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Des d’El Culturista volem dedicar especialment al Julio
aquest número de la revista per haver posat, des del primer dia,
les nostres lletres sobre paper.

EDITORIAL

Filosofia
Abans de començar l’aventura d’El Culturista vàrem dir de muntar una editorial
infantil de filosofia (de fet, no descartem la idea, però els inversors estranyament
no ho veuen rendible). Després vam decidir que seria un dels primers temes de la
revista, però molts arrufaven el nas. Sí, sí, com va passar amb el que vam dedicar
a l’arengada. Ara, finalment ho tenim aquí, inversors i arrufanassos: aquest número
està dedicat a la filosofia!
Els filòsofs són observadors, especulatius i pregunten, pregunten massa. Mai no es
conformen amb una sola resposta ni amb dues. Els filòsofs són el baluard social de
la intel·ligència. Ningú com ells es posa tan frenètic amb l’estupidesa. Però el que
realment els defineix és la capacitat de sorpresa, de sentir que formen part d’un
univers, dins i fora del pensament, ple de misteris. El filòsof vol saber com funciona
tot plegat. Us recorden a algú?
De vegades es diu despectivament que algú és un filòsof, per referir-se a qui pensa
i diu coses que ningú no entén. La paraula filosofia aparegué a la Grècia clàssica
per designar una activitat de coneixement dirigida a la comprensió racional del
món i de la vida humana. Gràcies a la filosofia, els pobles tenen la capacitat de
jutjar-se a si mateixos i els seus costums, institucions i moral, amb llibertat racional
i sentit crític.
Per tot això, en aquest número ens ha fet tanta il·lusió comptar amb la col·laboració
d’uns quants filòsofs, perquè ens ajudin a comprendre millor qui som, d’on venim,
cap on anem i què podem llegir, veure, escoltar, visitar i gaudir aquest principi del
2017.

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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CINEMA

FESTIVAL

© Tristàn Pérez-Martín

Ocells de pas

(Les oiseaux de passage)
Olivier Ringer
França-Bèlgica

Per:

Adrià Crespo

El pare de la Cathy és un bon home amb idees atrevides. Per l’aniversari li regala
a la seva filla un ou d’ànec fecundat per tal que li faci de mare. Com que és la
Margaux, l’amiga de la Cathy, la primera que el veu néixer, al final la mare és ella,
però tant se val. Les dues nenes se’n faran responsables, vetllaran per l’ànec i com
que no el poden tenir a casa, fugiran per dur-lo al Paradís dels Ocells, on finalment
podrà ser lliure i autònom. I, en aquesta aventura, també elles seran lliures i autònomes, malgrat el zel dels seus pares, els telèfons mòbils i la cadira de rodes de
la Margaux.

FLIC

Festival de literatures i arts infantil i juvenil
Per:

Olga Portella

Obriu les agendes i anoteu: després de quatre caps de setmana de cinema familiar
a la Filmoteca de Catalunya, el FLIC Festival continua! La propera cita és amb la
gran Festa de la Literatura per a Famílies, que se celebrarà el 4 i 5 de febrer al
CCCB i el MACBA.
Un cap de setmana amb una extensa programació que convida les famílies amb
nens de totes les edats a gaudir de la literatura i les arts apostant per la innovació
i l’experimentació en els diversos formats culturals. Així, nens i nenes podran jugar
amb la literatura, apropant-s’hi a través del cinema, el teatre i la dansa, les exposicions o els originals tallers que s’hi han preparat.

Guanyadora del Premio Giraldillo Junior 2016 al Festival de Cine Europeo de Sevilla.

Al MACBA, trobareu la proposta més original per als petits de 0 a 3 anys: «Prohibit
no tocar», un espai sensorial on podran tocar, olorar, escoltar i tastar. Els més
grans i amb vocació d’escriptors podran jugar amb les lletres, acompanyats de
Miquel Desclot, Maite Carranza i Andrea Jofre, a la Fàbrica de la Creació. Mentrestant, matí i tarda, es projectaran curtmetratges a la gran pantalla sorgits de contes.
I per als que no els agrada passar gaire estona asseguts a la cadira: una gimcana,
jocs fets d’objectes culinaris reciclats, exposicions… i molt més!

Estrena als cinemes el 3 de febrer
A partir de 9 anys / Durada: 84 min
packmagic.cat

4 i 5 de febrer / Per a tots els públics
De 0 a 3 anys: entrada gratuïta - De 4 a 12 anys: 6 € - A partir de 12 anys: 12 €
Consulteu el programa a flicfestival.com
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ARTS ESCÈNIQUES

DANSA

Tiberi

Per:

Clara Drudis

Si penséssim en moments clau de la nostra vida de ben segur que ens vindria al
cap algun àpat com a teló de fons. I és que el menjar forma part de la nostra quotidianitat; l’anem cuinant, assaborint i digerint a la vegada que pensem, conversem
i intercanviem coneixement.
Tiberi és una instal·lació escènica única, ja que és el públic qui fa que es desenvolupin històries, relacions i accions. Tot comença amb una taula plena de llibres
i algunes indicacions com a punt de partida per crear una atmosfera que ens farà
sentir com a casa, no només els adults sinó també els més petits.
Tiberi és una proposta de Nyamnyam que, després de visitar els Estats Units i
Madrid, aterra al Centre Cívic El Sortidor.

Les mil cares del swing
Per:

Clara Queralt

Se us queda petita la casa durant l’hivern? No sabeu què fer per escalfar el cos?
La resposta és: swing!
Sí, si sou dels que quan sentiu aquesta paraula us ve un desig irrefrenable de picar
de mans i moure l’esquelet, porteu tota la família al CaixaForum a veure Les mil
cares del swing. Si no us va gaire la ballaruga... també! Els components de Shakin’
All Dani Alonso (trombó i veu), Juli Aymí (saxo i clarinet), Pepino Pasqual (saxo),
Gerard Nieto (piano), Queralt Camps (contrabaix) i Martí Elias (bateria), consagrats
al ritme irrefrenable i l’energia contagiosa del swing, es fan acompanyar en aquesta
ocasió de ballarins i malabaristes perquè l’espectacle sigui més enriquidor i sobretot, sobretot, ple de diversió!

CaixaForum

Centre Cívic El Sortidor

11 de febrer de 12 a 13.30 h
Per a tots els públics / Gratuït
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor

Dissabtes 4, 11, 18, 25, de març, a les 18 h
Diumenges 5, 12, 19, 26 de març, a les 12 h
A partir de 5 anys / Durada: 1 h / 6 €
agenda.obrasocial.lacaixa.es
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ARTS ESCÈNIQUES

Vuelos, Aracaladanza
Per:

Sandra Carrau

Preparem-nos, ja tenim la quarta proposta d’Aracaladanza inspirada en un altre gran
artista! En aquest cas és Leonardo da Vinci i, en especial, la seva part més rebel i
subversiva: aquella ànsia de crear, d’inventar allò que encara ningú havia imaginat...
volarem algun dia?
I potser és això el que trobem a faltar quan ens fem grans. Aquella imaginació que
teníem de petits, que ens permetia crear cabanes imperfectes però que ens semblaven ideals. Com recuperar la capacitat de pensar més enllà dels límits, que és la que
ens ajuda a innovar per millorar el present? A Vuelos potser ens tornem a inspirar...
Doncs la figura de Da Vinci i els seus invents ens recorden que, amb tanta adaptació
al medi, tant buscar ser normals, podem perdre la capacitat de somniar, de crear en
els marges o, si ho voleu, de «nedar al cel», de «passejar per l’aigua» o de «volar
a la terra».
A banda del missatge, l’estètica triada aquesta vegada per Aracaladanza és una
poesia visual que ens porta a un suggeridor estat somnífer, on unes ales semblen
pestanyes i on l’ombra és tan important com la llum. Una estètica romàntica que a
alguns us recordarà la pel·lícula Dràcula de Coppola o una portada de Nick Cave... o
potser altres mons que ara no podem anticipar.

Mercat de les Flors

Simplicitats
Cia Xucrut Teatre
Per:

Ester Bueno

Els espectacles de la companyia Xucrut Teatre tenen una línia de compromís amb
l’entorn i amb les persones que fa que les seves propostes siguin creades a partir
de les vivències més personals i enriquidores. Si bé els espectacles d’aquesta
companyia han estat més pròxims al públic jove i adult, aquest binomi, amb l’humor
i el teatre gestual com a marca de la casa, ha fet que Simplicitats tingui un llenguatge que facilita l’espai de trobada entre la maduresa dels petits i l’infant que els
adults encara portem a dins.
Els protagonistes de Simplicitats són dues persones del servei de neteja que durant l’estona de l’esmorzar comparteixen els dubtes sobre la criança: quins contes
contar, quants regals fer... I, compartint aquests moments, descobriran que la vida
és un joc, un plaer quotidià que no té edat ni preu.
Amb aquest espectacle, Xucrut Teatre posa l’accent en la relació que tenim amb
el consum i ens mostra com, més enllà dels diners, la imaginació és l’eina que ens
ajuda a créixer i a desenvolupar-nos. Simplicitats és una cita amb la senzillesa, un
moment per compartir una estona de màgia: la màgia del joc... del joc de la vida.

Sala Fènix

18, 19, 25 i 26 de febrer
Dissabtes a les 18 h, diumenges a les 12 h
8 € nens / 12 € adults / A partir de 5 anys
mercatflors.cat

Del 4 al 12 de març / Dissabtes i diumenges a les 17 h
A partir de 6 anys / Entre 5 € i 8 €
salafenix.com
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EXPOSICIÓ / TALLER

Shhh… El col·leccionista de sons
Factoría Los Sánchez & Imaginary Landscape
Per:

Laura Bernis

Hi ha qui col·lecciona segells, hi ha qui col·lecciona figuretes de mussols d’arreu
del món i també hi ha qui col·lecciona mitjons de colors. N’hi ha per a tots els gustos. Però sabeu què col·lecciona el nostre estrafolari protagonista? Ell col·lecciona
sons! Sí, sí, com ho sentiu. I quin és el millor lloc per escoltar entre el silenci els
sons més bonics i diversos del món? Un bosc! Si parem bé l’orella, sentirem
l’aleteig de la garsa, xssst... Si escolteu amb deteniment, sentirem el brunzit d’una
abella, xssst... I si trepitgem fort, sentirem el so de les fulles en trencar-se sota els
nostres peus, xssst... En aquest espectacle ens endinsarem en aquest bosc amb
el nostre col·leccionista que ve a buscar el so més especial de tots, per enllestir la
seva col·lecció. Sense cap paraula, només sons i música en directe de grans compositors. La Factoría Los Sánchez & Imaginary Landscape ens deixarà embadalits
els grans i sobretot els més petits. Xssst... feu silenci, que ja comença!

Fundació Joan Miró

5, 12, 19, 26 de març, a les 12 h
De 0 a 5 anys / Durada: 30 min + 15 min d’interacció amb instruments al final
Entrada general 7 € / Familimiró: 6 €
fmirobcn.org
12

TAPAS. Spanish Design for Food
Per:

Gemma Esteban

Sabíeu que el xurro, el càntir o el Chupa-chup són dissenys tan nostrats com el
mateix Cobi? Tots els objectes que ens envolten han estat (ben o mal) dissenyats
per algú i això inclou, com no, tots aquells relacionats amb el menjar. L’exposició
TAPAS. Spanish Design for Food presenta una selecció de dissenys espanyols
destinats al món de l’alimentació. Es tracta d’una degustació, un tapeo, de com
la creativitat uneix gastronomia i disseny, dues de les disciplines espanyoles més
potents i de més projecció internacional del segle xxi.
I si decidiu visitar la mostra amb la canalla, què millor que fer-ho amb una activitat
pensada per a ells? Segur que triomfareu amb La vaixella màgica, un taller en família per a nens i nenes de 5 a 12 anys, on us ensenyaran com construir una vaixella
de xocolata. Abans de menjar-vos plats, platets, gots i tasses (aquesta vaixella deu
ser màgica perquè desapareix!) haureu après com treballar i com funciona aquest
«material» tan preuat a la cuina.
I pensada per a totes les edats, també podeu participar en l’activitat Visita i dibuixa
‘tapas’, que us proposa una acció per a l’exposició a través del dibuix, entès com a
eina per entendre i aprofundir en alguns dels més de cent cinquanta objectes que
hi ha a la mostra.
Bon profit i bon disseny!

Museu del Disseny

Exposició: del 8 de març al 21 de maig / Taller: del 19 de març al 14 de maig
Per a tots els públics / Preu taller: 2 € per persona. Cal inscripció prèvia
museudeldisseny.cat
13
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MÚSICA

Fenomen fotollibre
Per:

Andreu Gabriel i Tomàs

Una nova exposició del CCCB es fixa en un interès que, tot i que ve de lluny,
sembla que els darrers anys ha repuntat amb força: el dels fotògrafs pel fotollibre. És curiós com, en un món en principi ben virtual i digital, molts han trobat en
aquest format, ben físic i real, el lloc ideal per gestar el seu discurs artístic. Perquè,
com ha dit algun cop el savi fotògraf i assagista Joan Fontcuberta, «els llibres han
constituït a la història de la fotografia no només un suport de difusió, sinó també
un territori de creació». Ara, gràcies tant al recorregut d’aquesta exposició com a
les activitats infantils que s’hi emmarcaran, podrem desgranar en família aquestes
possibilitats creatives i experimentals del fotollibre, així com descobrir-ne un bon
grapat d’exemples antics i moderns.

Big Bang Beethoven
Per:

Joan Villarroya

El Palau de la Música Catalana sempre ha estat un referent de la música a la
nostra ciutat, i també ha rebut el reconeixement internacional. Conscients que la
sensibilitat musical i artística es desenvolupa ben aviat en el cervell humà, ja fa
un grapat d’anys que pretenen fer arribar als infants concerts espectacle atractius
i entenedors per a diferents franges d’edat. Aquesta vegada el protagonista és ni
més ni menys que Ludwig van Beethoven, probablement el referent més clar de la
transició del classicisme al romanticisme i, sens dubte, un dels compositors més
influents de la història de la música. Big Bang Beethoven apareix de la col·laboració
artística entre la direcció musical del prestigiós compositor polifacètic Eduard Iniesta (Barcelona, 1968), i la coreografització creada per Enrique Cabrera (Buenos
Aires, 1960), famós per crear espectacles preciosos amb la seva companyia Aracaladanza.
Com deia el mateix Beethoven: «La música constitueix una revelació més alta que
cap filosofia».

CCCB

Palau de la Música

Del 13 de març al 27 d’agost
Per a tots els públics
cccb.org

26 de març a les 10 h i 12 h
A partir de 4 anys / 11 €
palaumusica.cat
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Els contraris
Xavier Deneux

El llibre dels grans contraris filosòfics
Oscar Brenifier
Il·lustrador: Jaques Després
Cruïlla

Combel

A partir d’1 any
Per:

Infraganti

Sembla mentida com un dels temes més freqüents en els llibres de 0 a 3 anys
sigui un concepte tan abstracte com els contraris. Però l’aprenentatge a partir dels
contraris és una bona primera aproximació al món i, si no, mireu què deia Heràclit.
Aquest filòsof presocràtic, conegut pels seus aforismes, va ser dels primers que
va veure que el món i nosaltres som canviants i que va explicar que l’essència
d’aquest món dinàmic era l’oposició dels contraris. La unió (en tensió) d’aquests
contraris explicava l’ordre i l’harmonia del món: nit i dia, sec i humit, etc. Si no hi
hagués l’hivern, no veuríem mai la primavera.
Aquí tenim el primer joc de contraris a la mida dels més petits, en format de llibre
de cartró i amb unes il·lustracions netes i clares per facilitar al màxim la comprensió
d’aquests conceptes antagònics que donen sentit al nostre món canviant.

16

A partir de 5 anys
Per:

Ignasi Lasheras

Què penseu quan llegiu o sentiu el verb meditar? Us ve al cap algú absent, abstret, amb la ment en blanc i en alguna posició pròpia del ioga? Sabíeu que, en un
sentit diferent de la paraula, la meditació és una activitat filosòfica? Tot el contrari
de deixar la ment en blanc! Segons l’autor, Oscar Brenifier, la lectura d’El llibre
dels grans contraris és una meditació. Una meditació acompanyada dels molt
intel·ligents i rebonics dibuixos de Jacques Després.
En aquest altre sentit, meditar és aplicar el pensament amb profunda atenció a
la consideració d’alguna cosa. Sobre quina cosa en concret medita aquest llibre?
Sobre el pensament mateix i, en particular, sobre el paper dels contraris en l’acte
de pensar. I és que sense contraris no es pot pensar, perquè els contraris són els
límits del pensament mateix. Però, paradoxalment, pensar aquests límits eixampla
les possibilitats mateixes del pensar. Preservant la complexitat pròpia de la seva
temàtica, El llibre dels grans contraris és una invitació per als vostres infants, perquè, acompanyats dels seus pares, explorin aquests límits i, d’aquesta manera, els
eixamplin. En altres paraules, és una invitació a créixer, com només la filosofia pot
fer-nos créixer.
17
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Calvin y Hobbes

Jo persona

Bill Watterson

Ellen Duthie
Il·lustradora: Daniela Martagón

Ediciones B

Wonder Ponder

A partir de 6 anys

A partir de 7 anys

Per:

Jorge Manzanilla

Com ja sabeu, aquest número d’El Culturista està dedicat a la filosofia, per la qual
cosa entre les nostres recomanacions no podien faltar les tires còmiques de Calvin
& Hobbes. I no és només perquè Hobbes, el tigre de peluix que cobra vida a les
quimeres del petit i arrogant Calvin, tingui nom de filòsof del segle xvii, ni perquè un
professor de Harvard parlés de la creació de Bill Watterson com «la nostra única
explicació popular de la filosofia moral d’Aristòtil». El recomanem sobretot perquè
les vivències d’aquest nen que troba refugi a la fantasia quan la realitat s’imposa
irremeiablement als seus desitjos («La realitat continua arruïnant la meva vida», li
diu a Hobbes) conformen una de les tires còmiques més intel·ligents i divertides que
s’hagin dibuixat mai.

Per:

Sara Pérez

Com ho saps, que no ets un robot? Si poguessis clonar-te, ho faries? Si fos possible, amb qui et canviaries el cervell per un dia?
Aquestes, i moltes altres qüestions, són les que ens conviden a reflexionar a Jo,
persona, de l’Ellen Duthie i la Daniela Martagón, dins del seu projecte Wonder
Ponder i les caixes de filosofia visual per a nens. És molt recomanable llegir les
experiències dels tallers de filosofia de l’Ellen amb criatures.
La capsa conté catorze làmines amb escenes que fan rumiar, i més de cent preguntes per a les ments més curioses, són un èxit assegurat, i ens connecten amb
la part més divertida i atractiva de la filosofia.
Només tenim una consigna: «Obre, mira, pensa», la clau per despertar l’esperit
crític i el diàleg a tota la família.

18
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El genio maligno del señor Descartes

Càndid

Jean Paul Mongin
Il·lustrador: François Schwoebel

Voltaire
Il·lustrador: Quentin Blake

A partir de 9 anys

A partir de 12 anys

errata naturae

Per:

Carlota Serrahima

En una de les seves obres més importants, les Meditacions metafísiques, René
Descartes narra en primera persona un exercici espiritual a la recerca de veritats
indubtables. És ben bé com si pretengués que el lector tingués, en llegir, la seva
mateixa experiència de descoberta d’aquestes veritats.
En aquest petit llibre, Jean Paul Mongin i François Schwoebel ens agafen de la mà
i ens mostren els motius principals del camí meditatiu de Descartes. Aquest camí
passa per uns quants llocs ja emblemàtics per al pensament filosòfic d’Occident:
un dubte exagerat respecte a totes les opinions rebudes, amb un geni maligne com
a punt culminant; la primera certesa que si dubto, existeixo, i la feliç afirmació final
que podem continuar confiant que sabem coses. Amb El genio maligno del señor
Descartes visitem tots aquests llocs com en un creuer, fent drecera d’una parada
a la següent. En llegir-lo, petits i grans quedarem amb un bon record de les ciutats
que conformen el territori explorat. I potser, fins i tot, voldrem tornar-hi un dia amb
el mateix Descartes per gaudir de les seves profunditats tot meditant.
20

Blackie Books

Per:

Isaac Casals

«Vivim en el millor dels mons possibles». Aquesta frase d’optimisme tan passat
de voltes és l’eix d’una de les doctrines de Leibniz, un dels filòsofs que més ha
contribuït a la lògica matemàtica, però també a donar un toc pesat a la filosofia
alemanya. A l’altre costat del ring, tenim Voltaire, massa emprenyat amb les connotacions polítiques que aquella frase tenia (justificar l’ofec del poble per part de la
reialesa) com per deixar passar l’oportunitat de ridiculitzar-la en un conte hilarant
i mordaç. És un fet que tots dos pensadors van buscar el favor de reis i prínceps
de l’època, però també és cert que Voltaire, en aquesta última etapa, convertit en
una celebritat i un dels homes més rics de tot França, es va dedicar a combatre
les injustícies de l’Antic Règim. A Càndid hi ha sàtira per a tothom: clergues, reis i
militars, i s’hi reparteix tant a tort i a dret que res té a envejar als millors capítols de
Padre de familia (Family Guy). Si no aconseguiu que se’l llegeixin directament els
vostres fills, les desventures del jove Càndid us poden servir almenys d’inspiració
per no vendre’ls un món perfecte que, òbviament, no existeix.
21
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Pèsol feréstec
Cor de Carn

2015
The Indian Runners
Per:

Núria Curran

Hi ha grups que tenen la meravellosa qualitat de fer sentir a l’oient que fan exactament el que volen i com volen, potser sovint ni sense ser-ne conscients, fent-te
sentir que fer així les coses, en general, potser no és tan difícil i que deslliurar-nos
d’allò que ens constreny potser només és qüestió de tenir clar què ens agrada i
què volem fer.
En el cas d’El Pèsol Feréstec, sensació i realitat es corresponen de manera flagrant, tal com es demostra amb Cor de carn. Versos recitats, poemes musicats a
ritme de cúmbia, alguna versió i cançons pròpies, on té cabuda Ausiàs March, Maria-Mercè Marçal, Pepe Sales cantant-li a les cuixes de Ronald Koeman i pop sobre
una tesi de filosofia. Tot el que agrada més a Gerard Segura sostingut sobre una
base rítmica sòlida que, sense caure en l’intrusisme, està embolcallada per dues
fantàstiques veus femenines, fent de la tradició quelcom ballable i no gens vell.
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MÚSICA

The Shaggs

Philosophy of the World
1968

Per:

Pere Agramunt

El poblet de Fremont (New Hampshire, Estats Units) amb prou feines arribava al
miler d’habitants a finals dels anys seixanta quan l’Austin Wiggin Jr., pare de família
i visionari, va obligar les seves filles adolescents a formar una banda de rock’n’roll
i hi va treballar a temps complet, amb la intenció que fossin molt populars i tots
guanyessin molts calés.
El resultat —el disc de debut de The Shaggs, amb les tres germanes Wiggin construint dissonàncies pop a 33 rpm— és un dels treballs més controvertits de la història. Frank Zappa va dir que The Shaggs eren «millors que els Beatles». Kurt
Cobain el va classificar com el cinquè millor disc de la història. Molts només hi
escolten unes noies amb poca ortodòxia per quadrar el ritme i el compàs; d’altres
s’esgarrifen quan les escolten, i finalment hi ha qui les compara amb lluminàries del
jazz experimental com Ornette Coleman.
En tot cas, com elles mateixes deien a la cançó de dóna títol a l’àlbum, i que
s’emmarcaria en un corrent filosòfic entre l’estoïcisme rocker i l’existencialisme pop:
«We do our best / We try to please / But we’re like the rest / We are never at ease».
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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?

Astèrix i Cleòpatra

El salt, el viatger del temps

Quines són les grans potències econòmiques mundials? Us sonen els Estats
Units? Potser el Japó? I ja esteu estudiant xinès, canalla? Siguin quins siguin
aquests imperis, un bon dia van florir i un bon dia es marciran. La història ens ho
explica: fa dos mil anys l’Imperi Romà controlava la Mediterrània i bona part de
l’Europa Occidental; mentrestant, el nord-est d’Àfrica el dominava la civilització de
l’Antic Egipte. Astèrix i Cleòpatra comença amb una juguesca entre els dos líders
més carismàtics que mai van tenir aquestes dues potències, Juli Cèsar i Cleòpatra.
Serà capaç, Egipte, de construir un gran palau en tres mesos? Cèsar pensa que
no, i Cleòpatra contracta l’arquitecte Numerobis per aconseguir-ho. Però damunt
de la taula hi ha molt més que el palauet de marres: hi ha l’orgull de la civilització que va construir les piràmides, l’esfinx de Guiza i el far d’Alexandria. Hi ha
l’arrogància militar expansionista de Roma. I enmig de tot això apareixen els gals
irredempts de Goscinny i Uderzo per donar, una vegada més, un cop de mà als
més febles i atonyinar uns quants legionaris, de passada. Va, catòdics, que no tots
els dies es veuen pel·lícules on s’enfrontin tres cultures! Mireu com es vestien,
assistiu als cèlebres banys de llet de burra de la reina d’Egipte, i escolteu-los a tots
encomanar-se als seus déus: per Osiris! Per Mercuri! Per Tutatis! I ara la qüestió
estimulant… Parlen a divinitats molt diferents, catòdics? O canvien el nom d’una
construcció mental que, en el fons, és similar?

Ja que aquest número d’El Culturista va de filosofia, permeteu-me unes qüestions
estimulants, estimats alumnes. Què és això que anomenem temps? És infinit o
va tenir un principi i tindrà un final? El percebem tal com és, o ens hi apropem
amb una abstracció construïda? Confiant en la teoria de la relativitat d’Einstein,
i assumint avenços tecnològics que avui no podem imaginar, arribarà el dia en
què es pugui viatjar al passat? Mentre les comunitats científiques i filosòfiques es
barallaven amb aquestes qüestions, la ficció ha anat fent via. En la sèrie d’avui,
emesa per TV3 a principis dels noranta, el doctor Sam Beckett ha quedat encallat
en un infinit salt temporal. A cada episodi es troba en un moment diferent del passat —bàsicament se centra en el segle xx, tot fa pensar que per qüestions pressupostàries— i encarna un personatge diferent, des d’un veterà del Vietnam fins
a una dona embarassada. Són especialment recordats els episodis on Beckett
interpretava o es relacionava amb personatges reals, en cops d’ullet al passat
immediat dels espectadors. Així, en un salt el doctor és Lee Harvey Oswald; en
un altre, el guardaespatlles de Marilyn Monroe; en un altre, suggereix la lletra de
«Peggy Sue» a Buddy Holly, i en un altre, agafeu-vos fort, catòdics, és un taxista
xerraire de Manhattan que aconsella invertir en immobles a un nen que es diu
Donald Trump.
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1968

1989-1993

Joguines
Per:

Txell Hernández Gil
kiddult.net

01

02

03

Pluï Rain Cloud

Robot Stacker

Athene noctua

moluk.com

landofnod.com

plego.cat

A partir de 2 anys

Diuen que els filòsofs sempre estan
als núvols, somiant truites i donant
mil voltes a les coses.
Amb aquesta bonica i simple andròmina en forma de núvol, els més
petits podran jugar a esquitxar-se,
entendran de manera senzilla per
què plou i s’ho passaran d’allò més
bé amb tot el xip-xap. Això sí, us
adverteixo que haureu de passar el
pal de fregar un cop acabi la festa
(aquàtica).
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A partir de 3 anys

A partir de 9 anys

Els robots són coneguts per moltes
coses però, com bé sabeu, el seu
fort no és la filosofia. Malgrat això
han inspirat infinitat de llibres i films
on en són els protagonistes i ens
serveixen per reflexionar sobre aspectes d’allò més filosòfics.

Es veu que el mussol, abans de ser
conegut com a mascota de mags i
bruixes, era símbol de saviesa a
l’antiga Grècia.
Aquest animaló espavilat i noctàmbul era pres en consideració en el
bressol de la filosofia i se li rendeix
homenatge en aquesta preciosa
peça de Plego Paper. Un mussol
d’origami per muntar que dotarà de
saviesa qualsevol racó de casa.

Aquests simpàtics i acolorits robots
d’aire retro ofereixen un joc 100%
analògic. Apilant-los i unint-los podràs crear múltiples construccions.
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«Per cert, el proper número serà sobre filosofia!».
I la senyora directora d’aquesta revista es queda tan tranquil·la
i satisfeta un cop enviat el missatge, ella que ha estudiat tota
una carrera amb aquest títol, mentre jo, dona sense capacitat
de pensament abstracte, vaig pensant com elaborar un discurs
mínimament coherent i sensible amb la temàtica. Perquè
servidora, de filosofia, n’és lectora, però sempre que li apliquin
a la vida quotidiana, a la realitat explicable i palpable.
Les abstraccions i jo mai no ens hem entès.
I aquí em teniu, metafísica i volàtil, analitzant productes bonics
perquè es converteixin en metàfores filosòfiques sense arribar
—mai de la vida!— a la pedanteria o el discurs buit. Ha!
Per entendre’ns: quan jo pens en filosofia, el que em ve al
cap a la primera són els meus fills. Preguntes i més preguntes
sobre com estan fetes les coses, què significa una paraula que
jo mai no m’havia aturat a analitzar o quan fan aquelles frases
mítiques de «Quan et moris, nosaltres què farem?». Viure, fills,
viure. I pensar molt i continuar fent-vos preguntes, senzilles o
complicades, però no vos atureu a demanar-vos cada dia per
què el món és com és i si podeu fer alguna cosa per millorar-lo.
Ai, m’he posat filosòfica!

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

Per:

Pema Maymó

1.
Quan el món se’ls fa petit, podem anar a mirar
els estels i els planetes, una de les temàtiques
preferides de qualsevol humà amb consciència
de petitesa. Aquesta cinta adhesiva de Lollipop
Designs redueix d’una manera minimalista i preciosa l’univers a una franja de poc més de dos
dits d’ample i cinquanta metres de llargària. Tot
un resum de l’inici de la filosofia, amb aquella
pregunta mítica dels presocràtics: de què està fet
el cosmos? Idò, en aquest cas, de constel·lacions
i cola, perquè els nostres paquets de regal es
converteixin en tot un món per descobrir!
fawnshoppe.com
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2.

3.

Si hi ha un concepte que ens porta de
cap i ens fa donar voltes, aquest és
el temps: el podem mesurar, però és
molt complicat d’explicar. Perquè «el
temps vola», «se m’escapen les hores», «per a tu no passa el temps»…
però què és realment un moment o,
per contra, l’eternitat?

I mentre penseu, preneu consciència
de qui fa aquesta feina tan engrescadora: el cervell. El nostre cervellet que
raona, ordena idees, crea relacions
entre elles, imagina a tota màquina
i, encara més accelerat, a l’edat dels
nostres fills. Qualsevol situació o estri
és una forma d’aprenentatge que es
va emmagatzemant al nostre cervell.
Com aquest carretó dels artistes de
la fusta de Picapino, on podem anar
posant coses, joguines, experiències,
records, rialles... i arrossegar-los amb
nosaltres i que ens acompanyin. Una
metàfora del nostre cervell com un
carretó que va amunt i avall carregant i
descarregant i acumulant experiències
i saviesa! Visca la filosofia, li he trobat
el puntet!

Sigui com sigui, mesuram el temps
amb rellotges i calendaris. Mesuram el
temps veient fotografies dels nostres
nadons que ara ja tenen cinc anys i
demà passat —oh, relativitat temporal!— en tindran deu i no sabrem quan
ha passat. El temps conté en ell mateix la riquesa del canvi però els rellotges, com aquest tan divertit i original
fet de paper, converteixen el canvi en
un esdeveniment sense riquesa. Penseu-hi… si teniu temps!

Per la ciutat

Text i fotografies:

Martí Crespo

picapino.es

i-like-paper.com

L’avinguda dels rellotges
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Quantes coses es deuen haver dit i escrit, al llarg dels segles,
sobre l’inexorable pas del temps, una de les grans preocupacions
de la humanitat? Buf, no ens ho podem arribar a imaginar! Però
no ens volem posar filosòfics, ara, sinó mostrar-vos la quantitat
de rellotges (el principal instrument que tenim per saber l’hora)
que hi ha amagats als racons més insospitats de la nostra ciutat.
Ens acompanyeu, doncs, en aquesta excursió a la recerca
d’alguns dels rellotges més originals de la via pública?
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El temps és la riquesa del canvi,
però el rellotge, amb la seva paròdia,
el fa canvi sense riquesa.

D’entrada, som sincers, us hem de dir
que el nostre recorregut es desenvolupa en un espai ben poc excursionista:
l’avinguda del Paral·lel. Per això és
recomanable de fer-lo un diumenge o
festiu al matí, sense el trànsit i el brogit
dels dies feiners i, si pot ser, a l’escalf
del solet! A la cruïlla entre la ronda
de Sant Pau i el Paral·lel, allà on tres
barris es donen la mà (el Poble-sec, el
Raval i Sant Antoni), en trobem el primer: si alceu la vista cap al cel, al capdamunt de l’edifici del número 1 descobrireu un rellotge d’agulles que dóna
l’hora exacta tant als vianants atrafegats com als noctàmbuls despistats.
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Seguint el Paral·lel en direcció a la
plaça d’Espanya, a l’altura de Manso
amb Parlament, hi tenim la segona
parada. Aquí no haureu d’aixecar gaire
la vista, sinó abaixar-la, perquè quasi
a l’altura dels ulls se’ns presenta un
rellotge… de sol! No sabem com hi ha
anat a parar, aquest colorista exemplar fet de ceràmica, encastat tan avall
de la façana que sovint no pot donar
l’hora per culpa de l’ombra dels arbres
plantats davant seu! Potser per això té
inscrit a la part baixa, com un lament:
«Jo sense sol i tu sense fe / els dos no
som res».

Si el rellotge solar us ha semblat original, què me’n dieu, del que trobem
a la cantonada següent de Paral·lel
amb Rocafort i Tamarit?! Ah, que no
el veieu? És clar… per descobrir-lo,
us heu de plantar a la porta d’entrada
d’una oficina bancària de Caixa Castella-la Manxa (Rocafort, 2-4) i no mirar
ni amunt ni cap endavant, sinó sota
els vostres peus! Ara sí? És un rellotge
que es pot trepitjar, perquè les hores i
els minuts estan marcats amb llums. El
van instal·lar en aquest indret el llunyà
1929, en ocasió de l’Exposició Internacional de Barcelona, i si us hi fixeu
encara més, veureu representades al
centre les ales daurades d’Hermes, el
missatger dels déus olímpics en la mitologia grega.
Deixem enrere el rellotge de llums, el
de sol i el primer de busques per completar la ruta a la monumental plaça
d’Espanya. Que voleu saber quina
hora és? Només heu de girar la vista
cap al gran Hotel Catalonia Plaza, on
el rellotge de façana més gran de la
ciutat (fa dues plantes!) us la donarà
de seguida.
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Bones idees

Amanida
grega
Per:

Si havia una cosa que els grecs sabien
fer molt bé, a part de pensar, era menjar.
Els banquets eren un dels seus rituals preferits.
Per anar fent boca, us proposem una amanida
fàcil, ràpida i deliciosa.

Marta Carnicero
Laia Casanova

Il·lustracions de:

Necessitem:
ingredients per a 2 persones:
4 tomàquets madurs, 1 cogombre, 1 ceba de Figueres petita,
1 pebrot verd petit, 70 g d’olives de Kalamata, 100 g de formatge feta.
Per amanir: Un grapadet d’orenga, suc de llimona i oli d’oliva extra verge

01

Talleu els tomàquets a quarts. Peleu el cogombre a franges (tira sí, tira no) i talleulo a rodanxes de ½ cm de gruix, aproximadament. Talleu la ceba al llarg (en plomes
primes), i el pebrot verd a rodanxetes d’uns 3 mm de gruix.

02

Col·loqueu tots els ingredients, excepte el formatge feta, en un bol gros, amaniu-los
amb una barreja d’oli d’oliva i suc de llimona i remeneu-ho bé. Repartiu l’amanida
en plats, espolseu-la amb orenga, col·loqueu el formatge al damunt i serviu-la de
seguida.

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.
38
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Trobareu més informació
a elculturista.cat
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Bones idees

Primer a Grècia i després a Roma, la corona
de llorer era el màxim reconeixement de l’estat,
el llorer era el símbol del déu Apol·lo i del triomf.
Els espartans la feien servir per premiar
els guanyadors de competicions gimnàstiques
i els guerrers més destacats. També els poetes,
artistes i savis eren coronats amb llorer.

Corona
Triumphalis

Segur que hi ha un motiu o altre
perquè vosaltres també lluïu aquesta corona.

Per:

Aina Bestard

Necessitem:

Plat de cartró

Cartolines verdes

Tisores

Cola

01

Retalleu un tros del perímetre del plat i tota la part central de manera que us
quedi una diadema.

02

Retalleu tires de cartolina d’uns 2,5 cm d’amplada, plegueu-les perquè us quedin
les fulles simètriques (les podeu retallar directament o fer-ne una com a plantilla i
dibuixar-les abans amb llapis).

03

Quan tingueu totes les fulles retallades, comenceu a enganxar-les al plat, començant per un dels extrems i fins que quedi tota la diadema coberta.

04

Agafeu un llençol blanc per fer la túnica i ja podeu començar la desfilada triomfal
pel passadís de casa!

Més informació a

elculturista.cat
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www.wonderponderonline.com

Si ens riem d’algú sense
que se n’adoni, som cruels?

Si tinguessis dos o tres cervells,
series dues o tres persones?

Podem ser cruels amb nosaltres
mateixos? Si creus que sí, qui és la
víctima i qui l’agressor?

Poder volar et faria més lliure?

Quines coses no menjaries
mai de la vida?
Per què?
Hi ha alguna diferència entre
menjar pollastre i menjar gat?
Quina diferència hi ha,
exactament?

Tothom pot fer el qui
le doni la gana alhora?

Un robot pot ser
responsable d’un crim?

Està sent cruel, la nena? Alguna vegada
has matat una formiga o alguna altra
mena d’animaló expressament? Per què
ho vas fer? De vegades pot estar bé,
matar formigues? Quan? I quantes?

Podria ser
més bon ﬁll
un robot que
un nen?

Quines coses creus que ja estan
decidides sobre el teu futur?
Un robot podria
ser millor amic
que un humà?

Es poden vendre, les persones?
Per qué?

o saps,
Com h
ets
e
qu no T?
O
un ROB

www.wonderponderonline.com

Els filòsofs i la natura

t
Mile
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384 a stòtil
C-3
23 aC
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“L’aigua
és l’element
i principi de
totes les coses”

H

ipò
460 a crates
C-3
70 aC

Envieu-nos el vostre cervell
amb les preguntes a
comunicacio@elculturista.cat
i l’equip de Wonder Ponder us farà arribar
dues capses Wonder Ponder a qui
hagi enviat el cervell amb les preguntes més
interessants.

“La
naturalesa
obra sense
mestres”

“La
naturalesa
no fa res
en va”

Michel Montaigne
1533 - 1592

“Deixem fer la
natura, ella sap el
que fa millor que
no pas nosaltres”
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u
ssea
Rou
Jean712 - 1778
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“Sempre
hi ha un
llibre obert
per a tots els
ulls: la natura”

Ellen Duthie

L’entrevista

«Filosofar és una de les coses més humanes
a les quals ens podem dedicar».
recuperar la propera vegada que juguem a aquesta pregunta o puzle.
La filosofia també és buscar el sentit a les coses. La vida és estranya, el món és
misteriós i els éssers humans estem plens de contradiccions. Partint de la sorpresa que ens provoca aquesta estranyesa, la filosofia busca formular les preguntes
precises, ordenar les possibles respostes a aquestes preguntes i sotmetre-les a
examen. Després veiem amb quines ens podem quedar per construir sentit i quines
hem de rebutjar. Curiosament, en aquesta cerca de sentit, la filosofia es converteix
també en font de sentit: filosofar és una de les coses més humanes a les quals ens
podem dedicar.

Per a què creus que serveix?
D’alguna manera, la filosofia, com la literatura, no «serveix» per a res, i ho dic
amb molt d’orgull!
Però la filosofia és molt valuosa per molts motius. És valuosa perquè interroga el
món i totes les altres disciplines, formulant bones preguntes i exigint respostes
tranquil·les i raonades.

L’ENTREVISTA

Ellen Duthie
AUTORA, TRADUCTORA, EDITORA I PROFESSORA
Per:

Núria Puyuelo

Què és per a tu la filosofia?
La filosofia és rebel·lia. Quan filosofem ens atrevim a qüestionar totes les certeses
que ens envolten i les que creiem que hem construït fins llavors sobre el món i
sobre la nostra relació amb el món.
La filosofia és un joc i com qualsevol joc és una cosa seriosa. Quan fem filosofia
hem d’assegurar-nos primer que tenim totes les peces del puzle sobre la taula.
Després podem veure quines encaixen. Amb les peces que no encaixen, hem de
pensar si en podem prescindir o si hem de deixar-les a un costat per si les hem de
44

És valuosa perquè ens fa conscients que la majoria de coses que creiem que
són de sentit comú, lluny de ser certes, estan basades en errors i imprecisions.
La filosofia ens obliga a sotmetre a examen les nostres conviccions, creences i
prejudicis. Ens obliga a pensar sobre la qualitat del nostre raonament, a examinar
la nostra ment i a conèixer-nos millor. És valuosa perquè ens exigeix pensar per
nosaltres mateixos.
La filosofia també és valuosa perquè ens pot aportar un sentit de la perspectiva
sobre què és el que importa i què és el que no importa tant del nostre món com
de la nostra vida.

Creus que com a societat ens fa por pensar?
Crec que el que tenim és poca pràctica. Ens passem la vida intentant no pensar. El
sistema educatiu dominant, des de fa molt temps, ha eliminat qualsevol rastre de
reflexió sobre el que s’aprèn, especialment en els primers anys. Si durant tota la
vida hem practicat la irreflexió, és difícil començar a pensar de sobte en profunditat.
És normal que no només ens faci por, sinó que també ens faci mandra.
Pot ser més incòmode o laboriós pensar per un mateix que acceptar una veritat donada o deixar que uns altres decideixin per tu. També hi ha la sensació que pensar
no és pràctic, fins i tot que no és realista. Qui té temps per a aquestes coses? Com
si pensar fos prescindible.
D’altra banda, hi ha la tendència a imaginar que si pensem de manera profunda i
seriosa sobre la vida, descobrirem inevitablement una realitat terrible i caurem en
la desesperació o en l’abisme. O que si no es té una resposta clara, la sensació
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Ellen Duthie

serà insuportable. Però no és preferible seguir pensant que conformar-se amb una
resposta que en realitat no ens convenç? Quina idea tan tremenda, creure que per
ser més o menys feliços hem d’anar per la vida sense pensar!
El que ens hauria d’aterrir és tenir por de pensar.

Com creus que s’hauria d’ensenyar la filosofia a l’escola perquè no sigui titllada de complicada o d’inabastable?
Crec que l’important és aconseguir generar aquestes circumstàncies de sorpresa
i perplexitat que donen lloc a les preguntes filosòfiques, perquè les mateixes
preguntes sorgeixin de les ments dels alumnes. Es tracta de provocar desestabilització, dubtes sobre certeses prèvies, una confusió que els fascini, que els
porti a voler indagar. En el moment en què la pregunta sorgeixi d’ells mateixos
o almenys entenguin com es va originar en la ment d’una altra persona, ja s’hi
queden enganxats i la qüestió ja està al seu abast.

Quina és la millor metodologia per introduir la filosofia a l’escola?
Crec que posar èmfasi en el caràcter dialògic de la filosofia és bo per molts
motius, entre d’altres, perquè implica els alumnes en les qüestions, de manera
que no són merament receptors o, en el millor dels casos, analistes d’idees i
arguments aliens, sinó que són una part activa de la indagació.
També crec que és positiu allunyar-se de la regurgitació escrita i centrar-se en
el gènere de l’assaig des de petits, on, a partir de lectures i anàlisis de textos de
filòsofs i de diàlegs a l’aula, es presenti una tesi pròpia, ben argumentada.
També és interessant introduir altres gèneres d’escriptura i art, com ara relats de
ciència-ficció, per explorar determinades preguntes filosòfiques, o projectes que
facin pensar els companys.

Quin llibre recomanaries als pares per apropar la filosofia als seus fills o per a ells?
Qualsevol llibre joc de Wonder Ponder, què voleu que us digui jo!
Món cruel, per pensar sobre la crueltat; Jo, persona, per pensar sobre què som i
qui som, i Lo que tú quieras, per reflexionar sobre la llibertat.
La veritat és que qualsevol exemple de bona literatura també es pot fer servir com
a trampolí per al diàleg. Aquí és important fugir de llibres que continguin lliçons
—no acostumen a facilitar un bon diàleg— i buscar llibres que deixin el lector amb
una pregunta en lloc de donar-li un missatge.

Ellen Duthie (Cádis, 1974) és autora, traductora, editora i professora. Creadora
del projecte Wonder Ponder de Filosofia visual per a nens i autora dels blogs
“Lo leemos así», «Filosofía de cuento» i «Filosofía a la de tres». És especialista
en literatura infantil i filosofia per a nens, de vegades treballa els dos gèneres per
separat però normalment barrejats.
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