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EDITORIAL

Els insectes
Mosquit d’aixeta, puça, poll… és la mida d’aquestes bestioles el que ens fa utilitzar-les com a apel·latius afectuosos per dirigir-nos a la nostra canalla, fins i tot
quan es converteixen en mosques colloneres. Amb la calor comencem a albirar
l’estiu, imperi dels nens –lliures d’obligacions– i dels insectes –igualment.
Els insectes, sobretot, connoten natura, camp i tendes de campanya, però
també Autan, Relec i pànic nocturn si un mosquit s’esmuny dins l’habitació. A
casa meva el suposat gran truc per evitar-ho consistia a no obrir mai el llum de
l’habitació abans d’anar dormir i flitar tots els racons una hora abans de ficarse al llit (sa, sa). Ho feia metòdicament, igual com untar-me amb repel·lents o
endollar la pastilla a la nit, però ni així: les vacances eren picades, bicicleta i a
la nit «prendre la fresca».
Més enllà dels mosquits, els insectes, que per a alguns són incòmodes i empipadors (tots els que hem vist La meva noia sabem com de perilloses poden arribar
a ser les abelles), són fascinants, i així ens ho han fet veure naturalistes i estudiosos. Amb deu anys, Gerald Durrell va quedar meravellat per la fauna i la flora
que l’envoltava a l’illa grega de Corfú. A la seva trilogia autobiogràfica –La meva
família i altres animals, Ocells, bèsties i parents i El jardí dels déus– retrata amb
la mateixa precisió, humor i tendresa els membres de la seva família, les plantes
i les bèsties del jardí. Si pareu molta atenció, de nit, potser veieu la Kotchevnik
durrelli, una papallona nocturna que porta el seu nom.
Aquest desè número és cent per cent d’estiu i una declaració d’amor a la família
d’animals més nombrosa del planeta.

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
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® Pedro Arnay
FESTIVAL / ARTS ESCÈNIQUES

Minigrec
Per:

FESTIVAL / MÚSICA / TECNOLOGIA

Minimostra Sonora i Visual

Ester Bueno

Si la primavera ens acosta als dracs i els llibres, inevitablement, l’estiu és temps de
Grec i, com cada any, aquest festival aposta per fer una programació per als més
menuts: el Minigrec.
Us avancem algunes propostes que ens faran somiar sense haver d’anar a dormir:
Amb Loo de la Cia. Ponten Pie, els petits podran experimentar les sensacions dels
vents i de les dunes dels deserts. Vuelos és l’aposta per la dansa, per la qualitat feta
moviment, pel treball elaborat i delicat. Basat en el desig de volar de Leonardo da Vinci,
la companyia Aracaladanza dóna tantes ales a la imaginació que podrem viatjar sense
moure’ns de la cadira. Dins la panxa del llop és l’espectacle que presenta De Paper,
un relat divertit, il·lustrat amb teatre d’ombres, teatrins de paper i titelles de cartró que
ens transporta a boscos, mars i deserts per oferir-nos un retrat de la cadena alimentària
amb humor i molta música. Amour és un espectacle deliciós de la companyia Marie
de Jongh, un túnel del temps i un lloc de trobada per compartir emocions i reflexions.
Maravilla en el país de las miserias mostra com la imaginació pot arribar a ser una eina
de supervivència en un país en guerra. Inspirada en Juan Rulfo i Lewis Carrol, la compromesa proposta d’Atikus Teatro ens explica com uns nens superen la por i la solitud
mitjançant la fantasia, el joc i l’amistat.

Per:

Clara Drudis

Desena Mostra Sonora i visual. Sí, culturistes, ho heu llegit bé: deu anys! Semblava
que fos ahir que la tecnologia es posava al servei del so i de la imatge i ja fa una
dècada que la Mostra ens apropa a la creació artística sonora i visual.
Un centenar d’artistes ens proposen directes musicals, instal·lacions interactives i
videoart. A més, Kouloumek, Eli Gras, Alba Corral i altres artistes ens acompanyen
en una àmplia proposta de tallers i experiències per a tota la família.
Us n’avancem algun secret (xst... no l’esbombeu!): enguany s’inaugura la MiniMostra, un espai on els menuts de la casa podran desenvolupar la seva creativitat
i experimentar amb les tecnologies tot creant instruments o component un tema
musical. I moltes més coses que no us volem revelar!
I doncs, anem de festa?

El tret de sortida serà el dia 26 de juny amb una festa d’accés gratuït als jardins del
Teatre Grec. Fem estiu, fem Minigrec!

Mercat de les Flors / Sat! Teatre / Sala Fènix /
Teatre Grec / Teatre Lliure / Teatre Romea

Convent de Sant Agustí

Del 26 de juny al 24 de juliol / 0-12 anys / 9-12 € / Consulteu lameva.barcelona.cat/grec

Del 7 a l’11 de juny / Gratuït / Familiar
conventagusti.com
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CASAL CULTURAL

CASAL CULTURAL

El Born CCM-Pere Virgili

Culturnautes
Per:

Sílvia Romera

Us entusiasma la cultura i l’art contemporani? Encara no heu pensat què fareu
aquest estiu? Doncs us animem a donar una ullada a la proposta de casal d’estiu
del CCCB: Culturnautes! Un casal que, tenint com a base els continguts de les exposicions del CCCB d’enguany, vol ser un laboratori de creació i experimentació
col·lectiva que acosti els participants a les diferents disciplines artístiques a partir
de tallers, sortides i activitats lúdiques dirigides per cinc col·lectius especialistes. El
casal està pensat per a nens i nenes de 6 a 14 anys i es presenta en una estructura
de cinc setmanes temàtiques. La primera setmana està dedicada a la fotografia: amb
el col·lectiu CliCme, es descobrirà el potencial de la imatge i s’aprendrà a crear gifs
animats. Durant la segona setmana es treballarà la creació artística amb Alehop! [Exploradores urbanos!]: els nens i nenes s’endinsaran en l’exploració de l’espai públic
a partir dels sentits i treballaran el llenguatge creatiu en relació amb la transformació
de l’entorn. La tercera setmana serà per escriure i dibuixar: de la mà de VoxPrima es realitzaran tallers d’escriptura i il·lustració. La quarta setmana està dedicada
al cinema experimental i la música: amb A Home in Progress Film, es crearà una
pel·lícula d’animació. I finalment, durant la cinquena setmana es treballarà el pensament científic: el col·lectiu La Mandarina de Newton oferirà un viatge per explorar
l’electromagnetisme, la codificació i la creació a partir d’una multitud de conceptes
físics. El monitoratge del casal va a càrrec de la Fundació Pere Tarrés. Una oportunitat única per fer una bona capbussada en la cultura i la creació contemporània!

Els casals del Born CCM
Per:

Montse Rivero

El jaciment del Born és quelcom especial, probablement únic en el món. I no ho és
perquè es tracti d’unes restes urbanes més o menys ben conservades, ni perquè
es trobi sota l’estructura de ferro del que va ser l’antic mercat central de Barcelona,
a finals del segle xix. El jaciment del Born és diferent perquè sabem com es deien
i a què es dedicaven totes i cadascuna de les persones que van viure en aquest
retall de ciutat al tombant del segle xvii.
Per això són tan interessants i especials els casals que ofereix el Born CCM. Probablement ens donen la visió històrica més documentada del món. Hi haurà una
setmana dedicada a contes històrics, una de jocs i festes, una altra per viure tal
com era el gran mercat i una última setmana per fer d’arqueòlegs.
Quan s’estudia el passat molt llunyà, la principal font d’informació per als historiadors és l’arqueologia, disciplina que treu a la llum les restes materials que es troben
amagades en el subsòl. Els arqueòlegs extreuen, capa a capa, els diferents estrats
formats pel pas dels anys en un mateix lloc.
Durant una setmana aprendrem com és la feina d’un arqueòleg, com interpreta les
troballes que fa i com és capaç de generar coneixement a partir d’elles. Coneixerem el
nostre passat per acabar imaginant què pensaran de nosaltres els arqueòlegs del futur.

Born CCM

CCCB / Del 27 de juny al 29 de juliol
De 6 a 14 anys / Consulteu horaris i preus / Inscripcions fins al 16 de juny / cccb.org

Del 28 de juny al 29 de juliol / De 6 a 12 anys / Consulteu preus i horaris
Cal inscripció prèvia 93 256 68 50 / reserveselborncc@bcn.cat
elbornculturaimemoria.barcelona.cat
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TITELLES

CINEMA

Como una regadera
Clan de Bichos
Per:

Clara Queralt

Des de Madrid, on ha tingut un gran èxit de públic, ens arriba aquest espectacle
carregat d’humor, coloraines i una bona dosi de crítica social. L’argument és per
treure-li suc: uns pispes roben la pasta i no queda res per menjar a casa, així que
la mare Olla haurà d’empaitar els lladres mentre tota la resta d’objectes de la casa
(regadores, cassoles, escombres, coberts...) prenen vida per ajudar-la, o no, en
les seves peripècies. Una forma lúdica i molt original, doncs, de posar sobre la
taula qüestions com la malnutrició infantil o les injustícies socials. Que la temàtica
no us faci arrufar el nas perquè la canalla al·lucinarà amb els més de cinquanta
personatges que hi apareixen, entre titelles i objectes animats, molts d’ells creats
amb materials reciclats o insòlits (atenció als fets amb pa!), i també amb els audiovisuals, el teatre negre i la música en directe. Amb ben poca cosa, la companyia
Clan de Bichos ha estat capaç de recrear tot un univers surrealista i lluminós que,
com a mínim, us sorprendrà.

La Puntual

Cicle «L’estiu dels petits cinèfils»
Per:

Sergi Rodríguez / Films & kids

Quan la calor de l’estiu es fa insuportable, una sala de cinema és un refugi fantàstic
per allunyar-se de la xafogor. I si, a més, aquesta sala és al CaixaForum i hi aneu els
dissabtes de juny, juliol, agost i setembre, el que us hi espera és una programació de
traca i mocador amb una selecció de la millor animació que es pot veure més enllà
de les grans estrenes habituals. Amb aquest cicle petits i grans podreu descobrir
joies de l’animació europea com les franceses Phantom Boy, que explica com un
nen malalt pot convertir la seva ànima en una mena de superheroi eteri; Zarafa, la
història real d’una girafa convertida en moneda de canvi pel rei de França, i Kerity i
la casa dels contes, una fabulosa incursió, literal, en el món dels contes infantils per
part d’un nen que no sap llegir. També s’hi podran veure la coproducció francodanesa
Al sostre del món, una bella història sobre una noia que va cap al pol nord resseguint
les passes del seu avi; la irlandesa La canción del mar o l’alemanya Laban, el petit
fantasma. Quina por!, en què un espectre preciós vol fer por però no ho aconsegueix.
També ens podrem acostar al cinema indi amb la cinta d’acció real Hawaa Hawaai,
una faula sobre un nen pobre que somia a convertir-se en patinador, o al cinema
brasiler, amb El nen i el món, i podrem gaudir d’una sessió de curts amb cintes com
ara Por de volar, L’elefant i la bicicleta i Grand Prix, de Marc Riba i Anna Solanas. Les
sessions comencen a mitja tarda, els films es projecten en versió original subtitulada
o doblats (consulteu el programa)... i la fresqueta està assegurada.

CaixaForum

17, 18 i 19 de juny
9 € / A partir de 4 anys / Durada: 55 min
lapuntual.info

Del 4 de juny al 24 de setembre / Consulteu horaris / A partir de 4 anys / 4 €
agenda.obrasocial.lacaixa.es
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CINEMA

Sala Montjuïc
Per:

Andreu Gabriel i Tomàs

Un any més, el cinema a la fresca de Sala Montjuïc proposa dues sessions familiars que no us podeu perdre. Divendres 15 de juliol, es projectarà El circ, un
dels films de Charles Chaplin més complets, madurs i a la vegada encertats per
a la canalla. Les gràcies i desgràcies del vagabund enamoradís (aquest cop, el
cor de Charlot quedarà tocat per les bondats de la filla de l’amo del circ on s’ha
vist abocat a treballar) estaran acompanyades per la música en directe que Lluís
Vidal ha compost per a aquest clàssic. Una setmana més tard, el 22 de juliol, podrem recuperar Del revés, l’èxit de Pixar de l’any passat. Potser sí que és recent,
però ja s’ha guanyat el mèrit de també ser considerat un clàssic. A Del revés,
una matèria en principi tan allunyada del cinema infantil com és la psicoanàlisi
passa a ser el motor d’una història de dibuixos animats sobre una nena que ha
de mudar-se a San Francisco. Per acabar de fer pessigolles a les emocions, la
sessió es completarà amb el jazz de Mathilde Toussaint Quartet, que oferirà un
concert aquell mateix vespre.

Castell de Montjuïc
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ART / TALLER

Taller de descoberta i Land Art:

Descobrim el parc de l’Oreneta
Per:

Gemma Esteban

Terra, pedres, bastons, fulles, aigua, troncs... Qui necessita pinzells i pintura tenint
tot això a mà? No ho sabíeu però a casa teniu un (o més d’un) autèntic land-artista!
I és que el Land Art és un corrent que utilitza els materials i el paisatge naturals com
a base creativa. Normalment són creacions efímeres –què hi ha més efímer que un
dibuix a la sorra de la platja?– i molt respectuoses amb el medi ambient.
Ara que ja sabem alguna cosa més, prepareu-vos per deixar anar tota la vostra
creativitat a l’aire lliure. Per fer-ho, us proposem aquest ecotaller de Land Art que
ens permetrà redescobrir en família el parc de l’Oreneta. Una nova mirada més
slow, poètica i respectuosa a una de les àrees verdes més conegudes de Barcelona. I el millor de tot, els nens segurament no es podran endur les seves creacions
a casa!

Centre Cívic de Sarrià

15 i 22 de juliol a partir de les 20.30 h
A partir de 5 anys / 6 €
salamontjuic.org

18 de juny de 11 h a 13 h
Familiar / Gratuït / Cal inscripció prèvia (tel. 932 562 720)
ccivics.bcn.cat/sarria
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CIÈNCIA / TALLER

L’obrador Modernista:

L’ergonomia
Per:

Guillem Fructuoso

No és estrany anar caminant amb certa pressa pel passeig de Gràcia i trobarte amb alguna persona embadalida mirant les façanes, o el que encara és pitjor,
d’esquena a les cases i mirant una càmera situada al final d’un pal. Cent anys
després de l’inici del fenomen cultural del Modernisme, aquest moviment continua
fascinant per les seves formes, colors i tècniques constructives. Concebut com un
moviment democratitzador de l’art i la societat, el Modernisme va voler posar en
valor l’ofici dels artesans en un moment en què la industrialització s’apoderava de
tot gust estètic.
L’ergonomia, l’esgrafiat o els panots hidràulics van ser tècniques usades pels grans
artistes modernistes i que ara la canalla podrà posar en pràctica en els tallers de La
Pedrera. El mateix Gaudí, per crear els poms de les portes de La Pedrera, modelava el fang amb les seves mans fins a trobar la forma definitiva. Us sentireu com
Gaudí en ple procés creatiu!

La Pedrera

El sol que fa córrer un kart
Cultivant la ciutat
Per:

Elm Puig

El món està fet d’interrogants: els pocs que sabem respondre i els molts que se’ns
amunteguen a la pila dels dubtes perennes. Com es fa córrer un kart només amb
el sol? Com es cultiva una ciutat? Dels interrogants infinits de la vida, no en podem
donar resposta des d’aquí, i ho sentim, però d’aquestes dues preguntes concretes,
sí! I ho fem amb l’ajuda de La Fàbrica del Sol, un equipament municipal creat
per fomentar l’educació ambiental i la sostenibilitat que, des de la seva seu a la
Barceloneta, ens suggereix un parell de propostes per a dos dissabtes preestivals:
d’una banda, un taller de construcció d’un vehicle amb una placa solar i material
de rebuig que es mourà gràcies a la nostra inventiva i, sobretot, a l’energia del sol;
i d’altra banda, una activitat de descoberta de la xarxa d’horts urbans de la ciutat,
que inclou una visita a l’hort de Can Cadena, per aprendre i també per cultivar
el nostre coneixement sobre plantes aromàtiques, insectes pol·linitzadors o papallones. Un últim interrogant: us hi apunteu? Aquest només el podreu respondre
vosaltres, i us encoratgem que digueu que sí.

La Fàbrica del Sol

25 de juny a les 10 h
De 9 a 13 anys / 8,50 € (gratuït per als socis del Club Super3) / Durada: 1h i 45 min
lapedrera.com

3 de juny de 18 h a 20 h i 11 de juny de 10.30 a 13.30 h
Familiar / Gratuït / Cal inscripció prèvia
Bcn.cat/lafabricadelsol
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LLIBRE

A tocar de les bestioles
Helène Convert
Combel

A partir d’1 any
Per:

Anna Soldevila

El món de les bestioles més petites sempre ha estat el terreny animal més estrany
tant per als adults com per als nens. Aquests petits animalons són bestioles de
mida molt reduïda, sovint molt mogudes, i, per què negar-ho, de les menys agraïdes d’apropar-s’hi. El llibre A tocar de les bestioles ens acosta, amb la millor mirada
possible, al món dels animals més esmunyedissos que existeixen. Aprendrem a
través del tacte quins són els trets físics més recognoscibles del cuc de terra o la
llagosta, coneixerem com creixen i canvien al llarg de la vida la marieta, la mosca
o la papallona, i aprendrem a diferenciar les abelles de les vespes. Perquè només sabent quin aspecte i tacte tenen, podrem aprendre a estimar els insectes i a
respectar-los tal com són.
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LLIBRE

LLIBRE

El jardí de les papallones

El gran llibre de les cuques

Cruïlla

Editorial Joventut

A partir de 3 anys

A partir de 5 anys

Philippe Ug

Per:

Isaac Casals

Yuval Zommer

Per:

Luz Verdaguer

Si sou lectors fidels d’aquesta revista, després d’aconseguir aquest nou número,
haureu anat directament a les pàgines centrals a delectar-vos amb els savis consells del Professor Catòdic. Però si no ho heu fet no deixeu ara aquestes línies,
no us faré cap spoiler, sàpigueu simplement que us parlarà del clàssic dels anys
vuitanta Cariño, he encogido a los niños. Doncs bé, que no us enlluernin els seus
cants de sirena, al segle xxi tenim altres vies per endinsar-nos en l’univers minúscul
dels insectes sense necessitat de ser reduïts a la mida d’una puça. El jardí de les
papallones és un llibre en format pop-up en el qual es despleguen escenes protagonitzades per formigues, escarabats, pregadéus i altres bestioles. Una veritable
experiència en tres dimensions que converteix les pàgines en territoris per explorar,
mirar del dret i del revés, i descobrir-ne tots els detalls.

Sabies que les abelles dansen per dir-se les unes a les altres on trobar flors fresques? O que les formigues es passen missatges donant-se copets amb les antenes?
Tot això i més ho descobriràs a El gran llibre de les cuques, on els aficionats als
insectes podran gaudir i aprendre més sobre aquests éssers diminuts i incansables.

18
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El llibre està ple d’informació sobre on i com viuen les cuques, i també dóna consells
i trucs perquè puguis esdevenir un bon observador d’insectes. Les il·lustracions de
Yuval Zommer són una festa i conviden a passar-se hores mirant-les o jugant a
trobar la mosca que s’amaga a cada pàgina. Aquest és el primer llibre de Zommer
que s’ha editat en català i castellà.

/ 04

Los insectos

Fernando Bort Misol
Il·lustrador: Carlos Velázquez
SM

A partir de 7 anys
Per:

Ricardo Rendón
/ Abracadabra Llibres

/ 05

Els insectes superen en nombre d’espècies tota
la resta de grups d’animals junts, i no hi ha cap
indret de la Terra on no visqui un insecte, fins i tot
a l’Antàrtida n’hi ha. A més, els fòssils d’insectes
més primitius que es coneixen són dues vegades
més antics que els primers dinosaures... Amb
aquestes dades curioses comença aquest llibret
de 32 pàgines per a primers lectors. A continuació,
aborda temes tan interessants com el mimetisme,
els sentits, insectes perillosos o de rècord, amb
un text precís i ric en informació, i il·lustracions
realistes, documentades i molt ben aconseguides.
Però el que fa més atractiu aquest projecte (que
forma part d’una col·lecció anomenada Naturaleza,
que de moment té cinc títols) és que es tracta d’una
aposta pel talent local en un tipus de llibre (informatiu i de coneixement) on hi ha moltes traduccions i
s’arrisca poc per la producció pròpia. Un esforç que
cal destacar i que tant de bo es multipliqui.
LLIBRE

La increïble història
d’... un amic excepcional
David Walliams
Il·lustrador: Quentin Blake
Montena

A partir de 9 anys
Per:

Jorge Manzanilla

Si et dic «Computer says no» i has vist algun capítol de Little Britain, de seguida
visualitzaràs un home transvestit en la dependenta més bartlebiana i malvada que
hagis vist mai. Està interpretada per David Walliams, actor còmic i també autor
de best-sellers infantils al Regne Unit. Alguns el consideren el nou Roald Dahl,
segurament és una exageració –encara que el gran Quentin Blake il·lustri els seus
llibres–, però sí que estem davant d’un digne hereu del deliciós humor negre del
mestre. A Un amic excepcional coneixerem l’home més fètid del món, un sense
sostre brut i pestilent a qui mai no gosaríem apropar-nos. Per sort, la Chloe ho fa i
d’aquesta trobada sorgeix una amistat meravellosa.
21
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MÚSICA

Les Tres Taronges
Nyam nyam!
2012

MÚSICA

The Ladybug Transistor
The Albemarle Sound
1999

Per:

Pere Agramunt

Benvinguts a les prodigioses aventures dels Ladybug Transistor. El grup de Brooklyn, liderat per Gary Olson, va tenir un dels seus moments de glòria, dins el calaix
de sastre de l’indie pop, amb aquest tercer treball, The Albemarle Sound.
La fi del mil·lenni va ser propícia per a la recuperació dels sons del pop barroc
i la psicodèlia pastoral per part d’uns quants músics melòmans. Pels carrers on
corrien els entesos es bescanviaven dos pedals de distorsió per un Burt Bacharach, un bateria grunge per un «Smile» de The Beach Boys. Aquest disc és una
peça d’orfebreria sonora que hauríem de datar, erròniament, cap a finals dels anys
seixanta, com la majoria dels seus referents. Un autèntic viatge de Canterbury a
San Francisco.
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Per:

benmallorqui.com

Famílies culturistes, sabeu que els espinacs els menjam a l’hivern i que les millors
prunes són les picades pels ocells? Nyam Nyam és un clar al·legat al producte local
i de temporada, concretament balear però exportable al territori català (que estem
molt a prop i compartim dieta mediterrània!). Aquest projecte impulsat pel Govern
Balear vol donar a conèixer als més menuts el món agroalimentari de l’arxipèlag.
Joan Bibiloni, el seu principal impulsor, ha comptat amb la col·laboració d’artistes
balears com Pau Debon, Maika Makovski i Tomeu Penya. Barcelonins, Mallorca no
només és platja, sangria i sobrassada!
A la cançó «Dolcets» s’enumera una llista de llepolies que van molt més enllà de
l’ensaïmada, i hi trobem un gran ventall de postres com la greixonera de brossat,
les figues amb bessons (ametlles), els bunyols per al dia de les verges i els cremadets. No us perdeu la intervenció estel·lar de Tomeu Penya, que a «Tumbet
tomevet» homenatja un dels plats estrella de les taules mallorquines, el tumbet!
Aquest plat típic de l’estiu illenc és fet d’hortalisses, patata, ceba, albergínia, pebrot
vermell i una capa de tomàquet de l’hort fregit a casa. Mmmmmm!
Al disc també trobareu una oda al menjar que ens refresca els estius, el trempó,
una gran llista de totes les tipologies de figues i prunes que es poden trobar al territori balear i una versió de «La Bamba» que reivindica les glòries de la coca bamba,
típica de Sant Joan a Ciutadella. Famílies culturistes, si ja esteu planificant les
vacances d’estiu i el vostre destí són ses illes, aquest és el vostre disc. No oblideu
de posar-lo a la maleta!
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Viu la natura
de molt a prop!
a Pedra Paper Tisora

LA BOTIGA DE JOGUINES DEL POBLENOU

Joc de coneixement
Desafíos naturaleza.
Insectos de Dideco

Caseta per a insectes
Graines en Folie

Microscopi
de butxaca
Nature zoom
de Die Spiegelburg
Troba la teva botiga veritas a www.veritas.es
o compra online a shop.veritas.es

pedrapapertisora.com

Caixa-observatori
amb lupa
Nature zoom
de Die Spiegelburg

C/ Marià Aguiló 118
08005 Barcelona
Telf: 931 067 064

Fanalet
Nature zoom
de Die Spiegelburg
Segueix-nos!

Pedra Paper Tisora

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?

La abeja Maya

Cariño, he encogido a los niños

«En un país multicolor nació una abeja bajo el sol». Aquesta és la frase, catòdics, i
és tan important en la història de la televisió espanyola com allò de «¿Cómo estaba
la plaza? ¡Abarrotá!», o com «Españoles, Franco ha muerto». Així començava la
cançó d’obertura de La abeja Maya, una sèrie japonesa que va emetre TVE l’any
1978, quan cap televisió privada ni autonòmica –ni parlem de plataformes digitals–
li disputava l’audiència. La manca d’alternatives va ser una clau del seu èxit, ja ho
sabem, el to és carrincló, el ritme és qualsevol cosa menys trepidant –és com si
el muntador fos conscient que l’espectador no podrà canviar de canal–. Però el
pèndol de la moda i la manca de perspectiva històrica potser ens han fet ser injustos amb la pobra Maya. El to era cursi però, en el fons, com a nena entremaliada
que qüestiona totes les definicions del món que li imposen els adults, la Maya era
diferent, tenia ànima de revolucionària. I seguint l’abella en el descobriment del
seu hàbitat, tota una generació va aprendre a reconèixer insectes i a entendre
les seves funcions dins la natura. Llagostes, libèl·lules, mosques, formigues, tots
formaven part de les aventures de l’abella que havia nascut sota el sol, i aquell
apropament d’uns dibuixos animats a una natura que bategava de vida potser va
permetre que després Hayao Miyazaki i els Estudis Ghibli, o la mateixa Bichos
de Pixar, agafessin el relleu amb un to molt més del gust dels nostres temps. Cal
consultar les fonts, estimats alumnes.

Glamur dels anys vint, gratacels dels trenta, exiliats dels quaranta, vestits dels cinquanta, rock’n’rolls dels seixanta, espies dels setanta… A mesura que passen els
anys aprimem les dècades, les associem a uns quants estereotips per endreçarnos el cap. Dels anys vuitanta, podríem parlar de cabells estarrufats, del so de les
bateries, de yuppies, de barbes massa ben retallades i d’un concepte més pertinent
per a aquesta secció: una bona comèdia dels vuitanta. Seria llarg desgranar les
característiques d’aquest camp semàntic –i aquest professor confessa que hauria
d’improvisar una mica si ho fes– però el cas és que funciona, i Cariño, he encogido
a los niños, amb el seu clima d’aventura familiar que acaba bé, el rostre de Rick
Moranis i els seus efectes especials anteriors a la digitalització, n’és un magnífic
exemplar. Un inventor treballa en un raig electromagnètic reductor i, per accident,
encongeix els seus fills i els dels veïns, fins a fer-los pràcticament invisibles. La
realitat no existeix més enllà dels sentits, catòdics, tot depèn del punt de vista.
Contempleu com el jardí de casa, abans escenari dels jocs més inofensius, pot
transformar-se en una selva plena de perills: els escurçons esdevenen monstres
juràssics; les màquines segadores, trampes mortals; les formigues, bèsties de càrrega; les abelles, avionetes que podrien portar-te de tornada a casa… Per sempre
més anireu amb compte quan trepitgeu una mica de gespa, catòdics!
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1975

1989

Joguines
Per:

kiddult.net
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02

03

Abelles
al rusc

Pop-out
d’insectes

Observatori
de bestioles

plantoys.com

petitcollage.com

Moses

«En un país multicoloooooor, nació una abeja bajo el sooool...». De
ben segur que, si parlem d’abelles,
aquesta cançó amb regust kitsch és
el primer que us ve al cap, però les
abelles són molt més que això. També són uns insectes amb una importància cabdal en l’ecosistema.

Els puzles enganxen i, si són
d’il·lustracions 100% estètiques i en
3D, l’èxit està assegurat. Aquest joc
inclou animalons (marieta, libèl·lula,
pregadéu, papallona, abella i escarabat) i una mica de flora per acabar
d’arrodonir la bucòlica escena.

Els insectes creen sentiments contradictoris. D’una banda, acostumen a fer una
mica de mania quan es miren de prop
(especialment si es tracta d’un escarabat sobre els llençols d’un hotel...ecs...)
i, d’altra banda, fascinen per la seva extravagància.

Els insectes són divertits de muntar
(ideals per tenir els nens entretinguts
una tarda de diumenge) i ben bonics
per decorar les prestatgeries. Us adverteixo que és més que probable
que sentiu la temptació d’utilitzar
aquests pop-ups per fer-vos uns
quants #shelfies per al vostre compte
d’Instagram.

Sortiu amb els nens i nenes al bosc,
jardí o parc, passegeu-vos-hi amb posat
d’explorador i agafeu els insectes més
atraients. Un cop a casa podeu posarlos en aquest artefacte, observar-los
amb deteniment, fer-vos preguntes i
buscar informació a internet per esdevenir uns experts dels insectes.

A partir de 3 anys

Malauradament és una espècie que
ha reduït molt la seva població, així
que és hora de tractar-la i respectarla com es mereix. Una bona manera
de fer-ho és parlar-ne als més petits.
Si ho fem mentre juguem a posar
aquestes simpàtiques bestioles dins
del rusc que els pertoca, podeu estar
segurs que el seu amor per les amigues grogues i negres no pararà de
créixer. A més, aquesta joguina afavoreix la motricitat fina i està feta amb
materials sostenibles.
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A partir de 5 anys

A partir de 6 anys

El terrari inclou unes pinces i unes lupes
per poder veure aquestes petites criatures ampliades.

2917

És tendència

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

—Mami, me pica la camaaa!
—Papà, mira: les formigues han fet un camí... no les trepitgis!
—Ara l’abella està esmorzant de la flor i quan estigui plena farà mel.
Ai, els nostres petits exploradors de la natura!
Quanta intriga i quina poca concepció del perill que comporta la vida
salvatge... Ep, he estat jo qui ha dit això?!?! Rectifica, mare aburgesada!
Tu, que vas donar morera als cucs fins que van rebentar sense ni arribar
a ser papallona! Tu, que encara et podries passar hores i hores i hores
amb la mirada fixada en els dos forats d’un formiguer per intentar
endevinar les rutines de les seves habitants i la mida de la construcció
subterrània! No te facis ara la urbanita sintètica i deixa veure el teu
somriure quan topes amb una aranya casolana o quan una marieta
perduda aterra al gerani solitari del balcó.
Per:

El repel·lent de polls!

Pema Maymó

1.

Disponible a les farmàcies

No sé com descriure el meu astorament quan vaig
veure per primera vegada les casetes per a papallones, abelles i altres insectes d’aquesta web per a
jardiners. Se’m va barrejar l’entusiasme infantil amb
el somriure irònic adult («quin friqui ha pensat que
qualcú compraria això?»)... fins que ho vaig mostrar
als meus fills. Ai, cagada! Fa setmanes que em demanen, que em supliquen!, penjar una caseta per
a les papallones al balcó. Perquè «Mami: a la ciutat
no saben on anar a dormir!».
I aquí em teniu repassant els beneficis de tenir un
niu per a papallones al jardí de casa: eco-friendly,
amb un disseny minimalista i bonic, pensat per
atreure els animalons més acolorits de la família
i fer-los sentir com a casa seva. Tenc el cor dividit, però, a causa del bambú i la forma meravellosa
que adopta per acollir abelles obreres i papallones:
arrecerades del vent i de la pluja, dels depredadors que ataquen elles quan dormen, les bestioles
pol·linitzaran al nostre jardí, el seu paradís somiat,
i mai no ens voldran abandonar...
De cop i volta m’envaeix una imatge que em provoca inquietud interior i picor...
gardeners.com
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2.

3.

Mentre decideisc si m’apassiona o
em fa al·lèrgia la idea d’un jardí ple
d’insectes, he descobert el complement ideal per quan tenguem la casa
amb espai per a arbres, flors i animalons: una cadira-hamaca-gronxador
o com li vulgueu dir que promet relax i benestar a tutti pleni. No puc
mirar-la sense imaginar-me llegint a
l’ombra d’un arbre, mentre el repel·lent
d’insectes m’embafa els narius i
m’entabana al ritme del dolce far niente. Però niente de niente.

Per rematar la jornada d’entomòlegs
aficionats –que segurament deu haver estat llarga i cansada–, res millor
que un glopet d’aigua fresca. Amb la
Klean Kanteen –sense BPA ni altres
materials tòxics, totalment clean!– ho
podreu fer al jardí. Dins de casa. Al bus
de camí a l’escola o a la feina o durant
una presentació d’un projecte professional. Estèticament impecable i d’una
mida perfecta per anar amunt i avall
dins la bossa de cada dia sense carregar-la en excés, serà el típic complement que generarà aquella pregunta
que taaaaaaant vos agrada, seguidors
d’És tendència d’El Culturista: «Ei,
m’agrada molt, on l’has comprada?».

L’hamaca-gronxador ho té tot pensat:
un reposapeus perquè no se’ns adormin les cames pengim-penjam, una
bossa per guardar-la quan s’acaba el
bon temps. O no! Perquè aquesta meravella de la comoditat transportable
és un element de màxima versatilitat
i podeu trobar-li un racó dins de ca
vostra per continuar en mode zen tot
l’hivern... excepte quan comencin les
batalles per ser-ne l’amo i senyor entre
pares i fills!

Sigau hipsters, sigau clàssics, heu de
ser sempre pares i mares pràctics. El
pragmatisme sempre és tendència!
kleankanteen.com

tickettothemoon.com
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Per la ciutat

Per la ciutat

El camí
de les

papallones
Fotografies:

Isaac Casals

Famílies, poseu-vos
calçat adequat i agafeu
binocles, paper i colors i una
mica d’aigua fresca que anem a fer
de naturalistes, biòlegs i observadors
de la naturalesa. Es fa difícil pensar que
en un entorn urbà com la nostra ciutat
puguem contemplar les meravelles de la
natura, però només cal trobar la persona
indicada perquè ens guiï. A Barcelona,
concretament a Montjuïc, hi ha més de
vint-i-tres espècies de papallones i,
amb bona voluntat i paciència,
potser n’aconseguim veure
un parell.
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L’any 1994 es va iniciar un projecte de seguiment de les poblacions de papallones:
el Butterfly Monitoring Scheme a Catalunya (CBMS). La seva filosofia és conèixer amb precisió els canvis d’abundància de les papallones a partir de la repetició
setmanal de censos visuals al llarg de transsectes fixos, per tal de relacionar-los
posteriorment amb diferents factors ambientals. La utilització de les papallones
en aquests projectes respon al seu contrastat caràcter bioindicador, a la seva popularitat i carisma, i al fet d’haver experimentat, en temps recents, regressions
generalitzades arreu d’Europa.
Gràcies al CBMS hem recorregut el camí que fan les papallones a la muntanya de
la nostra ciutat. És difícil traçar en un dia tots els racons, no us desanimeu, escolliu
una zona, repasseu-la a fons i sobretot gaudiu de l’entorn.
Aquests insectes voladors passegen pels jardins de Mossèn Cinto (av. Miramar),
d’estil anglès i dedicat a les plantes bulboses i aquàtiques, on es poden veure tulipes, narcisos, jacints, nimfes i lliris d’aigua. La seva ruta també passa pels jardins
de Joan Brossa, un bosc mediterrani (amb tirolina) que ocupa l’espai de l’antic
parc d’atraccions. Potser en veieu alguna al Mirador de l’Alcalde mentre contempleu des de la balconada les vistes al mar.
Volant, s’acosten al Castell de Montjuïc i circulen pel tram del camí del mar fins
a arribar al Mirador del Migdia. Les menys turistes les trobareu, de flor en flor, al
Jardí Botànic. Una extensió de 4 hectàrees visitables que recull unes 3.000 espècies de vegetació de les cinc regions del món amb clima mediterrani.
Molta sort amb la tasca d’observadors!

A elculturista.cat trobareu les vint-i-tres espècies
que podreu trobar a Montjuïc.
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Bones idees

Zzzzzzzzzzzz....
No us desespereu, tenim un potent repel·lent
per mantenir ben lluny els petits enemics amb ales
que esperen quan el sol es pon per atacar.
Prepareu el laboratori que jugarem a ser alquimistes!
Necessitem:

½ litre
d’alcohol

100 g claus
(l’espècia)

100 ml d’oli
d’ametlles

Una ampolla
de plàstic

Adhesius, gomets,
etc., per decorar

Una ampolla
amb vaporitzador

Un embut

01

Agafeu una ampolla d’aigua buida, aboqueu-hi l’alcohol i afegiu-hi els claus.

Repel·lent
de mosquits
casolà
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02

Deixeu-ho macerar quatre dies, sacsejant l’ampolla una vegada al matí
i una a la tarda.

03

Aprofiteu per dissenyar i decorar l’ampolla on anirà el repel·lent de mosquits.

04

Al cap de quatre dies afegiu-hi l’oli d’ametlles, barregeu-ho bé i ja podreu omplir,
amb l’ajuda de l’embut, el vaporitzador.

Trobareu més informació a

elculturista.cat
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Bones idees

Creps

de mil forats amb mel
(baghrir)

Per:

Marta Carnicero
Laia Casanova

Il·lustracions de:

Sabeu que...
per fabricar 5 grams de mel una abella ha de passar
per 7.200 flors? I que per obtenir-ne un 1 kg calen
200 abelles obreres i 1.440.000 flors…
Per a les creps
necessitem:

Per al bany de mel
necessitem:

200 g de semolina(*), 150 g de farina,
la mida d’una nou de llevat de fleca,
1 ou gros, 100 g de llet tèbia, 300 g
d’aigua tèbia, aproximadament.

200 g de mel
80 g de mantega

Estris especials
Paella amb recobriment antiadherent
Cullerot o gerra, per abocar la pasta més fàcilment a la paella.
Espàtula, per separar les creps de la paella.

01

Poseu la semolina i la farina en un bol gros. Afegiu-hi el llevat de fleca ben esmicolat, la llet tèbia i la meitat de l’aigua. Treballeu-ho bé (amb una cullera o directament
amb la mà) fins a aconseguir una pasta fina sense cap grumoll. Afegiu-hi l’ou batut
i la resta de l’aigua. Remeneu-ho bé i deixeu-ho reposar entre una i dues hores,
fins que la barreja pugi.

02

Escalfeu una paella antiadherent al foc, sense posar ni una gota d’oli. Un cop calenta, aboqueu-hi un cullerot ple de pasta, o bé feu servir una gerra per tal d’abocar
a la paella una quantitat equivalent de pasta. Inclineu la paella en totes les direccions per aconseguir que la pasta s’estengui per tota la paella, tot formant una crep
fina. La crep només s’ha de coure per una banda. Quan sigui quallada, feu servir
una espàtula per desenganxar-la (serà senzill si la paella és antiadherent) i poseula en un plat gros. Repetiu l’operació amb la resta de pasta i aneu apilant les creps.

A la Marta li agrada cuinar i a la Laia, la seva filla, li encanta dibuixar. Juntes fan un tàndem perfecte per
elaborar receptes de cuina senzilles i molt artístiques. A
El Culturista, tenim la sort de tenir aquest gran equip i de
poder tastar les seves personalíssimes receptes.
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Per preparar el bany de mel: Escalfeu durant uns segons, en un cassó a foc
molt fluix o bé al microones, la mel i la mantega, fins que la mantega es fongui.
Remeneu-ho bé. Abans de menjar-la, cadascú ha de regar la seva crep amb el
bany de mel i l’ha d’enrotllar. Les baghrir es mengen amb les mans, a mossegades.
(*) En trobareu a les botigues de pakistanesos i també a
botigues marroquines, on es coneix com a “sèmola de fer
el pa”. És sèmola de blat més fina que la que es fa servir
per a la sopa, però un xic més gruixuda que la farina.
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Trobareu més informació
a elculturista.cat

nes ide
Bo amb es
01
Busqueu un
arbre amb una
branca ben
forta i prou alta
per penjar-hi
el gronxador.
Si és un lloc
on no toqui el
sol, millor que
millor. Si no,
també el podeu
penjar del sostre
de l’habitació
amb un ganxo.

Gronxador
amb una roda
de pneumàtic
Si els vostres fills són dels
que els agrada gronxar-se
fins a tocar el cel, dels que
es resisteixen a deixar el
gronxador al parc i fan una
llarga cua de nens esperant
el seu torn per pujar-hi,
tenim una proposta que us
serà d’allò més útil perquè el
vostre fill pugui passar hores
i hores estirant i arronsant
les cames: construir un
gronxador amb una roda de
pneumàtic!

04
Agafeu
una escala
per penjar
la corda a
la branca.

05
Com que la corda es pot desfilar,
cal que emboliqueu l’extrem de
la corda que toca a la branca
de l’arbre amb una mànega, així
evitareu que la corda es desfili.
Comproveu bé que el tros de
mànega és el que toca a la branca.

02
Netegeu
el pneumàtic
amb aigua
i sabó fins
que quedi
ben net.

06
07
Calculeu
l’alçada des
d’on voleu
que pengi el
gronxador.

Feu un nus quadrat simple
per assegurar la corda i la
mànega al voltant de la
branca de l’arbre. No us en
refieu i feu un segon nus
per curar-vos en salut.

Necessitem:

Pneumàtic, un tros de mànega, escala,
corda de polipropilè de 6 mm x 15 m,
pintura i pinzells.

Trobareu més informació a

elculturista.cat
42

03

08

Decoreu-lo
com us agradi
més. Pinteu-lo
de ratlles, amb
llunes, estrelles...
O convertiu-lo
en una marieta!
Feu servir la
imaginació.

Passeu l’altre
extrem de la corda
al voltant de la
part superior del
pneumàtic i feu un
altre nus quadrat.
Repetiu el nus per
assegurar-vos que
queda ben lligat.

I ara ja us podeu
gronxar fins a
tocar el cel!
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L’entrevista

Alba Sánchez García

un llibre, Evolution of the Insects, precisament del professor Engel amb el qual
col·laboro actualment, i vaig veure el detall amb què l’ambre (que és la resina
dels arbres fossilitzada) preservava els insectes al seu interior, així com totes
les qüestions paleobiològiques que permetia estudiar, i em va semblar absolutament fascinant. La resina, com que inclou les restes d’organismes que hi quedaven enganxats, va actuar com un perfecte conservant i va aïllar l’organisme de
l’exterior. Així, no solament la preservació de la morfologia dels organismes és
excel·lent dins l’ambre, sinó que de vegades també han quedat conservades les
relacions ecològiques entre diferents organismes del passat (com per exemple
l’aparellament i el parasitisme). Podríem dir que cada peça d’ambre és com una
instantània del passat.

La saga de Jurassic Park va obrir l’interrogant sobre les possibilitats que pot
arribar a tenir la ciència i va despertar l’interès per la paleontologia. Com a paleontòloga, creus que seria possible que es pogués reproduir un Jurassic Park?

L’ENTREVISTA

Alba Sánchez García
BIÒLOGA

Per:

Núria Puyuelo

Què hi fas a Kansas?

Com a part de la meva formació, em van va concedir una beca de mobilitat per
poder col·laborar en una universitat o institució científica estrangera. Aquestes beques formen part del programa de Formació de Personal Investigador (FPI) que
subvenciona el MCINN. Aquí a Kansas estic col·laborant amb un reconegut paleoentomòleg, el professor Michael S. Engel, i estudio uns tèrmits i porquets de Sant
Antoni que, fa 105 milions d’anys, van conviure amb els dinosaures als boscos de
coníferes de l’antiga Ibèria. A més a més, la Universitat de Kansas té una importantíssima col·lecció d’insectes actuals (quasi 5 milions d’espècimens), així com
importants col·leccions d’insectes fòssils, molt útils per a treballs de comparació.

A Jurassic Park es fantasieja amb la clonació de dinosaures fent ús de l’enginyeria
genètica, i tot comença amb l’obtenció d’ADN a partir de la sang de dinosaure
dintre d’un mosquit atrapat en l’ambre. És cert que hi ha diferents estudis que documenten la preservació de teixits tous en fòssils de preservació excepcional. Per
exemple, l’estudi recent de certs ossos de dinosaure ha permès obtenir fibres de
col·lagen i estructures cel·lulars semblants
a glòbuls rojos. No obstant això, fins i tot
“L’estudi
en els casos en què es conserva la matèria orgànica, només es preserven parts de
dels insectes es
les proteïnes originals i la seva estructura
considera de vital
completa s’ha perdut. Així doncs, no sembla
importància
possible que una molècula tan gran i extreper
comprendre
madament fràgil com l’ADN pogués conserels
processos
var-se tants milions d’anys. Jurassic Park va
evolutius”.
provocar un renovat interès pels dinosaures
del qual van sorgir moltes vocacions científiques, però reproduir-ne un de real ara per
ara és impossible.

Quina importància tenen els insectes en l’estudi paleontològic i per al planeta?

Des de sempre he trobat molt interessant estudiar els organismes que van habitar a la Terra en èpoques passades. No obstant això, no va ser fins a primer de
carrera que vaig decidir estudiar els insectes fòssils. A la biblioteca vaig trobar

Sens dubte, els insectes són el llinatge més famós i de més èxit dintre dels artròpodes i de tots els animals que han existit i existeixen. Els trobem a tot arreu i han estat testimonis de l’aparició dels primers vertebrats terrestres, l’èxit i desaparició dels
dinosaures (a excepció de les aus), i la proliferació dels mamífers, entre d’altres.
Amb un èxit sense precedents, han estat capaços de sobreviure als dramàtics
canvis als quals ha estat sotmès el planeta. Atès que l’evolució i la diversitat estan
estretament relacionades, i els insectes són el grup d’organismes més divers en la
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Què et va fer despertar l’interès per la paleontologia d’insectes?

L’entrevista

història de la vida, el seu estudi es considera de vital importància per comprendre
els processos evolutius. A més de la longevitat del seu llinatge (les restes més
antigues són de fa uns 410 milions d’anys) i la gran quantitat d’espècies (hi ha
més del doble de famílies que totes les de vertebrats que han existit), el seu estudi
per al planeta és molt important tenint en compte la biomassa que representen, la
diversitat de les seves adaptacions i el seu impacte ecològic.

Aquest estiu se celebren els Jocs Olímpics a Rio de Janeiro i l’OMS ja ha alertat del perill que el virus de Zika s’estengui a través de les picades de mosquit. Què en penses? Està justificada aquesta alerta?

En principi, la malaltia pel virus del Zika produeix símptomes lleus. No obstant
això s’afegeix que sembla haver-hi una relació causal entre la infecció pel virus
de mares gestants i l’augment de nounats amb trastorns neurològics o microcefàlia. Extremar la precaució és el més adient en aquesta situació, i sembla que
s’estan prenent mesures de prevenció adequades, com és el control de vectors,
l’eliminació dels llocs de cria del mosquit i la protecció contra les picades.

Ens podries donar algun remei eficaç per combatre aquest estiu les picades
de mosquit? I per evitar que ens piqui una abella?
Per evitar les picades de mosquit, el millor és utilitzar amb regularitat repel·lents
específics, aparells individuals d’ultrasons o cobrir-se el cos. A casa, és recomanable utilitzar mosquiteres. Pel que fa a les abelles, no solen ser problemàtiques
tret que es trobin amenaçades o la persona sigui al·lèrgica a la picada. La meva
recomanació és deixar-les tranquil·les. De fet, trobo que les vespes són prou més
perilloses! L’abella si et pica mor, mentre que la vespa no.

Què volies ser quan eres petita?

Alba Sánchez García (Valencia, 1988) és biòloga per la Universitat de València,
màster en Paleontologia per la UAB-UB, i actualment està estudiant el doctorat de
paleontologia a la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona.
Des del 2012 desenvolupa la seva tesi doctoral, que tracta sobre certs grups
d’artròpodes fòssils preservats en ambre als jaciments del Cretàcic Inferior
de la península Ibèrica.
És membre de l’equip d’investigació Ámbares de España, coordinat per la UB i
finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.
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Paleontòloga. De ben petita ja ho sabia. M’agradava anar a la muntanya, tafanejar
la natura, i sempre acabava amb un munt de pedres a les butxaques! Després
muntava una petita exposició a casa i convidava els avis i tiets per explicar-los les
meves troballes. A més a més, recordo com de fascinant entrar a un museu, veure
aquells enormes dinosaures i imaginar que pot ser un dia podria excavar algun
d’aquells gegants.

