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EDITORIAL

La guitarra
Què té la guitarra que tothom s’atreveix a tocar-la? Diria que no conec ningú que no
ho hagi intentat alguna vegada a la vida. I per contra sé de massa gent que ho van
deixar quan amb prou feines sabien ajuntar tres acords. Per Nadal tocaven quelcom semblant al «Blowing in the wind» davant la família, els aplaudien tímidament i
l’endemà la guitarra tornava a la seva funda per quedar-s’hi vint anys. És tot plegat
culpa dels cursos CCC Aprenda a tocar la guitarra en 10 lecciones? Ara sembla
que l’ukelele, que té menys cordes, serà més fàcil!
Doncs no, jo tampoc sé tocar la guitarra. Recordo observar esperançada els progressos d’un dels meus germans mentre l’espiava quan rebia classes particulars.
I també recordo el dia que va decidir canviar la guitarra per una bateria...
Me n’adono que la guitarra ha estat un espectador de luxe, un símbol, de les etapes del desig o l’amor, digueu-ne com vulgueu. Un dels meus primers ídols va
ser Xesco Boix, encara em sé moltes de les seves cançons que no paraven de
sonar al menjador de casa. Fins que algun monitor de campaments va tocar els
primers acords d’un tema en anglès i en la fosca, vora el foc, la guitarra va adquirir
un altre significat. L’estocada al pobre Xesco devia arribar a l’institut quan tothom
buscava desesperadament formar part d’algun grup i a les parets de l’habitació
regnava Bruce Springsteen. Amb la maduresa, la guitarra va desaparèixer com a
baròmetre, alguns realment van aprendre a tocar-la, però el que en va quedar va
ser el gust per la música.

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

Col·labora:

Seguiu-nos a:
facebook.com/El-Culturista

@culturista_bcn

@el_culturista

El Culturista

Festival

per a tota la família
Tot un dia de tallers,
espectacles i activitats per crear
i experimentar en família
7 d’octubre del 2017
CaixaForum Lleida
21 d’octubre del 2017
CaixaForum Girona
28 d’octubre del 2017
CaixaForum Tarragona
caixaforum.es
#CaixaForumFamilia

Propostes culturistes
Diuen que Barcelona té una gran oferta
cultural. A propostes culturistes us recomanem
una tria d’aquelles activitats familiars que ens
resulten més divertides i interessants.
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ARTS ESCÈNIQUES

Dins la panxa del llop

/ 02

MÚSICA / ARTS ESCÈNIQUES

El jove barber de Sevilla
Per:

Per: Ione Hermosa

Un espectacle de paper i aigües d’aquarel·les, de teatrins que obren les seves
cortines de cartró per mostrar escenaris fantàstics, de titelles i ombres xineses que
es perfilen entre les diferents capes d’una petita escenografia, feta amb cura i delicadesa, a la manera antiga; i tot acompanyat de molta música, en directe, i seguint
el compàs que marquen els titelles.
A Dins la panxa del llop, Núria Lozano i Joan Alfred Mengual, de la Companyia de
Paper, ens conviden a engolir, des d’un petit teatrí projectat al món, històries fantàstiques on apareixen mosques, llops, guineus, escenaris de mar i muntanya que
ens parlaran de la cadena alimentària amb molt d’humor i ritme.

Teatre Tantarantana

Ester Bueno

Buffa, una òpera...i quina òpera!
Exacte! Molt ben dit! I és que El jove barber de Sevilla és considerada una opera
buffa, és a dir, una òpera còmica italiana plena de personatges molt divertits, d’ironia
i de bon humor.
Gioacchino Rossini és l’autor d’aquesta gran obra que ha traspassat segles i fronteres. Aquest precoç autor va compondre la seva primera òpera amb només catorze
anys i, a partir dels divuit es va convertir en un dels compositors professionals més
populars de principis del segle xix. Les seves obres eren tan esperades que va arribar
a ser reclamat i sol·licitat per les principals òperes europees. A més de ser un gran
músic, diuen que li agradava molt cuinar i que encara ara podem trobar la recepta
dels seus cannelloni alla Rossini a molts restaurants de la seva Itàlia natal.
L’obra explica la història de Figaro, un jove barber de Sevilla que ajuda el comte
Almaviva a guanyar l’amor de la bella Rosina, malgrat l’estreta vigilància del doctor
Bartolo, tutor secretament enamorat de la jove. Amb melodies rítmiques, l’enginy de
Rosina, l’astúcia Almaviva i l’humor de Figaro, la custòdia de Bartolo serà burlada i
l’amor serà el triomf d’aquesta divertida òpera.

Caps de setmana del 7 al 22 d’octubre
Dissabtes a les 18 h i diumenges a les 12 h
A partir de 3 anys / Durada: 45 min / 9 €
tantarantana.com

14, 15, 21, 28 i 29 d’octubre / Dissabtes a les 12 h i diumenges a les 11 h
A partir de 6 anys / Durada: 75 min / 10 €-15 €
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Petit Liceu
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ARTS ESCÈNIQUES

L’arbre de les sabates
Per:

Clara Matas

Sabíeu que si teniu un desig i voleu que es compleixi podeu escriure’l en un paperet, anar a buscar l’arbre dels desitjos on penjar-lo i concentrar-vos molt perquè es
faci realitat? Aquesta tradició mil·lenària ha estat la font d’inspiració de l’espectacle
que us presentem.
Del magnífic arbre de la nostra història, no en pengen desitjos sinó sabates. En
Tim, el jove protagonista de la història, ha perdut una sabata. Seguint les indicacions
d’un vell savi, emprèn un viatge per buscar-la a l’arbre de les sabates.
L’arbre de les sabates és una encertada combinació de teatre de titelles, música
i bon humor. Una innocent road movie en versió escènica, una deliciosa història
sobre l’amistat i la il·lusió.
Tots i cadascun dels objectes estan fets amb les mans i l’ànima de la companyia Pea
Green Boat, que fa uns quants anys que presenten els seus personatges i artefactes
com menudes obres d’art als petits i grans escenaris de les nostres contrades.
Arran d’aquest espectacle han editat també un llibre que narra la història d’en Tim
acompanyada de les delicades imatges de l’espectacle.
Per cert, quan vingueu a conèixer l’arbre de les sabates, aneu en compte amb el
que desitgeu perquè potser els vostres desitjos es fan realitat!

SAT Teatre

15 d’octubre a les 12 h (en anglès) i a les 17.30 h / A partir de 3 anys / Durada: 45 min / 9,5 €
sat-teatre.cat
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ARTS PLÀSTIQUES / TALLERS / FESTIVAL

ARTS PLÀSTIQUES

The Big Draw
Per:

Olga Portella

Més de tres milions de persones dibuixant, vint-i-vuit ciutats diferents i disset anys
d’història. Aquesta és la presentació del festival The Big Draw que se celebra arreu
del món i que el 22 d’octubre arriba un cop més al centre de Barcelona.
Impulsada pel Museu Picasso, la festa del dibuix s’estendrà pels barris de la Ribera, Santa Caterina i Sant Pere i oferirà una vintena de tallers creatius gratuïts per a
totes les edats. El ventall és ampli perquè cada petit artista treballi la seva disciplina o en descobreixi de noves: dibuix, pintura, fotografia, art urbà, ceràmica... Ens
faran de guies artistes i col·lectius com ara Flavita Banana, Bruno Mollière, Mister
Mourão, Foto Colectània i CliCme.
Aquesta tardor, que no t’espanti un full en blanc. Surt al carrer i... dibuixa, dibuixa,
dibuixa!

Barris de la Ribera, Santa Caterina i Sant Pere

Ona. Programa educatiu
Per: Clara Queralt

A Sant Andreu estan passant coses extraordinàries: fenòmens d’altres realitats, viatges al futur, robots desmemoriats... Si voleu conèixer (i ajudar!) la protagonista de totes aquestes peripècies, informeu-vos al Sant Andreu Contemporani de les properes
aventures de l’Ona. L’Ona, ja us ho deveu imaginar, no tan sols és una aventurera,
també és inventora i la seva intel·ligència i creativitat li permeten crear aparells inimaginables que la porten a viure situacions divertides i excitants.
Aquesta proposta dirigida al públic familiar (6-11 anys) té com a objectiu explorar experiències de vida com a mètode per aprendre i relacionar-se amb l’entorn, és a dir,
es prioritza l’acció per produir coneixement. Cada sessió compta amb la col·laboració
d’un artista diferent i es planteja com un repte original i engrescador a resoldre.

Sant Andreu Contemporani

22 d’octubre d’11 h a 19 h
Per a tots els públics
Gratuït
bcn.cat/museupicasso

D’octubre a maig, un dissabte al mes
De 6 a 11 anys / Gratuït
Cal reserva prèvia / 93 311 99 53 / sac@santandreucontemporani.org
santandreucontemporani.org
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E.T., l’extraterrestre
OBCinema
Per: Joan Villarroya

John Williams és, per a molts, el Michael Jordan de les bandes sonores simfòniques de Hollywood, i més concretament, quan treballa amb el seu col·lega Steven
Spielberg. Fruit d’aquesta col·laboració, que encara perdura, en va sorgir una de
les pel·lícules més captivadores i taquilleres de la dècada dels vuitanta, on la música va tenir un paper clau, i es va endur l’Oscar a la millor banda sonora original
l’any 1982. Estem parlant d’E.T., l’extraterrestre.
A mitjan novembre, l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya celebra per quart any consecutiu el cicle OBCinema, oferint, entre altres films, E.T.,
l’extraterrestre en pantalla gegant, mentre l’orquestra interpreta en directe la música
de la pel·lícula. Aquestes projeccions en directe tindran lloc a L’Auditori de Barcelona, on podrem gaudir en família i compartir amb els petits de casa aquesta tendra
història de sintonia i amistat entre una criatura d’un altre món i un nen d’un suburbi
americà qualsevol. No us perdeu aquesta gran obra cinematogràfica acompanyada
en directe de les grans fites simfòniques de l’època daurada de John Williams.

Organitza:

Experiència exitosa, i molt emotiva, assegurada!

L’Auditori

10, 11 i 12 de novembre / Familiar / De 10 € a 48 € / auditori.cat
17
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ARTS ESCÈNIQUES

El més petit de tots
Per:

Sandra Carrau

/ 08

CINEMA

El Meu Primer Festival
Per: Sergi Rodríguez Facebook.com/filmsandkids

Ja tenim a prop el 13è Festival Internacional d’Arts Escèniques per als més petits.
Es tracta d’un festival contemporani que apropa el teatre i la dansa als nens i nenes
de 0 a 5 anys. Com cada any hi haurà espectacles íntims, delicats i suggeridors,
per a grups molt reduïts, pensats únicament per als més petits de casa.
Atenció als espectacles d’enguany, els veterans ja sabeu que s’omplen ben ràpid!
A Le Petit Bain, ens trobarem enmig d’un bany escumós, en el qual l’intèrpret
ens crearà mons imaginaris, formes, escultures i paisatges a partir de... núvols?
O potser de la sempre seductora escuma de sabó? Què hi veieu?
A Akari de DA.TE Danza (Andalusia), la parella de ballarins exploren les propietats
de la llum (akari, en japonès) i les diferents formes de relacionar-nos-hi. On hi ha
llum hi ha també penombra, ombra i foscor, què us fa sentir cada una?
A Blink Flash ens acompanyarà l’esperit lliure d’Isadora Duncan. A través de l’Isa,
una noia curiosa i valenta que ens descobrirà objectes amagats per l’escenari. Cada
un anirà lligat a una emoció, color i música... A quin monstre acolorit ens recordarà?
A HiHaHuttenBouwers, dos constructors de cabanes ens faran veure com la creació
compartida és més divertida. Amb diferents materials ens portarà a un univers de sol,
vent, pluja i neu on les fronteres entre públic i ballarins desapareixen a poc a poc.
A Opus 1-Blancs, una ballarina ens convidarà a entrar a la caixeta de música on
viu! Els colors i formes més bàsics –el blanc i el negre, el cercle i la creu– en seran
els protagonistes. Una peça inspirada en el llibre d’art per a infants First Look, de
Katsumi Komagata.

Ni Canes, ni Venècia, ni Berlín, ni Sant Sebastià. La gran cita cinèfila de l’any es
troba a Barcelona, i està a punt d’arribar. Reserveu-vos els caps de setmana entre
l’11 i el 26 de novembre, allibereu d’extraescolars les agendes dels vostres infants,
aviseu els entrenadors dels seus equips que aquests dies no comptin amb ells,
digueu als esplais que durant tres caps de setmana no lluiran els seus fulards,
comuniqueu a la família que no podran assistir a aniversaris de cosins durant els
dissabtes i diumenges d’aquell mes: les vostres criatures estaran massa entretingudes assistint a la desena edició d’El Meu Primer Festival, que se celebrarà a
diverses seus com la Filmoteca de Catalunya, l’Auditori de Sant Martí o els Verdi.
La novetat d’enguany és la inclusió d’una secció competitiva oficial de llargmetratges, a més de l’habitual competició de curts. I com sempre, els més joves espectadors, al costat del jurat del festival, en decidiran els guanyadors. Entre el més
destacat de la programació hi ha l’adaptació dels Contes perversos de Roald Dahl,
el musical noruec El bosc de Haquuivaqui, un recull de curts sota l’epígraf Humans
i marcians!, una sessió de cinema amb música en directe, projecció de cinema
infantil clàssic i una nova secció que repassarà les produccions infantils televisives
catalanes, a més de la tradicional secció de Match d’Animació. Més informació a
elmeuprimerfestival.com/ca.

De l’11 al 19 de novembre / De 0 a 5 anys / Consulteu preus i programació / elmespetitdetots.cat

De l’11 al 27 de novembre / Familiar / Consulteu preus i programació / elmeuprimerfestival.com
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Mercat de les Flors

Filmoteca de Catalunya, Cines Verdi, Cines Bosque,
Cinemes Girona, Institut Francès de Barcelona, el CCCB
i l’Auditori de Sant Martí de Provençals

Proposta culturista / 09

/ 10

ARTS ESCÈNIQUES

ARTS PLÀSTIQUES / TALLER

Planeta KA
Per: Gemma Esteban

Avui dia les joguines dels més petits tenen una multitud de textures fruit de la diversitat de materials tèxtils innovadors que desperten sensacions sorprenents i estimulants. Més d’un ens haurem trobat sorpresos pel tacte taaaaan gustós d’aquell
peluix que li ha regalat la tieta i que ens acaba relaxant a nosaltres. Doncs Planeta
Ka és això, és com un peluix gegant en forma de planeta. Un territori muntanyós
poblat de petites coves, una closca en forma d’iglú, suaus cràters i racons que
amaguen sorpreses. Qui no hi voldria aterrar? Una ballarina exploradora s’avança
en el descobriment d’aquest planeta misteriós i acolorit. En recorre els relleus,
convidant els nens i nenes que, delerosos, no triguen a unir-s’hi.
Planeta Ka és un espectacle instal·lació que els més petits, sobretot si ja caminen o
gategen, podran disfrutar pràcticament amb els cinc sentits. Creat per la reconeguda companyia Imaginart i programat enguany dins del cicle Remenuts del SAT, no
deixeu de fer aquest viatge amb els vostres exploradors més intrèpids.

SAT Teatre

Caluca, taller de veus imaginàries
Per:

Sílvia Romera

Si algun cop heu anat a un museu, segur que hi heu vist pintures, escultures i
instal·lacions de tota mena, i si heu visitat museus d’art contemporani, hi haureu vist
propostes de mil i un materials diversos. Però segur que pocs de vosaltres heu vist
obres que utilitzin com a matèria base ni més ni menys que la pròpia veu. La Laia
Estruch és una artista que treballa en el marc de la perfomance i ho fa esculpint amb
el so del seu propi cos. Ara, des de les propostes educatives del MACBA, vol convidar
els nois i noies a una experiència artística que neix de preguntes com ara: quantes
veus podem trobar en el nostre interior? Quins experiments podem fer amb elles?
En puc imaginar de noves? Us recomanem un taller en el qual tindreu l’oportunitat de
recórrer les sales d’aquest museu per perseguir el descobriment de tot un món sonor
que s’amaga fora i dins nostre i investigar tota l’expressivitat que som capaços de dir,
entonar, cantar i... xisclar!

MACBA

18 i 19 de novembre
Dissabte a les 17 h i les 18 h / Diumenge a les 10.30 h, les 11.30 h i les 17 h
D’1 a 3 anys / Durada: 30 min / 8 €
sat-teatre.cat

19 i 26 de novembre i 3, 10 i 17 de desembre de 12 h a 13.30 h
De 6 a 12 anys / 3 € (consulteu descomptes)
Places limitades, es recomana reservar plaça
macba.cat
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LLIBRE

Els instruments
Marion Billet
Estrella Polar
A partir d’1 any
Per: Míriam Valenzuela

Què faríem sense la música? Si voleu que formi part de la vida dels vostres fills des
de ben petits, aquest és el vostre llibre. Com sonen el piano, la guitarra o el timbal?
No espereu més i passeu les pàgines per esbrinar-ho i perquè comenci la festa!
Aquest llibre forma part d’una col·lecció dirigida als més petits per treballar conceptes que cridaran la seva atenció: la granja, la jungla, la natura, els ocells exòtics...
Llibres de cartró per tocar, mirar i jugar durant hores amb unes il·lustracions acolorides i tendres de la Marion Billet. Ideals per treballar la motricitat i l’associació
d’imatges. I per si encara no us hem convençut, dir-vos que són resistents a les
mans més menudes. Vaja, un must a la vostra biblioteca familiar!

25
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LLIBRE

La petita orquestra
Anna Aran i Agnès Aran
Il·lustracions: Judit Canela
Cruïlla
A partir de 3 anys
Per: Laia Pérez

Tocàveu «El noi de la mare» amb la flauta? Recordo com vam riure el dia que un
company va començar a tocar i va sortir aigua disparada. Tocava a la banyera.
Els nens canten, fan música, ballen, des de ben petits i a tothora. Els nens són la
nostra coartada per cantar alegrement pel carrer, saltar per no trepitjar les vores de
les rajoles, bufar perquè el semàfor es posi verd…
La petita orquestra és una coartada preciosa que ens ofereixen les autores per manipular, enganxar, pintar... i produir un objecte, un instrument, per cantar plegats les
cançons de sempre. (Tranquils, no cal saber llegir partitures, us podeu descarregar
les cançons.) I sí, hi trobareu instruccions per fer una guitarra!
Us imagineu un món on els que xiulen i canten pel carrer se sentissin més que els
cotxes o que les músiques dels mòbils? La utopia és possible? Juguem.
26
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LLIBRE

Gus y yo

LLIBRE

Swing

Joao Fazenda

Keith Richards
Il·lustracions: Theodora Richards
Malpaso Ediciones
A partir de 7 anys

Editorial Joventut
A partir de 5 anys
Per: Luz Verdaguer

Swing ens parla d’una parella. Ell és rígid i pesant. Ella és flexible i lleugera. Tots
dos ballen però ell no se’n surt i ella al cap de poc s’enlaira. Aquest és el punt de
partida d’un conte on no hi ha text, així que podeu deixar volar la imaginació reinventant la història i la música que us suggereixen les imatges.
Com a bon llibre sense paraules, les imatges prenen tot el protagonisme. I amb
raó: les il·lustracions de João Fazenda són una explosió de colors vius i un joc de
formes geomètriques i orgàniques que ballen per elles mateixes.
L’editor original a Portugal, Pato Lógico, va convidar l’autor a crear un relat només
amb imatges, un títol d’una sola paraula i un espai de 36 pàgines. I el resultat va
ser aquesta petita meravella, guanyadora del Prémio Nacional de Ilustração de
Portugal el 2015.
28

Per: Laura Bernis

/ libresdemandarina.blogspot.com.es

Ai, els avis… aquelles persones grans que són d’un altre món i que t’expliquen
històries fascinants de llocs desconeguts, que preguntis el que els preguntis ho
saben tot, els qui un dia et diran una màxima que t’acompanyarà tota la vida i que
et donaran la mà, de tacte suau i delicat, que no et deixarà fins a la fi del món.
No m’estranya que el gran rei del rock’n’roll Keith Richards (ni més ni menys) hagi
volgut fer, amb aquest llibre, un homenatge al seu avi. La persona que li va fer
descobrir la música i l’amor pels instruments. Si no fos per ell, no hauria arribat a
ser l’estrella que és avui dia.
Juntament amb la seva filla Theodora Richards, la il·lustradora de l’àlbum, elaboren
un llibre ple de records i sensacions de l’època en què l’artista va descobrir el que
seria el seu mitjà de vida. Les il·lustracions estan fetes a partir de fotografies originals, pintades amb aquarel·la i una part de collage.
Aquest és un àlbum per a nostàlgics i seguidors de l’artista. I, com no hi podia faltar,
inclou un CD amb el conte narrat per un emotiu Keith Richards i la seva guitarra.
29
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LLIBRE

Historia del rock

Jordi Sierra i Fabra
Il·lustracions: Xavier Bartumeus
Siruela
A partir de 10 anys
Per: Infraganti

Una de les col·leccions de no-ficció juvenil que més m’agrada és Nos Gusta Saber
de Siruela, sobretot perquè s’atreveixen a abordar qualsevol àmbit del coneixement, des de l’anatomia fins a la música, d’una manera divertida però rigorosa. Fa
molts anys que Sierra i Fabra és autor de la casa i ara en farà un que va publicar
aquest compendi sobre la història del rock i, per extensió, de la música.
D’entrada, pensaríem que el llibre només va adreçat als amants de la música però
ben mirat és per a qualsevol que tingui interès a entendre la història en general.
Descobrireu que cançons que heu sentit un munt de vegades tenen més de cinquanta anys, d’on sorgeixen els gèneres musicals actuals i com la guitarra elèctrica
va provocar la revolució del rock’n’roll. I riureu, riureu molt imaginant-vos els adults
que us rodegen amb un discman a les mans.
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Empire

Sonets de joguina

Dinosaur Discs, 1981

L’Auditori de Barcelona
2017

Per: Uri Amat

Per: Isaac Casals

Quan un pensa en guitarres és difícil eludir el clixé del guitar hero grenyut de pit nu
dalt del penya-segat. En el meu cas, per contra, només penso en la cançó «Electric guitar» del grup anglès Empire, uns joves veterans de les grans batalles punk
(dos d’ells havien format part dels Generation X del Billy Idol) que, a pesar del seu
grandiloqüent nom i de valdre musicalment un ídem, no es van menjar un torrat i
van caure en el més immerescut oblit. Però diuen que l’aleteig de les ales d’una
papallona pot crear un tornado a l’altra punta del món, i això va passar en aquest
cas. Una sola còpia del seu disc va arribar a la capital dels Estats Units i, passant
de mà en mà, va acabar alterant enormement l’escena punk d’allà, fins al punt que
és impossible imaginar com hauria sigut el so de grups com Fugazi i Ignition sense
aquesta influència imperial. Tot va bé si acaba bé doncs.

Donada la meva incultura en música clàssica, sempre he agraït les ocasions en
què algú es preocupa d’acostar-me-la, fent allò tan senzill (pels entesos de qualsevol matèria) de donar-te una porta d’entrada a l’univers del creador. Així entenc jo
l’exercici que hi ha darrere de Sonets de joguina. S’ha de ser molt valent per agafar
un repertori d’obres d’autors majoritàriament nascuts el segle xix, pensat per als
nens i per ser interpretat a piano, i adaptar-lo a instruments de joguina, guitarres,
banjos, ukeleles, teclats Casio, etc. Valent perquè, per a mi, el piano és com el
lleó dels instruments, no hi ha discussió en el fet que és el rei, al qual la resta de
l’orquestra ret homenatge per haver demostrat dominar totes les situacions. I, a
més, perquè l’ús d’instruments de joguina no es tradueix en una vulgarització per
als nens, sinó tot el contrari, en un gest d’erudició que aconsegueix captivar els
petits i que ens apropa noms coneguts com Bizet i Chopin, o absolutament desconeguts per a mi com Khatxaturian, Marie Jaëll i Heitor Villa-lobos.
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Expensive Sound

Les lliçons
del Professor
Catòdic

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?

Hemeroteca Familiar
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The Sound of Music

De què vas?

1965

1991

La càmera s’apropa a Julie Andrews,
com si fos una àguila que sobrevola
l’alta muntanya, i la troba corrent, saltironejant, gaudint del prat inacabable, respirant l’aire més fresc, confiant
en la vida. És la potència d’una dona
jove contenta que canta. Quin musical
de Hollywood és? Qualsevol persona
que tingués ús de raó als anys seixanta, quan es va estrenar i va arribar a
ser la pel·lícula amb més recaptació
de la història, consideraria absurda la
pregunta. Però la vostra generació,
mainada bonica, reconeixerà un dia
la imatge? Entrarà en el cànon del
segle xx? La memòria s’aprima, allò
vell deixa espai a allò nou. Coneixereu The Sound of Music o, tal com
la vam conèixer nosaltres i, sobretot
els nostres pares i els nostres avis,
Sonrisas y lágrimas? Potser només
els quatre que estudiareu cinema…
Ambientada l’any 1938, la pel·lícula
sembla una col·lecció de coses que ja

no existeixen: l’estètica palatina d’un
Salzburg que no fa tant que ha deixat
de pertànyer a l’imperi austrohongarès i que veu, amb preocupació, o
irresponsabilitat col·laboracionista,
l’ascens del nazisme a la veïna Alemanya; la candidesa dels musicals
clàssics que reclama una suspensió
momentània del cinisme; o fins i tot
el masclisme d’una narració on els
esdeveniments polítics i l’heroisme
es reserven als homes i la qualitat
d’una dona es mesura per com de
bé es relaciona amb els infants. Però
hem deixat el millor per al final, catòdics, les cançons de la novícia Maria
i la família Von Trapp. «Do-Re-Mi»,
«My Favorite Things», «So Long»,
«Farewell» i «Edelweiss» potser han
viatjat pel temps amb més fortuna i
sobreviuran alliberades de les gairebé tres hores de metratge. Perquè,
a veure, si do és el primer de tots,
re què és?
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Arribem a un dels grans misteris de
la història de TV3. De debò, què va
passar? Qui va decidir comprar la sèrie d’adolescents francesa Premiers
baisers que no s’imposava precisament per la qualitat, rebatejar-la com
De què vas? —quan la traducció literal, «Primers petons», hauria tingut
molt més sentit— i substituir la cançó
d’obertura per «Per què ser gran?»,
un rock’n’roll de Lax’n’Busto? Avui
pot fer gràcia, però en un món sense Netflix, sense arxius Torrent ni
Youtube, la decisió que es prenia en
un despatx de TV3 tenia una importància demolidora per a l’educació
audiovisual del país. Sí, canalla,
els vostres pares no saben molt bé
per què a principis dels noranta van
consumir una sèrie juvenil que a
França encara no entenen com van
vendre. Cada tarda acompanyàvem
la Justine, l’Anna, el Josep, el Lluc i
el Francesc en les seves aventures
de primera joventut —en els seus
primers petons!—, en les hores mor-

tes al fons dels bars, sense acabar
d’entendre què tenia a veure la veu
trencada del Pemi Fortuny amb tot
allò. Val a dir que aquells joves es
feien estimar, o les nostres hormones
ens empenyien a estimar qualsevol
cosa que es bellugués i, si rasqueu
una mica, els vostres progenitors
potser us explicaran qui eren els
seus favorits. No deixeu que us enganyin, que tothom en tenia un. Després, i molt abans que Matt LeBlanc
popularitzés el concepte amb la sèrie
Joey, Premiers baisers va proposar
un spin-off que, evidentment, TV3
també va comprar. Hélène et les
garçons, es deia, i continuant amb
la línia d’adaptacions creatives de la
casa li vam dir Helena, quina canya!.
Aquí va ser on aquest pobre professor va trobar el seu personatge
favorit, i reveure-li el rostre mentre
em documentava per escriure això
ha estat una experiència agredolça.
Nosaltres, els de llavors, ja no som
els mateixos, que deia el poeta.
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Què sabem
del tigre
de Sumatra?
ELS AMICS
DEL ZOO

TIGRE
DE
SUMATRA
En

PERILL
CRÍTIC!

Actualment s’enfronta
amb l’amenaça de la
destrucció del seu
hàbitat i la caça il·legal
per comercialitzar amb
les seves parts per a
la medicina tradicional
oriental o com a trofeu.
El Parc Zoològic de
Barcelona participa
en l’EEP d’aquesta
subespècie, el programa
europeu d’espècies
en perill.

El darrer cens d’aquest
animal (2008) ha donat un
nombre de no gaire més de

500

exemplars
supervivents.

Pot pesar entre

72 - 140 Kg
i mesurar entre
100 - 130 cm
Habita tan sols
en aquesta illa
d’Indonèsia.

Biologia
DESCRIPCIÓ

Té el rècord comprovat del tigre més petit
conegut, una femella adulta que tan sols va
pesar 72 kg. Es distingeix pel color general
més fosc, per tenir una petita crinera al clatell
i perquè és la subespècie que té més llargs
els flocs de pèl de la cara.
REPRODUCCIÓ

El seu període de gestació és d’uns
103 dies de mitjana. Normalment
neixen entre dos i quatre cadells
en cada part, encara que en poden
arribar a ser fins a sis. Es queden
amb la mare fins que tenen uns
dos anys d’edat.
BIOLOGIA
Hàbitat:

Selva. Viuen tant als boscos de
plana de les terres baixes com als
boscos de muntanya.
Alimentació:

Els tigres són animals solitaris que
acostumen a caçar de nit. Capturen
tota mena de preses, habitualment
cérvols o porcs senglars, però
també poden depredar micos, aus,
peixos o fins i tot cocodrils.
Comportament:

Són animals solitaris i territorials,
que marquen els límits del seu àmbit
amb olors sobre arbres i arbusts.
Les femelles poden compartir el seu
territori amb el d’un mascle,
però no amb altres femelles.

CASALS
DE NADAL
AL ZOO
Per als dies de
vacances escolars,
el Zoo organitza casals
per apropar el món de la
fauna als joves i infants,
i fomentar el respecte
per la biodiversitat i
el medi ambient. Una
opció única de lleure
educatiu!
Més informació:

zoobarcelona.cat

Joguines
Per:

Txell Hernández Gil
kiddult.net

01

02

03

Maleta
de te

Foguera
de feltre

Guitarra
de fusta

moulinroty.com

The Homespun Market etsy.com

Sunnylife.com

La guitarra espanyola és la reina del
flamenc, un art que se simbolitza
amb un dels estampats amb més
caràcter: el clàssic vermell amb pics
negres. Un print amb accent espanyol que no només es deixa veure
en les flamenques que vénen a les
botigues de souvenirs sinó també en
aquest joc de te. Un set de ceràmica
d’allò més bufó que té una pràctica
maleteta per passejar-lo allà on convingui. Ideal per a aquells minis que
els agrada prendre el te al parc, a
dins d’un tipi o a casa dels avis. Olé!

El més emocionant d’anar de càmping és quan cau la nit. Els estels
llueixen amb força, l’aventura de
dormir a la tenda de campanya i el
superhit: encendre una bona foguera. Escalfar-nos les mans, torrar pa,
explicar històries i tocar la guitarra
són alguns dels plaers que els campistes organitzen entorn al foc.

A partir de 3 anys
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A partir de 5 anys

A partir de 6 anys

Una guitarra de fusta ben bonica.
Estampada i colorista, ha estat dissenyada a Austràlia amb l’objectiu
de compartir amb el món l’estil de
vida aussie. Ideal per tocar-la a la
platja tot entonant un hit rere un
altre hit. De ben segur que tota la
família acaba cantant (amb més
o menys traça). Els taps per a les
orelles són optatius però recomanables.

Amb aquesta foguera de feltre amb
LED, els menuts podran gaudir de
tot el que ofereix una bona foguera
campestre sense haver de preocupar-se per cremar-se, provocar un
incendi o sentir olor de fum.
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Els instruments més
resistents i ecològics.

Fets de fusta, amb tints a base
d’aigua i làtex natural d’arbre.

a Pedra Paper i Tisora!
LA BOTIGA DE JOGUINES DEL POBLENOU

pedrapapertisora.com

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

Segueix-nos!

Pedra Paper Tisora

És tendència
Dones que llegiu aquesta secció (mares, tietes, falses hipsters
i nebodes adolescents, totes!): que aixequi la mà amb tots els dits
ben oberts i un somriure triomfador la que no es va enamorar
del guitarrista de l’institut. Aquell tipus que ni era el més
esportista, ni el més llest... ni tan sols el més guapo! Aquell que
es concentrava tant en les cordes que feia allò de moure els llavis
mentre tocava, en plena comunió i absència musical. Segur que
no n’hi ha gaires que vos salveu del pecat. Uns quants nòvios
d’aquests he tengut jo a la vida...
Què se’n deu haver fet, d’aquell discret conquistador de les
intel·lectuals sensiblones de la classe? Potser qualcuna de vosaltres
encara conserva la lletra d’una cançó que va escriure d’amagat
perquè un dia ell la tocàs (i cantàs!) «only for your ears».
Marededeusenyor....
1.

Per:

Pema Maymó

Probablement ara aquell adolescent amb guitarra sigui pare
de família rondant la crisi de la
quarantena i deu haver recuperat
tot l’arsenal musical de vint-i-cinc
anys enrere. I per tal de demostrar els seus fills com era (i com
és) d’enrotllat el seu pare, els va
introduint en el món musical... a
la seva manera. Llistes de Spotify, visites a botigues de vinils i allò
de qualsevol excusa és bona per
apropar-se als hereus (portantlos al seu terreny, és clar!). He de
dir que si tria un puf de la marca
Woouf, farà una bona i divertida
aproximació a través del bon gust. Aquests dissenyadors establerts a Barcelona fa
deu anys que creen objectes inspirats en la cultura urbana, la música i l’art i els seus
pufs són tot un èxit allà on van. Amb aquest amplificador, qualsevol pare enyorat del
passat aconseguirà que els seus fills resisteixin més fàcilment a les seves batalletes
de joventut!			
hhhaus.com/collections/woouf
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2.

3.

Els pares rockers (aquells que no es
perden un Minimúsica, un Minipop o
qualsevol altre dels festivals i concerts
«habidos y por haber») no es conformen amb qualsevol vestimenta per als
seus fills. Volen que sigui bonica, de
bona qualitat i, si pot ser, còmoda i amb
un toc diferent. Les peces de roba de
Yporqué tenen tots aquests al·licients
i ho rematen amb dissenys pensats
a partir de la comoditat i provocant el
sentit del gust dels nins que les han de
dur, gràcies a unes il·lustracions més
a prop del món adult que de l’infantil.
Des dels seus inicis, ara fa deu anys,
la marca barcelonina ha tengut com a
producte estrella les samarretes estimulatives amb sons, textures o jocs.
I mai no falla una samarreta amb guitarra... i música incorporada! Aquesta
tardor en tenen una de màniga llarga
que encaixarà a la perfecció amb les
sortides musicals en família!

Si m’heu anat llegint des del principi d’El Culturista, ja sabreu que a jo
me perd la nostàlgia. Coses de l’edat
i la maternitat... I això implica tornar
als setanta i vuitanta, a la meva infància mallorquina d’estius infinits
i excursions amb els pares i el seu
grup excursionista. Però també a les
acampades amb nins i nines que no
coneixies de res: un parell de setmanes que t’espavilaven de bona manera. Els que heu anat al cau o l’esplai
sabeu que els records dels campaments no s’esborren mai!
D’aquella època deu venir la meva
adoració per les motxilles. En duc per
anar a treballar, per sortir amb els nins
o per viatjar, sigui muntanya, platja o
ciutat. Una marca que em fascina és
l’hongaresa YKRA, que fa les motxilles
més semblants al que seria el meu record de simplicitat i austeritat (l’ombra
del comunisme és allargada, en el
seu cas). Funcionals i fetes encara de
manera artesanal, si vos penjau una
d’aquestes bosses a l’esquena, vos
tornareu a sentir en contacte amb el
vostre jo més autèntic i innocent. Amb
quina vos quedau: vermell llampant,
blau elèctric o groc canari?
ykra.net

yporque.com
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Per la ciutat

Música
al parc
Els diumenges dels mesos d’estiu,
si passeu pels Jardins de Joan
Brossa de Montjuïc, és ben fàcil
que hi sentiu música de fons.
Ja fa un grapat d’anys que s’hi
fa el Brunch in the Park, un
festival dominical per acostar
l’electrònica, tant d’artistes
internacionals com de l’escena
local, als adults i també als seus
fills, a través de l’anomenat
Petit Brunch.

Fotografies:

Martí Crespo
Fotografies:

Isaac Casals
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Però si us endinseu al mateix parc entre setmana durant la resta de dies de
l’any, i pareu ben bé l’orella, és possible que també pugueu sentir una
remor musical de fons, segurament
menys elaborada i més experimental
que la dels artistes i DJ del Brunch. I
és que en una de les moltes terrasses
lúdiques de què es compon aquest
gran jardí dedicat al genial poeta
Joan Brossa (l’esplanada de jocs
d’equilibri i grimpada, el transportador
de veu, la tirolina…), hi trobareu uns
originals coixins sonors a terra que
conviden tothom a trepitjar-los i mirar
d’extreure’n algunes notes per compartir amb els arbres, els ocells i els
passavolants que ens envolten.
Es tracta de tot un seguit de «coixins
màgics», fets de cautxú i clavats al
paviment, que emeten cadascun una
nota diferent quan s’hi passa per damunt. Jugant amb aquests coixins es
generen sorprenents seqüències mu-

Una guitarra
amb bric de caldo

sicals i, amb una mica de traça, equilibri i bones cames, s’hi poden arribar a
crear petites melodies efímeres!
Els Jardins de Joan Brossa, 5,2 hectàrees de bosc mediterrani que conviden a la passejada en família i a
l’esbarjo dels més petits, són un racó
amb molta història. D’entrada, ocupen des del 2000 l’espai de l’antic
Parc d’Atraccions de Montjuïc, una
instal·lació a l’estil del Tibidabo que es
va mantenir oberta del juny del 1966 al
27 de setembre del 1998. Com recorda l’historiador local Enric H. March,
anteriorment a la inauguració de les
atraccions la zona havia estat ocupada
pels barris de barraques de Maricel i
Tres Pins, per l’antic parc d’atraccions
Maricel (1930-1936), pel destacament
militar d’artilleria de costa Álvarez de
Castro (1897)… i uns quants segles
enllà en el temps, pel cementiri jueu de
Barcelona, raó per la qual la muntanya
es diu Montjuïc.

Necessitem:
1 bric / 4 xinxetes d’enquadernar / 2 gomes de pollastre
cúter / perforador

1

2

3

4

Que els dits
no se’t congelin,
posa’ls en moviment!
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Bones idees

Spaghetti
alla chitarra
Per: Marta Carnicero
Il·lustracions de: Laia Casanova

A la regió d’Abruzzo, a Itàlia, la pasta més tradicional
es fa amb una guitarra, un petit estri de fusta i cables
d’acer per tallar la pasta en tires llargues i quadrades.
És probable que a casa no tingueu aquest invent però
també serà divertit elaborar entre tots la pasta fresca
i tallar-la amb un ganivet.
Necessitem:
400 g de farina, 4 ous (de mida L, d’uns 50-55 g sense comptar la closca),
10 g d’oli d’oliva extra verge (1 cullerada). Una mica més de farina
per estirar la massa, un curro i un ganivet.

01.

Feu una mena de volcà amb la farina, al centre col·loqueu-hi l’oli i afegiu-hi, a
poc a poc, els ous una mica batuts.

02. Si veieu que la pasta ha quedat una mica enganxifosa, no hi ha cap problema:
afegiu-hi una mica de farina i treballeu-la manualment durant un minut.

03.

Feu una bola amb la pasta. Emboliqueu-la amb film o una bossa de plàstic i
deixeu-la reposar a la nevera un mínim de 40 minuts (l’ideal és 1 hora).

04. Espolseu farina damunt el marbre o la taula que vulgueu fer servir. Esteneu
la massa amb el curró, quan la massa tingui un gruix de 3 mm talleu porcions de
15 cm d’amplada.

05.

Enfarineu bé la tira per ambdues bandes, enrotlleu-la sobre ella mateixa i
talleu el rotllo amb un ganivet esmolat a rodanxes d’un gruix uniforme. Un cop
tallades, desenrotlleu ràpidament les rodanxes i n’obtindreu les tallarines. També
podeu tallar la pasta en tires regulars directament, damunt del marbre de la cuina,
amb un ganivet esmolat.

06. Poseu-la en un colador o un recipient gros, ben espolsada amb farina per tal
que no s’enganxi.

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.

07. La pasta fresca a casa es bull normalment. Demaneu ajuda a un adult i quan

l’aigua ja bulli, afegiu-hi sal i poseu la pasta a bullir uns 2-3 minuts. Un cop bullida,
escorreu-la (no la renteu!) i barrejeu-la tot seguit amb la salsa. Bon profit!

Més informació a elculturista.cat
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10 aliments clau
en la dieta infantil

Els infants, com estan en període de creixement, tenen
requeriments lleugerament més elevats de proteïnes i
de minerals, que es poden obtenir fàcilment del menjar.
3.

1.

8.
9.

10.

Subscriu-te al nostre

7.

newsletter

5.
4.

i rebràs les propostes,
idees i recomanacions
més culturistes!

6.
2.
1. Cigrons: Tenen una elevada quantitat de minerals i són molt versàtils a la cuina.
2. Fajol: Proporciona hidrats, fibra, magnesi i lisina. 3. Llavors de sèsam: 100 g
de llavors de sèsam contenen aproximadament uns 975 mg de calci. 4. Salmó
salvatge: Especialment ric en àcids grassos omega-3. 5. Bròquil: Ric en
folats, provitamina A, vitamina C, potassi, ferro i fòsfor. 6. Poma: Conté nutrients
interessants, com quercetina i vitamina C. 7. Ous: Tenen proteïnes d’alt valor
biològic. 8. Nous: Són riques en àcids grassos omega-3 i especialment útils per a
la memòria. 9. Pastanagues: Essencial per a la salut de la pell, els ulls i els ossos.
10. Sardines: Contenen àcids grassos omega 3, proteïnes d’alta qualitat i vitamina D.

Troba la teva botiga veritas a www.veritas.es
o compra online a shop.veritas.es

elculturista.cat

Bones idees

Vinils
roquers

Per:

Aina
Bestard

Sou dels que sentiu música i us poseu a ballar?
Teniu ganes de donar un toc roquer a les parets
i armaris de l’habitació? Amb aquests vinils podreu
decorar el casc de la bicicleta, la carpeta o la llibreta!
«A-wop-bop-a-loo-bop-a-lop-bam-boom».
Necessitem:

Paper adhesiu
(Aironfix o similiar)
de diferents colors

Llapis

Goma
d’esborrar

Tisores

Per inspirar-vos, abans de començar, podeu fer una cerca de referències del món
del rock’n’roll, estrelles, guitarres mítiques, etc. Us recomanem que primer feu algunes proves de dibuix en algun full i així podreu veure com queda i si voleu modificar alguna cosa.

01

Retalleu un tros del paper adhesiu, segons la mida del que vulgueu dibuixar.

02

Dibuixeu per la part del darrere, la no plastificada.

03

Retalleu els dibuixos i afegiu-hi tots els detalls que vulgueu amb altres colors.

04

Ja teniu els vinils per decorar l’habitació, el casc de la bicicleta o la carpeta.

Més informació a elculturista.cat
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L’entrevista

Nikolaj Lindegaard

«Una guitarra té molts avantatges:
és l’instrument més versàtil i es pot utilitzar
en gairebé tots els tipus de música»

Quan i com neix el Ragnarock?

Ragnarock es va inaugurar l’abril del 2016. La idea va néixer d’un grup de músics,
periodistes, organitzadors de concerts i altres persones relacionades amb el sector
de la música. Després de presentar el projecte en diverses ciutats de Dinamarca,
Roskilde els va oferir les millors condicions. El projecte es va posar en marxa el
2008, i gràcies a l’ajuda de conservadors i professionals d’altres museus, al cap de
vuit anys, durant els quals es van recaptar fons, es van desenvolupar conceptes i
idees, es van recollir objectes, etc., el museu es va fer realitat.

Quin tipus d’exposicions s’hi celebren?

Al Ragnarock entenem la música popular com un mitjà d’expressió que ens ofereix un munt de possibilitats. No has de ser un músic o tocar un instrument per
expressar-te en el camp de la música popular. El nostre objectiu en les exposicions
és mostrar les activitats culturals que tenen lloc al voltant de la música popular, la
qual habitualment està relacionada amb la cultura dels joves. La música popular és
la nostra clau per entendre la cultura juvenil. No volem que sigui un music-hall de la
música més popular danesa. Més aviat intentem mostrar el que ha estat la música
i el que ha significat en un context més ampli. L’exposició és temàtica i no cronològica, i s’inclouen altres temes, com ara la dansa, el fenomen dels fans, espectacles
d’il·luminació, música popular com a arma de canvi social, etc.

Quin tipus de públic visita el Ragnarock?
L’ENTREVISTA

Ragnarock
Nikolaj Lindegaard
Per: Núria Puyuelo
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Tenim un públic de totes les edats. Vénen a visitar-nos molts grups escolars de
primària i secundària. També moltes famílies, ja que la música és una temàtica
intergeneracional.

S’hi fa algun tipus d’activitat educativa adreçada als nens?

Els nostres programes escolars estan adreçats a grups específics d’edat i ofereixen una àmplia varietat de temes.

Com creieu que s’ha d’ensenyar la música a l’escola?

Igual que a un museu. Evidentment, estem molt interessats que les escoles i els
mestres vulguin utilitzar la nostra oferta educativa, i que vulguin utilitzar el nostre
coneixement específic en la seva docència. Estem constantment col·laborant amb
mestres per desenvolupar cursos educatius dirigits a les escoles.
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A L’Auditori es va celebrar ara fa un any l’exposició Guitar On/Off, concebuda pel Musée de la Musique de París, el Museu de la Música de Barcelona
i el Ragnarock, una exposició molt interactiva que apostava per les noves
tecnologies. Què s’hi mostrava en aquella exposició?
L’exposició Guitar On/Off estava dedicada a la guitarra com a instrument: els aspectes tècnics, quins efectes provoquen en el so, com funciona... També es mostrava quin paper ha tingut la guitarra en la història de la música. La guitarra és un
instrument molt versàtil i el trobem en tota mena de músiques, des de la clàssica,
la tradicional i el folk, fins al blues, el jazz i el rock. Finalment, l’exposició també
rememorava diversos guitarristes.
Al Ragnarock, vam afegir també un mòdul que posava en relleu la importància de
la guitarra en la història del rock. Vam tenir l’oportunitat d’exposar algunes de les
guitarres de la nostra col·lecció. Vam agrupar les guitarres per temes: la guitarra
com a icona (relacionada amb el gènere o amb un guitarrista concret); la guitarra
com a missatgera i, finalment, el somni de la guitarra única (guitarres que havien
estat modificades pels seus propietaris).

Què té la guitarra de diferent respecte dels altres instruments?

Una guitarra té molts avantatges si es compara amb altres instruments. Com ja
hem dit, la guitarra és l’instrument més versàtil. Es pot utilitzar en gairebé tots els
tipus de música. Una guitarra també és un instrument relativament fàcil d’adquirir.
Un cantant pot acompanyar-se fàcilment d’una guitarra. És fàcil de portar... Per tot
plegat, la industrialització i la revolució del transport al final del segle xix van fer que
la guitarra es convertís en un instrument molt popular.

Activitats familiars 2017
lapedrera.cat

Us oferim una activitat diferent cada setmana, que us permetrà descobrir coses sorprenents d’aquest emblema del modernisme: La Pedrera.
Fer d’investigadors, convertir-nos en arquitectes com Gaudí, conèixer
la història de l’edifici... Aquestes i moltes altres vivències que us faran
veure La Pedrera d’una forma diferent.
Visites dinamitzades:
Una sopa de pedres a La Pedrera
Indiana Stones: explorem!
Fa 100 anys La Pedrera
Tallers:
Escala de Cargol
L’encís del trencadís

I per celebrar l’aniversari:
Bufeu, bufeu… que l’edifici
no tombareu!
i Per a una bona celebració
converteix-te en pintor!

D’altra banda, la guitarra elèctrica té una gran quantitat de possibilitats de so en
el rock modern i en la música pop, així com en la majoria dels seus subgèneres.
La guitarra elèctrica també s’ha convertit en un potent símbol de masculinitat i de
poder provocador. Molt aviat la guitarra elèctrica es va començar a considerar un
símbol fàl·lic amb connotacions masculines, i això va fer que moltes noies decidissin no tocar-la, ja que es van sentir rebutjades per aquest tipus de simbolisme.

El Ragnarock és un museu de Roskilde (Dinamarca) dedicat a la música pop
i rock i a la cultura juvenil. Des de la dècada dels anys cinquanta, la joventut
s’ha expressat a través de la música rock i la música pop en les seves múltiples
formes. El Museu Ragnarock fa un recorregut per la història de la música pop
i rock, entenent-la com un dels moviments culturals més forts del segle xx i xxi.
Hem parlat amb Nikolaj Lindegaard, cap de comunicació del museu.
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Cal reserva prèvia al 93 214 25 76 o reserves@lapedrera.com

Il·lustració: Roger Padilla

