
els més petits de casa acceptin quedar-se al llit
sense plors, crits, pipís d’últim moment o aparicions
sobtades (quasi mortals) al menjador quan tu
et pensaves que ja dormien profundament.
La nit -i tots els seus monstres i ombres- és un
dels grans dolents de la pel·lícula del dia a dia.
Per:

Pema Maymó

1.
La lluita contra aquests monstres pot
començar pel vestuari. Quina millor defensa que un atac frontal? Si, com diu
el web de Hatley, el secret d’un perfecte son nocturn és un bon pijama, puc
apostar 100 a 1 que aquests dracs terribles que treuen foc pels queixals són
de solvència contrastada per eliminar
qualsevol enemic nocturn. Dracs de
tota mida i color que es converteixen
en aliats de cotó suau i promeses de
somnis plens d’aventures.
hatley.com
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2.

3.

I si només amb el pijama no se senten
100% segurs, donem-los una segona
arma antipors nocturnes! Una arma
de complicitat absoluta: un petit coixí
de cara divertida i pintes de superheroi poc combatiu. Tres models diferents, fets a mà a França, amb cotó i
pintures no contaminants. Una edició
única i limitada que podeu trobar a la
fantàstica botiga en línia de MilieO,
una iniciativa d’una dissenyadora
gràfica que el 2014 va crear la seva
pròpia marca d’objectes artesanals
realitzats amb materials naturals i
producció local. Els grans atacam els
nostres monstres particulars perseguint somnis professionals...

Com a darrera i desesperada possibilitat per posar fi a l’insomni ocasionat
pels monstres i fantasmes sempre
ens queda la pantalla, del mòbil o de
la televisió. El videoclip de «Let it go»,
un capítol de Tom i Jerry o les fotos
de quan eren nadons (per què els
apassiona tant veure’s de petitons?!)
sempre funcionen, malgrat que mirarlos dins el llit, estrets, en pantalla de
smartphone, amb el braç mig adomit...
és bastant millorable! I això és el que
ha fet la gent de Luckies of London: un
projector de cartró d’acabats de luxe,
senzill però efectiu, amb què només
amb el mòbil podrem convertir qualsevol racó de ca nostra en un home
cinema de ràpida execució. Si amb
això no adormim plàcidament a dracs,
fantasmes, superherois, fills... i pares!,
realment ens haurem de convertir en
els dolents de la pel·lícula i plantar
cara als nostres petits monstres amb
paraules majors. Bona nit a tothom...
Xssssst...

laboutiquede.milieo.com

Aquest Nadal vine al Liceu
amb tota la família:

smartphoneprojector.co

La petita flauta
mágica
Gran Teatre del Liceu
28 de desembre a les 18 h
29 de desembre a les 12 h
Teatre-Auditori de Sant Cugat
30 de gener a les 18 h

Els
pastorets
Gran Teatre del Liceu
20 de desembre a les 11 h
27 de desembre a les 12 h
Preu: de 10€ a 18€

Preu únic: 13 €
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liceubarcelona.cat

Per la ciutat

El dolent
del laberint
Per:

Montse Rivero

34

Per la ciutat

Al llarg de la història, els laberints han estat espais
carregats de misteri i simbologia. Alguns exemples:
la planta laberíntica de palau de Knossos a Creta
va ser l’escenari del mite del Minotaure, en el qual
Teseu, ajudat per Ariadna, va aconseguir matar el
Minotaure que cada any devorava set joves i set
donzelles d’Atenes. El laberint dibuixat al paviment
de la catedral de Chartres era l’encarregat de recordar
als creients la dificultat d’arribar a Déu. Als millors
jardins del renaixement i del barroc es van construir
laberints vegetals, testimonis d’alegres seduccions i
jocs amorosos. I finalment, per acabar amb els exemples, tenim The Shinning, en què Stanley Kubrick va
explotar el laberint com a espai de terror a la seva
icònica pel·lícula, en la qual un embogit Jack Nicholson
perseguia la seva família dins d’un laberint nevat, als
jardins d’un hotel de vacances, tancat a l’hivern.
35

Els laberints, doncs, són espais l’al·legoria que han anat evolucionant amb les modes i els temps.
Res de tot això trobareu al parc del Laberint d’Horta, que té com a peça central
un dels laberints vegetals més ben conservats d’Europa. Aquests jardins tenen el
privilegi de ser els més antics de Barcelona, concebuts per Joan Antoni Desvalls
i d’Àrdena, marquès d’Alfarràs, a finals del segle xviii, que els va adscriure a l’estil
renaixentista italià. Presidint l’entrada del laberint vegetal, trobareu un relleu en
marbre amb la frase: «Entra, saldrás sin rodeo,/el laberinto es sencillo,/no es menester el ovillo/que dio Ariadna a Teseo».
Contemplar el laberint vegetal des de la terrassa superior, flanquejada pels temples neoclàssics de Dànae i Diana, és contemplar bellesa i harmonia, és copsar la
serenitat que transmet el paisatge mediterrani, una sàvia combinació de natura antropitzada. Aquesta placidesa, sobretot quan vas amb canalla, es perd ràpidament
i sobretot si sou d’emocions fortes i us endinseu en el laberint vegetal, sense el
cabdell d’Ariadna. Si sou més porucs, aquí us dono la clau per no desesperar-vos:
si teniu cap dubte, agafeu sempre el camí de la dreta.
Tanmateix, el parc del Laberint és molt més que aquesta peça central. El parc disposa de molts altres espais treballats d’acord amb les modes del moment. Joan Antoni
Desvalls era un home de ciència, impulsor de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona, i com a tal sabia molt bé que al Mediterrani no creix cap jardí si no té aigua. Per això, una de les primeres peces que va construir va ser el gran safareig que
està situat a la part superior del jardí. Havia de servir per regar la seva obra vegetal.

Llegiu l’article sencer a

elculturista.cat
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Bones idees

Llums,
càmera,
acció!
Per:

María Pla

crispinazarzosa.com

Com fer una petita animació domèstica
Per Nadal hi ha qui recita un vers, munta un
espectacle de teatre o reprodueix el ball de l’escola
per a la família. Aquí us proposem captivar el vostre
públic amb una animació digital. Fareu de director,
guionista, dissenyador, realitzador i càmera!
Necessitem:

paper o cartró
per dibuixar
+ materials
diversos que et
permetin crear
els efectes que
t’agraden.

llapis o retolador
de color negre

cartró gruixut
amb forat

tisores

2 cadires

cola

telèfon mòbil o tauleta.
Aplicació StopMotion
(gratuïta)

01

Creem el fons on succeeix la història, dibuixant o aplicant materials sobre un cartró
o paper.

02

Penseu i creeu el dolent de la pel·lícula. Cal separar-ne totes les parts, com si fos
una marioneta, per poder moure-les independentment. També prepareu formes de
substitució, diferents cares perquè pugui fer diferents expressions, diversos cossos
per si volem fer que giri sobre si mateix, voli, etc.

03
La María es dedica a la producció d’animació infantil i gestió cultural. Amb quatre dibuixos et munta una pel·lícula.
Ara, a El Culturista, tenim la sort de comptar amb la seva
col·laboració. Molta atenció: casa vostra es convertirà en
un plató que no tindrà res a envejar als de Hollywood.
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Prepareu el cartró gruixut amb un foradet (prou gran perquè la càmera vegi a través
d’ell) i col·loqueu-lo sobre dues cadires, com si es tractés d’un pont. Col·loqueu
sota el pont el fons i els personatges.

05

Dispareu amb la càmera. L’aplicació us deixarà disparar els fotogrames (les escenes
de la pel·lícula) per segon que vulgueu; com més fotos per cada segon feu, més realista serà el moviment. Sis o vuit fotos per segon són un bon nombre per començar.
Trobareu el vídeo del muntatge acabat a elculturista.cat
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Bones idees

Uns bombons
ben bons
Per:

Els nostres bombons, fets a casa!
Podeu preparar un recipient ben nadalenc en forma
de ren amb un got de cartró, i serà un regal excel·lent
per als mestres i amics de l’escola.
Per a 20 unitats, necessitem:
175 g de xocolata de cobertura (en trobareu als supermercats), 100 g de
nous pelades, 100 g de panses sultanes, 80 g d’ametlla laminada, paper
de forn, una safata. Per fer el ren: got de cartró, cartolina, tisores, cordill, bosses de cel·lofana, pintures (opcional) i cola.

Marta Carnicero
Laia Casanova

Il·lustracions de:

01

Prepareu tots els ingredients. Poseu la xocolata en un bol gros i desfeu-la al bany
maria sota la supervisió d’un adult, tot remenant-la de tant en tant. Afegiu-hi les
nous, les panses i l’ametlla laminada. Barregeu-ho bé amb una cullera grossa.

02

Cobriu una safata amb paper de forn i aneu dipositant-hi cullerades de la barreja, de manera que formin petites muntanyes. Refredeu-les a la nevera fins que
s’endureixin.

03

Un cop els bombons estiguin freds, podeu col·locar-los dins de càpsules de paper
arrissat (com les de les magdalenes però més petites).

04
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. Ara, a
El Culturista, tenim la sort de comptar amb aquest gran
equip i de poder tastar les seves personalíssimes receptes.

Podeu preparar els bombons amb altres tipus de fruita seca (avellanes, orellanes
d’albercoc, maduixes dessecades, etc.), i fins i tot amb cereals, com per exemple
amb arròs inflat.

Per fer el ren: Només cal que dibuixeu unes banyes, uns ulls i un nas rodó a la

cartolina; retalleu-ho i enganxeu les peces al got de cartró. Poseu els bombons en
una bossa de cel·lofana transparent, lligueu-la i col·loqueu la bossa dins del got.
Trobareu més informació a elculturista.cat
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L’entrevista

Marc Recha

entrar el Roc. Es tractava de condensar tots
els anys d’aprenentatge amb el meu fill amb
una idea de ficció. A la pel·lícula tot el que
surt és el que fem: fem volar l’estel, passegem per les vinyes o ens banyem a la platja.
Per ell és fer el que fa cada dia amb el seu
pare.

A la pel·lícula s’explica un conte d’un gegant. És un conte inventat expressament
per a Un dia perfecte per volar?

L’ENTREVISTA

Marc Recha

GUIONISTA I DIRECTOR DE CINEMA
Per:

Núria Puyuelo

La revista El Culturista dedica aquest número als dolents de les pel·lícules.
A les teves pel·lícules hi ha bons i dolents?

No m’ho he plantejat mai. Una de les coses més interessants de l’ésser humà és
la seva contradicció intrínseca. Hi ha gent que al llarg del dia està en diferents
estats d’ànims i això és el més bonic que hi ha. Tant el cinema com la literatura i la
música han aprofundit molt en això. Si no fóssim contradictoris, la història de l’art
gairebé no existiria. Les coses són molt més complexes que aquesta dicotomia
entre el bo i el dolent. I a vegades aquells que es diu que són els dolents només
són els diferents.

Els nens
han de veure
tot tipus
de cinema

És un conte inventat, que es diu «La pilota
del gegant» i que fa molts anys que li explico,
on hi ha tot un seguit de personatges. És un conte de milers d’episodis, que han
anat evolucionant al llarg dels anys, en què el Roc parla amb els personatges
directament, hi interactua, proposa les trames... És un conte que li explico els matins, quan anem amb cotxe a l’escola, a Barcelona, i ens trobem uns embussos
horrorosos. És una història improvisada: si un dia hi ha núvols, aquell dia el conte
va de núvols... Quan el vaig a buscar a la tarda a l’escola, en comptes d’apuntar-lo
a activitats extraescolars, fem tot això que surt a la pel·lícula. Per reproduir-ho, s’ha
escrit un guió molt treballat i dialogat. És una mena de ficció autobiogràfica en què
es desdibuixa on comença una cosa i acaba l’altra.

Com va ser l’experiència de rodar amb el teu fill?

Per a ell va ser fàcil, perquè tota la gent de l’equip són amics nostres i coneix el
Sergi López des que era petit. En aquest sentit, tot eren complicitats.

Tenia experiència com a actor?

No, però ell no li dóna cap importància. És com el fill del fuster que està acos-tumat
a veure el seu pare fent prestatgeries, cadires... El seu pare fa cinema i ja està.
El Roc ho viu com una cosa normal, el seu pare fa pel·lícules i aquest cop n’hem
construït una en què parlem de coses que fem en la vida quotidiana.

La pel·lícula ens mostra una figura paterna propera i tendra. És una mena
d’homenatge als pares?

A Un dia perfecte per volar, el protagonista és el teu fill. Com sorgeix la idea
de fer una pel·lícula amb ell?
Em vaig proposar fer una pel·lícula amb un grup d’amics un mes d’agost, amb
cinc dies, al costat de casa, que mostrés els llocs on visc i, aquí, és quan va

La pel·lícula parla de la presència del pare, del pare entès com una figura constructiva i positiva, en contrast amb l’imaginari col·lectiu que hem vist al llarg dels
anys en moltes pel·lícules, on la paternitat és vista des de la crueltat, el patriarcat,
l’autoritat, la por... Aquí per primera vegada es veu una cosa que és justament
l’altre costat; és aquesta paternitat desitjada i volguda. A la pel·lícula el pare és algú
que acompanya el nen, que està amb ell, que té cura d’ell, però que també el deixa
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volar i ser lliure, que li permet caure perquè sap que després s’aixecarà i continuarà
volant. Hi ha pares que vivim la paternitat amb normalitat.

I també és tota una declaració d’amor al teu fill.

Jo diria que és un film testamentari, que queda fixat en l’espai i el temps, per quan
jo no hi sigui, però sobretot perquè és una història que fomenta la curiosi-tat com
a forma d’aprenentatge. El nen observa el que hi ha al seu voltant i a partir d’aquí
crea una mirada pròpia. És l’educació des d’aquest punt de vista, entenent que l’eix
central de l’educació parteix de casa i que l’escola és complementària, encara que
paradoxalment els nens hi passin més temps. A la pel·lícula es parla a través dels
contes i s’aprèn a través de tot això.

Creus que després d’aquesta experiència el teu fill voldrà seguir fent cinema?

A ell li ha agradat l’experiència. Durant el rodatge en Roc tenia sis anys i si en
comptes d’haver durat cinc dies, s’hagués allargat més, el Roc segur que hauria
petat, perquè els nens no són robots. La idea no va ser això que es fomenta ara,
d’exposar els nens excessivament davant de les càmeres. Aquí es reprodueix una
història a través d’un conjunt de molts anys de convivència i es crea una història de
ficció, condensada en setanta minuts.

Quina pel·lícula recomanaries als pares perquè veiessin amb els seus fills?

N’hi ha moltes. Jo recomanaria que veiessin tot tipus de cinema, des de cine mut,
fins a pel·lícules de Jacques Tati, per exemple Monsieur Hulot. Al meu fill també
li ensenyo cine de tot tipus, també de dolent, perquè és bo que els nens vegin tot
tipus de cinema.

Què volies ser de petit?

Marc Recha (L’Hospitalet de Llobregat, 1970) és guionista i director de cinema.
A finals d’octubre va estrenar la seva darrera pel·lícula, Un dia perfecte per volar,
protagonitzada pel seu fill Roc, de set anys, i Sergi López. Al film, ambientat al
massís del Garraf, Recha ens mostra, a través de la narració d’un conte, la relació
que manté amb el seu fill.
Altres pel·lícules del director són El cielo sube (1991), L’arbre de les cireres
(1998), Dies d’agost (2006) i Petit indi (2009), entre d’altres.
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Als vuit anys ja vaig dir que volia fer cinema. De petit, tenia un projector Bian-chi,
amb bobines exteriors, i convidava els amics de la classe a casa. Vaig co-mençar a
fer cine als deu anys, filmant amb una Super-8. Jo em vaig educar veient cinema de
gènere, westerns, pel·lícules d’aventures, de terror... i el que feia era una emulació
del que veia a la pantalla gran.
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