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EDITORIAL

La carta d’amor
Fa pocs dies un bon amic em va preguntar si mai havia rebut o escrit cap carta
d’amor. En aquell moment, vaig tenir molt clar les que havia escrit jo, però no era
conscient de les que havia rebut.
Amb els preparatius de la revista, vaig trobar una carpeta on he anat guardant
notes, postals i cartes des de fa més de vint-i-cinc anys. I sí, amics, he rebut cartes
d’amor! També n’he trobat alguna de les meves en brut i la veritat és que, malgrat
que són vergonyoses i no resisteixen gaire bé el pas del temps ni l’evolució del
pensament, són un bon reflex del que hem estat i del que som.
Perquè segurament molts autors de qui hem llegit relacions epistolars tampoc no
estarien del tot confortables amb el que van escriure, però el cert és que aquelles
línies són molt més reals que qualsevol text impostat.
Fa anys, New Yorker va publicar fragments de cartes de ruptura d’alguns filòsofs,
com ara Marx i Sartre, i són hilarants. De fet, encara dubto de si són falses. Kant
confessa sentir-se utilitzat com a mitjà per aconseguir un fi; Marx demana justícia i
titlla la relació de burgesa… Quina sort tenir tan ben alineada la part racional amb
l’emocional, encara que, en aquest cas, sembla més aviat una qüestió d’egocentrisme desmesurat. De representació femenina només hi ha una resposta expeditiva de Simone de Beauvoir a Sartre: «J.P., you are an ass».
En aquest número tan primaveral, estrenem (amb molta alegria) dues seccions
i col·laboracions noves! La Marta Ardite a Mans a l’obra ens aproparà al món de
l’art. Us imagineu quina és la primera obra que ha analitzat? La carta, de Johannes
Vermeer. La Ivanna Gómez i la Monse Fransoy ens proposaran i ens il·lustraran
receptes per experimentar a la cuina.
Gaudiu del número, de Sant Jordi i qui pugui, de l’amor!

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

El Culturista

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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EXPOSICIÓ

CIÈNCIA / TALLER

Nasevo, ciència i essències
Per:

Olga Rodríguez

Qui no ha viatjat al passat a través del flashback d’una olor?
I tant que sí!, perquè l’olfacte té un poder màgic que sovint passem per alt, ja que
és capaç de fixar al nostre cervell una memòria evocativa i emocional com cap altre
sentit pot fer-ho.
Nasevo, l’home al qual ens referim, diu que olorar hauria de ser un aprenentatge
emfatitzat des de l’escola i conscienciat pels pares, perquè els pares hauríem de
fer olorar més als nostres fills. I quanta raó té! No només per aquesta capacitat
memorística de l’olfacte, sinó també per la necessitat de conèixer una realitat transversal, capaç de superar la dictadura de la cultura visual amb la qual interpretem
tot indiscriminadament. Des d’aquí, fem una crida a practicar l’exercici sinestèsic,
mirant olors, escoltant sabors o tocant colors, i per això us recomanem molt visitar
Nasevo, ciència i essències.

Museu Blau

El somni de Fibonacci
Per:

Clara Queralt

Si us agraden els reptes i teniu debilitat per als jocs lògics i matemàtics, esteu
d’enhorabona! Al Cosmocaixa s’estrena una escape room que posarà a prova la vostra capacitat deductiva i de raonament. L’objectiu del joc serà sortir de
l’habitació sense despertar Fibonacci, el talentós matemàtic de l’edat mitjana, i per
aconseguir-ho petits i grans haureu de compartir una sèrie de propostes i desafiaments on les matemàtiques, com passa a la vida quotidiana, seran l’eina necessària per seguir avançant. Aquí, però, l’experiència serà una mica més emocionant
i divertida que en el nostre dia a dia: podreu desencriptar codis secrets, haureu
d’utilitzar ulleres 3D i llanternes amb llum ultraviolada, trobareu una gran piscina
de boles... Haureu de ser ràpids i també col·laboradors perquè l’aventura només
es podrà superar amb èxit si hi ha connexió entre els diferents equips participants.
Sona estimulant, oi? Doncs ja ho sabeu, si teniu ganes de passar-ho bé en família
(els continguts matemàtics estan adaptats a participants a partir de 6 anys), esmoleu l’enginy i prepareu-vos per viure aquesta aventura amb la qual de ben segur
també aprendreu molt!

CosmoCaixa

Fins al 15 setembre
Per a tots els públics
museuciencies.cat

A partir del 24 de març a les 12 h
A partir de 6 anys / 4 €
cosmocaixa.com
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La casa dels
petits espectadors
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ARTS ESCÈNIQUES / TITELLES

La Berta i el seu robot
Cia. Lazzigags

Dragonci
Cia. Los Titiriteros de Binéfar
Especial Sant Jordi!

7, 8, 14 i 15 d’abril

21 i 22 d’abril

Embrossa’t
Cia. Addaura Teatre Visual
29 d’abril

Especial Centre de
Titelles de Lleida
Del 1 al 21 de maig

Petjades
Periferia teatro
Per:

Hugo Cortés

Hauria sobreviscut el Tintín sense la sensatesa del Milú? I el Charlie Brown, sense
les excentricitats de l’Snoopy? Com serien els nostres fills (i nosaltres) si no existís La Patrulla Canina? Desenganyem-nos, la vida a Occident no es pot entendre
sense l’estret lligam que existeix entre l’ésser humà i el gos, l’animal de companyia
per antonomàsia. L’espectacle Petjades, una delicada proposta de titelles de taula, treballada amb gran minuciositat i amb molt d’humor, ens il·lustra precisament
sobre això, sobre l’evolució de la fructífera i complexa relació entre l’home i el ca.
Durant el xou, l’espectador queda bocabadat mentre gaudeix d’un viatge per la
història que ens explica per què el canis lupus familiaris és el millor amic de l’home.
El periple s’inicia en el moment que vam aconseguir que el llop abaixés les orelles
per ajudar-nos a guiar el ramat i inclou la descoberta d’Amèrica, la conquesta de
l’espai i gossos robot, entre moltes altres sorpreses. Aquesta divertida proposta la
signa la companyia Periferia Teatro, que, amb prop de trenta anys d’experiència, és
tot un referent en l’àmbit dels titelles per als més petits. Au, espolseu-vos la gossera
i no us perdeu Petjades. Molt recomanable!

La Puntual

SAT! Teatre Neopàtria 54, Barcelona
T. 933457930 / info@sat-teatre.cat

Venda d’entrades online!

www.sat-teatre.cat

Del 30 de març al 8 d’abril / A partir de 4 anys / Durada: 40 min / 5 -10 €
lapuntual.info
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FESTIVAL / LITERATURA

Món Llibre
Per:

Infraganti

Just un cap de setmana abans de Sant Jordi, al bell mig de la ciutat, s’organitza un
microcosmos literari per als menuts. El dissabte i el diumenge de Món Llibre és un
punt de trobada per a editorials, autors, il·lustradors, lectors, i des de fa un parell
d’anys (per fi!), també per a llibreters.
Aquest any el lema, al meu parer molt ben escollit, és «Llegir per plaer». Dues
jornades plenes d’activitats, tallers i teatre entorn dels llibres. Hi haurà contacontes,
espectacles de titelles com ara Molsa i Al Jan tot li fan. I coincidint amb el 200è centenari de la publicació de Frankenstein, no us perdeu l’espectacle d’ombres xineses de la companyia Clair de Lune Théâtre: El meu amic el monstre. Una proposta
d’imatges i música, sense text, que juga amb l’equilibri de l’humor, l’absurditat i la
sensibilitat. També hi haurà secció de cinema amb la projecció de La revolta dels
contes, una encertada adaptació de l’obra de Roald Dahl que diria que és del tot
imprescindible.
Estudieu-vos a fons el programa per no deixar-vos res!

CCCB - MACBA

14 i 15 d’abril d’11 h a 19.30 h
Familiar / Gratuït
lameva.barcelona.cat/monllibre
13

Què sabem
del voltor comú?

/ 05

El voltor comú és una de les aus
més grans d’Europa.
És una au carronyera que ocupa tota
mena de terrenys, preferentment muntanyencs, del sud d’Europa i del nord
d’Àfrica fins al centre d’Àsia.
Pot pesar entre

6 - 11 Kg
i mesura

95 - 110 cm
i pot viure fins a

40 anys

És un animal monògam que forma
parelles estables que duren tota la vida.

CASALS
D’ESTIU
AL ZOO
Durant els mesos d’estiu, els nens
i nenes poden venir al Zoo a passar
les vacances en un entorn agradable,
gaudint i aprenent a conèixer,
estimar i respectar els animals.
Inscriu-los als nostres casals!
Més informació:

zoobarcelona.cat

MÚSICA

Clàssica de tots els temps
Per:

Sílvia Romera

Paulo Lameiro, músic i pedagog portuguès, insisteix: els concerts per a nadons no
tenen l’objectiu de convertir els nens en més intel·ligents, malgrat que sapiguem que
la música afecta les nostres capacitats cognitives. Tampoc pretenen que els nens siguin més disciplinats i comunicatius, tot i que la música pot ser una eina per treballar
la hiperactivitat i la timidesa. Els concerts per a nadons tampoc no són musicoteràpia,
malgrat que la música, segons la neurociència, millora i pot resoldre problemes de
desenvolupament. I tampoc tenen la intenció de preparar els nens perquè tinguin la
sensibilitat d’un músic professional o transmetre hàbits de potencial consumidor cultural. Els concerts per a nadons, com el que oferirà Paulo Lameiro amb el seu equip,
al Palau de la Música, el proper 21 d’abril, són simplement concerts per a nadons,
per a ells: persones amb tota la capacitat per gaudir del plaer del so, de la bellesa
i de l’art, amb els sentits preparats per acollir un món de sensacions, emocions i
noves experiències estètiques. Un concert que vol despertar el moviment interior
que la música fa implosionar dins nostre gràcies a la màgia del so, dels instruments
escoltats de ben a prop, de les textures de les partitures de Monteverdi, Bach, Mozart
o Prokófiev, i del moviment encantador d’una ballarina. Gaudi en estat pur!

Palau de la Música Catalana

21 d’abril a les 11 h, 12.30 h i 17.00 h
De 0 a 5 anys / Durada: 45 min / 11 €
palaumusica.cat
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© Les Films de l’Arlequin - 2014
CINEMA

Un dia de festa
Per:

Sara Pérez

Qui diu que anar al cinema s’acaba quan tenim fills?
Pack Màgic ens porta la segona edició d’«Un dia de festa!», un programa itinerant de
cinema infantil en català que, després de fer voltes per tot el territori, arriba a Barcelona el mes d’abril als Cinemes Girona i al Zumzeig.
Aquesta proposta basada en el cinema familiar aposta per estendre l’experiència
més enllà de la sala i inclou una banda de músics que acompanyarà les famílies des
de l’entrada fins al comiat. Els infants, a partir de 3 anys, gaudiran d’una selecció de
pel·lícules presentades i acompanyades de música, màgia, titelles i jocs.
Es projectaran fragments d’aquestes projeccions: El diari de la Florentina (Janusz
Martyn, Polònia). L’hivern i la primavera al regne d’Escampeta (Pierre-Luc Granjon i
Pascal Le Nôtre, França). La cançó del Pare Os del bosc de Haquivaqui (Rasmus A.
Sivertsen, Noruega-Països Baixos) iTigres enfilats (Benoit Chieux, França).
Perquè gaudir del cinema en família pot ser una festa!

Cinemes Girona / Zumzeig Cinema
15 i 29 d’abril
A partir de 3 anys / Preu: 4€
packmagic.cat
17
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ARTS ESCÈNIQUES / DANSA

ARTS ESCÈNIQUES

Embrossa’t

Cia. Addaura Teatre Visual
Per:

Andreu Gabriel

L’obra del poeta Joan Brossa és tan juganera com transversal: des de la paraula
escrita o pensada, toca totes les arts. I és per això que el podem gaudir quan tenim
entre les mans algun llibre seu, quan anem a una exposició com la que li dedicava
no fa gaire el MACBA o, també, per què no, des de les mateixes arts escèniques,
amb les quals el poeta havia treballat a través d’allò que es coneix com a «poesia
escènica». La companyia Addaura Teatre Visual ho va tenir clar ja fa uns quants
anys i es va posar mans a l’obra fins a enllestir el suggeridor espectacle de dansa que ara ens arriba al SAT! Espai Dansat, Embrossa’t. Mesclant la dansa amb
elements tan brossians com la màgia, els titelles, els jocs d’ombres i, sobretot, les
lletres, Embrossa’t és una obra per a tota la família que investiga el sentit d’uns
quants poemes de l’escriptor. No cal ni dir que la potència visual de la dansa encaixa com l’anell al dit amb el nostre poeta visual per excel·lència.

SAT Teatre

Ni cap ni peus
Circ Vermut

Per:

Ester Bueno

Quantes maneres hi ha de seure en una cadira? O de penjar una jaqueta? La
companyia de Circ Vermut ho té molt clar: moltes! Això no vol dir que sigui fàcil.
De fet, tot repte té les seves claus i els seus inconvenients. Però qui diu que no es
pot fer una filera de cadires i seure a tocar dels núvols, que un armari no es pugui
convertir en una carrossa, que un cotxe de cavalls no avanci... sense cavalls. Dos
divertits personatges ens mostraran que tot això és possible i ens convidaran a
jugar a creure-hi, a pensar que la gravetat no existeix i a veure més enllà del que
ens diuen les definicions.
El Circ Vermut ens proposa descobrir, en clau d’humor, que els objectes que ens
envolten poden tenir moltes més funcions que ens pensem. Que els podem donar
la volta, mirar-los des d’una altra perspectiva, del dret i del revés i que sempre
podem fer coses diferents. Ni cap ni peus és un espectacle de circ i pallasso amb
acrobàcies, roda Cyr, malabars, pal xinès, manipulació d’objectes i verticals gairebé impossibles de fer, on la companyia de Circ Vermut ens farà passar una molt
bona estona. Deixeu-vos atrapar i no us en penedireu. El circ és com la vida, que
sovint no té ni cap ni peus, però que sempre té màgia.

TNC

29 d’abril a les 12 h i a les 16.30 h
A partir de 3 anys / Durada: 50 min / 9,50 €
sat-teatre.cat

Del 5 al 27 de maig. Dissabtes a les 17 h i diumenges a les 12 h
A partir de 6 anys / Durada: 1 h / A partir de 6 € / tnc.cat
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ARTS PLÀSTIQUES / TALLER

ARTS PLÀSTIQUES / TALLER / MÚSICA

Miquel Coll, 2017

Caçadors de llums
i ombres
Per:

Clara Drudis

La Fundació Joan Miró necessita petits grans exploradors! Si creieu que en teniu
algun o alguna a casa, prepareu l’equip perquè tenim una missió important a la
muntanya màgica de Montjuïc.
Els exploradors hauran de tenir els cinc sentits ben atents per recollir tot tipus de
mostres que trobaran a la natura. Acabada la ruta, les duran al taller, les miraran
del dret i del revés, i els donaran una nova vida gràcies a la combinació de llums i
ombres i, per descomptat, a la seva pròpia creativitat individual i col·lectiva.
En aquesta ruta taller, concebuda per Alehop! [Exploradores urbanos], els nostres
aventurers potenciaran aspectes com les habilitats socials, l’autoestima i el respecte pel medi ambient a través del joc i la cooperació.

La gran revetlla del MACBA
en família!
Per:

Isaac Casals

Família, digueu, aquest any heu participat en alguna de les activitats familiars del
MACBA? Si és que sí us agradarà saber que el 26 de maig se celebra una festa
de comiat de la temporada, La gran revetlla, com han de ser els comiats, festius,
sense nostàlgia. I si resulta que no heu tingut l’ocasió de participar en l’extensíssim
programa d’activitats, què millor que participar en aquesta celebració de cloenda,
per anar fent boca de cara la propera. Ni que sigui per quedar bé, com qui es deixa
caure al final d’una manifestació per poder dir que també hi va ser. En aquesta
nova edició, podreu compartir amb els ballarins Pere Faura i Mar Medina i l’artista
Quim Packart un gran taller col·lectiu i acabar amb l’actuació musical del grup Papa
Topo. Celebrem-ho!

Així què, exploradors? Tot a punt?

Fundació Joan Miró

MACBA

20 de maig a les 10.30 h
A partir de 5 anys / Durada: 3 h / 7 € per persona / 6 € Carnet Famílies
fmirobcn.org

26 de maig a les 17.30 h
Familiar / Gratuït
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LLIBRE

Les tres cartes de l’Ós
Julia Donaldson i Alex Scheffler
Editorial Joventut
A partir d’1 any
Per:

Infraganti

Si us parlo dels Contes del Bosc de la Gla potser no us sonen, però si us dic que
l’autora i l’il·lustrador són els creadors del grúfal us situareu ràpidament.
El grúfal és un dels grans èxits de la literatura infantil dels últims anys, ha venut més
de deu milions i mig d’exemplars arreu del món, ha guanyat premis, ha estat traduït
a una trentena d’idiomes, s’ha adaptat al cinema i se n’han fet diverses representacions teatrals.
Les tres cartes de l’Ós forma part de la col·lecció per als més petits Contes del Bosc
de la Gla, de Julia Donaldson i Alex Scheffler. No expliquen grans històries ni narren
ocurrents peripècies, sinó que juguen a explicar amb senzillesa i bellesa les petites
aventures d’uns quants animalons que viuen al cor del bosc i amb les quals el primer
lector es pot identificar i connectar.
Tot està pensat i plantejat per introduir-se al món dels llibres: el cartró resistent de
les pàgines, les il·lustracions que respiren per estimular (en la mesura justa) l’ull i la
imaginació de l’infant, el joc de solapes per atrapar l’atenció i la rima del text que, com
una cançó, ens convida a passejar pel Bosc de la Gla.

25
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LLIBRE

Libro del amor y la amistad
Oscar Brenifier i Jacques Després
Ediciones SM

A partir de 4 anys
Per:

Marta Gil

L’amor és un dels grans temes universals, però, com el definiríeu a un infant?
El repte no és fàcil, oi? Doncs bé, en aquest conte tampoc hi trobareu la resposta,
però aquesta és precisament una de les grandeses de l’àlbum. Els seus autors,
Oscar Brenifier i Jacques Després, ens presenten diferents maneres d’entendre
l’amor, sense fer judicis de valor i amb l’única intenció que cadascú tregui les seves pròpies conclusions. Amb frases senzilles però molt ben trobades i unes boniques il·lustracions que reforcen amb enginy el contingut del text, aquest llibre ens
convida a pensar, a fer-nos preguntes i a mirar de trobar-hi respostes, i a fer-ho,
sobretot, en total llibertat.
En un temps en què sembla avalar-se més que mai el pensament únic, s’agraeix
trobar llibres per a nens i nenes que estimulin el pensament i que apropin la filosofia
als més petits d’una manera atractiva. Què us sembla, doncs, filosofem?

26
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LLIBRE

LLIBRE

Rosa a puntets

La vida amorosa de los animales

Impedimenta

Océano Travesía

Amèlie Callot
Il·lustracions: Geneviève Godbout
A partir de 6 anys
Per:

Laura Bernis / llibresdemandarina.blogspot.com.es

No us dic res de nou si afirmo que un dels petits plaers de la vida és quan vas al
forn del barri, el de sempre, aquell on cada dia hi compres el pa i ja et coneixen.
I et saluden, et pregunten com es troba la teva mare d’aquell refredat i li donen un
bastonet del pa al teu fill. O aquells cafès on esmorzes els dissabtes i només entrar
per la porta sents la mestressa que et crida: «Un tallat amb la llet natural descremada en got i un cacaolat ben calent amb una canyeta llarguíssima de color vermell
per a la petita, sí?». I et miren amb complicitat. Doncs l’Adèle, la nostra protagonista, és una d’aquestes persones que cuida la seva clientela com si fossin de la seva
família. És la propietària de la cafeteria del poble on viu i és una dona treballadora,
forta (no us deixeu emportar pels prejudicis del rosa) i molt detallista. Només hi ha
una cosa que fa encongir-se l’Adèle: la pluja. Els dies grisos no li agraden i la posen
trista. Però a poc a poc anirà veient que els problemes es poden mirar des d’un
altre punt de vista i els podem convertir en petits bassals d’aigua que podem saltar
per damunt o trepitjar-los ben fort i esquitxar tothom entre rialles.
28

Fleur Daugey
Il·lustracions: Nathalie Desforges
A partir de 8 anys
Per:

Luz Verdaguer

Si teniu idees preconcebudes de com són les relacions amoroses entre els animals, ja les podeu anar abandonant. Amb aquest llibre aprendreu que els animals
poden ser seductors, gelosos, independents o possessius, i que existeixen parelles
del mateix sexe, animals que canvien de sexe al llarg de la vida, relacions d’una
sola nit i d’altres que duren per sempre.
Un bany de realitat, sense sucre ni falsedats, amb el qual descobrireu que hi ha
relacions i famílies ben diferents, totes vàlides per a la mare natura.
El text és de l’etòloga Fleur Daugey i està acompanyat de les il·lustracions de la
Nathalie Desforges. Malgrat el poc encertat grafisme de l’interior, es tracta d’un
llibre informatiu ric i interessant que apropa els petits (i els adults!) a un tema poc
tractat i que convida a reflexionar, de pas, sobre la sexualitat humana i els prejudicis que l’envolten.
29
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LLIBRE

Explica-m’ho

Katharina von der Gathen
Il·lustracions: Anke Kuhl
Takatuka
A partir de 8 anys
Per:

Laia Pérez & Magí Nalvaíz

Hora de desfer les motxilles d’escola. De la del Magí, en surt Explica’m-ho. «Oh,
l’has dut a l’escola!». «Sí, la Jana i la Martina també el tenen».
Parlen de sexe entre ells, i parlen de llibres que parlen de sexe! Tenen 9 anys.
En un món en què l’accés a la informació sovint és excés, Explica’m-ho (101 preguntes fetes per nens i nenes sobre un tema apassionant) és un bon recurs per
evitar que l’imaginari sexual i les primeres respostes a preguntes que es fan acabin
provenint de la xarxa (massa sovint en forma de vídeos).
Un recurs entenedor i atractiu per als nens, amb respostes que no cauen en la
sensibleria ni en els tòpics, i que tracten obertament els temes que interessen a la
canalla: «Una àvia pot tenir fills?”», «De què serveix la pubertat i per què dura tants
anys?», «Què és l’úter?», «Com es fa el sexe?»...
L’editorial TakaTuka el recomana a partir de 8 anys. «El recomanaria als nens que
vulguin saber coses del sexe», diu el Magí. Tots, tard o d’hora, vaja. Millor arribar
d’hora. Un bon llibre per deixar al seu abast ben aviat, ja el trobaran quan el necessitin (o quan el necessitem els pares amb nens que pregunten!).
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MÚSICA

MÚSICA

Elvis Costello

The Box Tops

1993

Mala, 1967

The Juliet Letters
Per:

Pere Agramunt

Tot just fa vint-i-cinc anys es va publicar el catorzè disc de l’Elvis Costello. Aquest
cop no bevia directament del rock’n’roll, del country o del cool jazz. La seva admiració pel Brodsky Quartet el va animar a engegar aquest projecte, que ell mateix va
descriure com «una seqüència de cançons per a quartet de cordes i veu», sota un
concepte tan poc rocker com les cartes a Julieta Capulet.
Inspirat per un professor veronès que responia aquestes cartes adreçades a Julieta
––l’heroïna shakespeariana de Romeu i Julieta, és clar––, l’àlbum és una delícia
de música de cambra i pop gens complaent. No anava adreçat a cap públic en
concret, no va acabar de seduir la crítica de cap bàndol, i és, nogensmenys, un
disc imprescindible.
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The letter
Per:

Uri Amat

Segurament aquesta sigui la més arquetípica de les cançons sobre l’amor a
distància. A «The Box Tops», el malaguanyat Alex Chilton, en aquells moments
cantant dels Box Tops amb només disset anys, es posa en el paper d’un noi que
busca la manera de tornar a casa després de rebre una carta de la seva xicota
dient-li que ja no pot estar més temps sense ell. Encara que la cançó tingui un
cert aire de melancolia i desesperació no es correspon gens amb el tarannà del
grup, una colla d’adolescents despreocupats a qui l’èxit massiu de la cançó va
enxampar totalment per sorpresa. Per això m’agrada tant el vídeo de la seva
actuació al programa de televisió americà Upbeat d’aquell any 1967, perquè el
grup surt especialment gamberro, fent el burro davant la càmera, sense poderse acabar de creure que siguin ells mateixos els que surten per la tele. A mi, el
candor que desprenen m’enamora, què voleu que us digui.
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Islàndia
Tot a punt per descobrir
l’illa de gel i volcans …

Geografia

Natura i paisatge

Està situada a l’oceà Atlàntic al sud del cercle polar
àrtic, la capital és Reykjavík que en islandès vol dir
“badia del fum”.

Poques plantes i animals han migrat a l'illa o evolucionat
localment des de l'última glaciació, fa 10.000 anys. Els
animals més representatius són:

Els estius són frescos i
breus i els hiverns freds,
amb temperatures que no
baixen dels -3 °C.

4
Siglufjördur

Es poden veure fins a 25 espècies de balenes (4), les
més vistes són la balena geperuda, la minke i l’orca.
Amb una mica de sort veureu balenes blaves.

Husavik
3

2

El més espectacular d’Islàndia és el paisatge, hi ha guèisers (5), glaceres gegants (6), volcans (7), fiords (8),
llacs d’aigua calenta (9) i cascades (10)!

11

9
Akureyri

Seydisfjördur

1
10

3
Stykkishólmur

Què és un guèiser
La paraula ve d’un verb en islandés que vol dir “llançarse amb fúria” i és exactament això el que fa l’aigua que
surt d’un guèiser, projectar-se amb força cap a l’exterior
per una xemeneia natural de terra.

2

7
6
Höfn

6

El fraret (2) és l’ocell més bonic i simpàtic de l’illa, solen
viure als penya-segats i els veureu fàcilment i podríem
dir que quasi són un símbol.
Hi ha foques (3) comuns al sud que es mantenen prop
de la costa i que a l’estiu surten a tocar terra però també
n’hi ha de grises que poden arribar a pesar 400 kg.

Raufarhön
Isafjördur

Cavall o poni islandès (1): és petit, d’uns 140 cm d’altura.
És molt rústic i resistent, té el pelatge llarg per aguantar
bé el fred.

Què s’hi pot menjar

6
Reykjavic

5
7

Plokkfiskur
Trossos de
peix bullit
amb ceba i
patata.

2

9
6

Vik
@XperienceBarcelona
Av. Diagonal 512, Barcelona / Telf. 933659340

Kjötsúpa
Una sopa de
carn i verdures perfecta
per al fred.

Eina med
öllu
És a dir, un
hot dog
islandès.

Skyr
Una mena
de iogurt
batut.

Què s’hi pot fer
Caminades per visitar cascades, glaceres, volcans i guèisers. Banys termals. Veure aurores
boreals si no és estiu. Visitar autèntiques cases vikingues. Avistament d’animals autòctons
com els frarets, cavalls, foques i balenes.

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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La Bella i la Bèstia
1991

Avui, canalla, parlarem del vincle
edípic, que és millor treure’ns-lo del
damunt. Obriu Psicoanàlisi dels contes de fades per les últimes pàgines.
Bruno Bettelheim va acabar el seu
clàssic sobre el mar de fons que
rau en les trames de les rondalles
infantils amb La Bella i la Bèstia, un
conte tradicional francès popularitzat
el segle xviii. La versió animada que
Disney en va fer fa gairebé trenta
anys no ha envellit amb gaire fortuna: la sensibilitat del segle xxi ens ha
fet entendre que conté escenes de
violència domèstica intolerable i que
no hauríem d’educar la canalla en
l’acceptació dels rols de l’home rude
i malhumorat i la dona comprensiva
i estable. Bettelheim, però, dona una
clau interpretativa del conte que po-

dria renovar l’interès per la pel·lícula:
fart de trames en què les heroïnes
—Ventafocs, Blancaneu...— havien
de vèncer el progenitor per obtenir la
seva identitat, va acabar el llibre amb
aquest conte perquè aportava una
solució feliç al conflicte generacional.
La Bella parteix d’una relació edípica
i s’uneix a la Bèstia per salvar la vida
al seu pare. De mica en mica, però,
assistim a la transferència d’aquesta
amor edípic cap a l’ésser estimat i a
la transformació saludable de l’amor
pel progenitor. La felicitat s’ha aconseguit i ni cap pare ni cap mare han
estat aniquilats, celebrem-ho! La interpretació freudiana de la rosa de la
Bèstia ja us l’explicaré quan sigueu
més grans...
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Beverly Hills 90210
1990

Brenda, Brandon, Kelly, Dylan, Andrea, Donna, David, Steve... La generació dels vostres pares possiblement
mai oblidarà aquests noms. Quina
va ser la clau de l’èxit d’aquella sèrie d’institut tan pija i tan cursi? Per
què la van batejar a Telecinco com a
Sensación de vivir? Per què hi havia
una cançó de Xuxa homònima que
plagiava la melodia de la careta de
la sèrie? Com a nen de deu anys
que va caure de quatre grapes en
els seus encants, diré que estàvem
venuts. Il·luminats pel fluorescent de
la cuina barcelonina, sopàvem pèsol
i patata i seguíem embadalits aquelles aventures iniciàtiques d’un jovent
adinerat de Los Angeles: les primeres
discoteques, els primers petons amb
llengua, la primera volta amb el qua-

tre per quatre després de treure’t el
carnet... Destapàvem la natilla i ens
vèiem lluny de casa, les ulleres de sol
rodones, el nostre cos de nen entre
els seus cossos desenvolupats fent
el burro a la platja de Santa Monica.
Ens enviaven a dormir i encara ensumàvem el futur que s’apropava, i
ens bullien les hormones, anticipantse a la festa. Tindríem la duresa fràgil
de Dylan? O seríem un jove vell i moralista, com en Brandon? El procés
d’identificació culminava l’endemà,
en un petit tupè que el minyó sexuat lluïa dissimuladament al pati de
l’escola preparant-se, fins i tot estèticament, per a una joventut que, per
sort, després va ser molt diferent.
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Joguines
Per:

Txell Hernández Gil
kiddult.net

01

Wolf de Main
Sauvage
mainsauvage.com

mistertody.com

A partir d’1 any

Probablement la primera història d’amor que tenim és amb
els nostres ossets, ninos, coixins
o mantetes estimades (sinó que
l’hi preguntin al Linus de Charlie
Brown). Hem triat aquest llop fet
de llana d’alpaca per la seva suavitat, aspecte llargarut (ideal per
ser abraçat) i perquè és de comerç
just. A més, no em digueu que no
mola dormir amb un llop, segur que
els monstres de la nit no s’atreviran
a apropar-se!
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02

Mr Tody’s
Boat

03

Kits Petits
Cuistots de
Pióro Editions

A partir de 3 anys

A partir de 7 anys

pioro-editions.fr
Ai, com m’agradava Vacaciones
en el mar! Aquell Love Boat, amb
estètica dels vuitanta, que solcava
els mars i ens portava històries carrinclones i tendres amb final feliç.
L’estètica de la sèrie forma part de
l’imaginari col·lectiu de tots aquells
que vam ser menuts fa trenta anys.
Si us ve de gust reproduir l’esperit
dels creuers d’una altra època, heu
d’aconseguir aquest vaixell de cartró. Un punt retro que segur que
enamora els vostres minis.

Diuen que la millor manera de conquistar algú és a través de l’estómac.
Cuinar és, a més d’un acte d’amor,
una activitat ben divertida per fer
amb els petits de la casa. Aquest kit
inclou tot el que cal per fer un pastís de poma per llepar-se’n els dits.
Fins i tot inclou una bonica bosseta
de cotó bio per anar a comprar tots
els ingredients. Un regal d’allò més
cuqui, no us sembla?
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Nova
secció!

Mans a l’obra!
Ets dels qui els fa mandra entrar a un museu?
I si et diguessin que darrere de cada peça s’hi
amaguen històries, misteris i anècdotes curioses? Només necessites la clau per descobrir-les.
Obre bé els ulls que estàs a punt de viure
una experiència inspiradora!
Per:

Marta Ardite

Carta d’amor
Johannes Vermeer
(c. 1669 - c.1670)
Pintor holandès

I què fan?

Doncs, tot i que no podem sentir el que diuen, veiem com una dona li entrega
una carta a una altra dona molt ben vestida que fins aquell moment havia estat
tocant el seu llaüt. Vermeer ens dona diverses pistes per poder deduir que
es tracta d’una carta d’amor a través de símbols que en aquella època feien
al·lusió a les relacions amoroses:

La mirada entre
les dues dones

Les partitures

El llaüt

Ens fa pensar que comparteixen un secret.

Representa l’amor
més passional.

Podien servir per
declarar l’amor a algú.

Saps què és
un llaüt?

Les sabatilles

Les deixarem per a
més endavant…

Els quadres del darrere

És un instrument de
corda semblant a la
guitarra que té una
forma que recorda
una pera.

De temàtica marinera i homes solitaris,
ens parlen d’amants viatgers.
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podeu descobrir si aneu a aquest enllaç: https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/SK-A-1595.
Fins i tot pots descarregar-te la imatge per imprimir!

Doncs això és el que ens permet fer Johannes Vermeer en aquest petit quadre.
Per donar-nos aquesta sensació, crea una imatge amb dos espais diferenciats:
un més al fons on podem veure dues dones fent alguna cosa i un altre en primer
pla, a les fosques, des d’on podem contemplar aquesta escena íntima com si
estiguéssim tafanejant d’amagat el que passa a l’interior privat d’aquesta casa.

Mans
a l’obra!

On veure’l: Aquest quadre de Jan Vermeer es troba al Rijksmuseum d’Amsterdam i el

Has desitjat, alguna vegada, poder mirar per un forat
el que fa algú?
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COL·LECCIÓ WILLIAM STEIG

— Clàssic moderns per a petits lectors i lectores —

El problema
Iwona
Chmielewska

Una planxa massa calenta,
una distracció i…el problema.
Una història preciosa sobre la creativitat
com a via d’expressió i com a eina,
que ens permetrà convertir els problemes
en una oportunitat per crear quelcom
nou i bonic.
A partir de 8 anys

Un dia
amb
l´Òscar

Eva Maceková

És molt d’hora i l’Òscar encara dorm.
El gat s’estira... Brrrr, brrrr, ronca.
El rellotge fa tic-tac, l’Òscar es despertarà
aviat. Demà és el seu primer dia de classe
i avui ens esperen moltes coses per fer,
aprendre i descobrir.
A partir de 3 anys

mtm-editor.es

«Brillant, únic
i ferotgement
original.
El meu ídol.»
Maurice Sendak

Quan
naixerà?
Lie Dirkx

Explicar-li a un nen que tindrà un germanet
és una gran aventura. Amb aquest llibre
d’activitats, els pares podran parlar més
fàcilment amb el seu fill sobre el nadó que
creix a la panxa de la mare.
De 4 a 8 anys

Un par
de aves

Christine
Berrie
Editat en castellà.
Col·loca per parelles al mascle i femella
de les 25 espècies d’aus en aquest joc de
memòria il·lustrat. Per jugar, gira i intenta
recordar on és la parella corresponent.
A partir de 4 anys

Irene la valenta / Doctor De Soto, dentista d’animals

32 pàgines / 14,90 €
Les millors obres del mestre de la literatura infantil del segle xx William Steig per fi arriben
a la col·lecció Blackie Little. Històries plenes d’humor, de tendresa, astúcia i intel·ligència.
Originals, humils i simples. I sempre fascinants. Doctor De Soto i Irene la valenta són una
mostra meravellosa de tot això.

Quadernet
d’escriptura
divertida

D’El Hematocrítico
Olga Capdevila
64 pàgines / 12,90 €
Escriure és imaginar i
imaginar és divertit. Ple
de exercicis d’escriptura
per estimular la creativitat.
40 exercicis i hores de
diversió assegurada.

Ideal
per a nens
i nenes de
primària

La casa dels ratolins

El Sam i la Júlia
se’n van de picnic

Karina Schaapman
36 pàgines / 13,90 €
A partir de 3 anys

Noves aventures del ratolins més famosos del món,
i en un format més reduït i breu pensat per als més
petits: el Sam i la Júlia gaudiran d’un pícnic plegats.
Us hi apunteu?

www.blackiebooks.org
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El papa Pispa

Talpet
Terratrèmol

David Walliams

Hi ha pares de tota
mena: grassonets,
prims, altíssims, baixets,
divertits, superestrictes,
cridaners, callats… I, és
clar, també hi ha pares
bons i pares no tan bons.
A partir de 9 anys

Anna Llenas

Quan en Talpet es lleva,
s’acaba la calma! Amunt i
avall, ho toca tot. Es distreu.
Perd les coses. No para
mai quiet. Li diuen: plom,
hiperactiu, nerviós, pesat, impulsiu… Els pares
estan preocupats. Els mestres estan desesperats.
I ara, a sobre, ha de presentar un treball de fi de
curs... / A partir de 7 anys

Els diaris de la Cirera
Joris Chamblain
Aurélie Neyret

Em dic Cirera, tinc onze anys i
el meu somni és ser escriptora.
El truc que jo tinc per explicar
històries és observar la gent,
imaginar-me la seva vida, els
seus secrets...
A partir de 9 anys

La col·lecció de còmic infantil que s’ha
convertit en un fenomen a França.

Ada la científica

Andrea Beaty/David
Roberts
L’Ada té el cap ple de preguntes.
Com els seus companys de
classe, en Pere i la Rosa, té una
curiositat infinita. Però amb la
seva dèria investigadora i els
seus elaborats experiments, un
dia en fa un gra massa i els seus pares l’envien al
racó de pensar. Tanta estona pensant, canviarà la
manera de ser de l’Ada?
A partir de 4 anys

megustaleerinfantil.com

Isadora Moon

Anna Fité
Chuchu

I si la llegenda de Sant Jordi no hagués
estat com sempre ens han explicat?
A partir de 3 anys

Harriet Muncaster

Tom Helix

La Gala i l’Hugo han
construït per error un robot
que viatja en el temps. Com
mola! El podran aprofitar per
aprovar l’examen d’història!
Encara que, potser serà
molt perillós... Val més
treure un zero com una casa
que quedar-se encallats a
l’edat mitjana… oi?
A partir de 9 anys

Anna Manso
Liliana Fortuny

Una princesa amb les idees molt clares i una
voluntat de ferro! La llegenda que tots coneixem
amb un gir modernitzador.
A partir de 3 anys

El meu primer plat
Sant Jordi i el drac

La Isadora Moon és
especial perquè és
diferent.
La seva mare és una fada,
el seu pare un vampir i
ella té una miqueta de
tots dos. Aquesta és una
encantadora i divertida
sèrie de lectures ideal per a joves lectors que
volen flors i purpurina, però als que també els
agrada el món misteriós dels vampirs.
A partir de 7 anys

Robòters

La princesa,
els llibres i el
drac

Sant Toni
i el gat

Anna Canyelles
Roser Calafell

El regal perfecte per introduir
als més petits a la llegenda
de Sant Jordi de la mà de
Canyelles i Calafell.
A partir de 3 anys

Anita Garbo’s
Secret Agency

El tren de les
parades sense
nom

Anita Garbo és l’agent
Alfa, líder indiscutible
dels AlfaZeta: una
agència secreta de joves
investigadors al servei de
la justícia i defensors dels
dèbils.
A partir de 8 anys

Carles Sala

D.S. Sherringford

Una tendra faula sobre
aprendre a gaudir del viatge,
independentment de la
destinació final.
A partir de 10 anys

lagaleraeditorial.com
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Bona nit: 5
sons i llums
per anar a
dormir

Emma Martínez
Un llibre amb llums
i sons.
A partir d’1 any

Contes de
bona nit
per a nenes
rebels 2

Francesca Cavallo
Elena Favilli
Cent noves dones que
han canviat el món!
A partir de 7 anys

Dinàmiks
Per fi el llibre de
ciència del Club
Super3.
A partir de 7 anys

estrellapolar.cat / @ estrellapolareditorial

El meu primer
llibre de Sant
Jordi

Màriam Ben-Arab
Celebra la diada amb
la llegenda de sempre
actualitzada!
A partir de 2 anys

Mil nou
acudits per
divertir-se
en qualsevol
moment

La cultura comporta
una mica de risc
RT
APO
PASCSULTURAL èpides
ents

am
Per

intr

Geronimo Stilton
Els acudits més
extraràtics i famosos
de Geronimo Stilton.
A partir de 7 anys

Per primera vegada publiquem
un passaport cultural en format
de quadern d’activitats per anotar,
recordar i compartir totes les teves
experiències culturals.

AME

NIC

La Porta dels
Tres Panys

Sónia
Fernández-Vidal
Torna el fenomen de la
física quàntica, ara en
trilogia.
A partir de 8 anys

meandmineworld.com		

elculturista.cat
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El gran llibre de les
pessigolles / Thierry Dedieu

Escolto el món

Finalment, un llibre per tocar i per riure!
Els joves lectors es convertiran en herois
de cada una de les petites històries, hi
interactuaran i fins i tot podran canviarne el final!
A partir de 3 anys

D’on prové la música? Quin és el funcionament
de l’orella? Què és un DJ, un decibel? I el
llenguatge de signes? Com es classifiquen les
veus a l’òpera? Tot el món dels sons s’explica
en aquest àlbum.
A partir de 7 anys

Romana Romanyshyn / Andriy Lesiv

Enigmes
Curiosa
natura
Florence
Guiraud

La natura és tan bella com fascinant.
Coneixeu l’ocell lira? L’ibis crestat de
Madagascar o l’insecte fulla gegant? A la
natura hi ha moltes espècies conegudes,
però també infinitat de desconegudes!
De 6 a 99 anys

Víctor Escandell
Desafia
la teva ment
amb 25 històries
de misteri
Diverteix-te resolent aquesta recopilació de 25
enigmes de misteri en què practicaràs dues maneres diferents de pensar i d’analitzar les incògnites
que se’t plantegen: alguns enigmes els resoldràs
fent servir la lògica i d’altres, amb la imaginació.
De 6 a 99 anys

zahorideideas.com

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 Instagram, no et perdis aquesta secció.
A És tendència trobareu els gadgets
més originals, moderns i pràctics del mercat.

«¡Dame una P!
¡Dame una R!
¡Dame una I»...
I així fins a cridar ben fort:
«¡¡¡PRIMAVERAAAA!!!».
I és que si hi ha una estació de l’any on eclosionam tots
—pares, mares, fills i mascotes—, aquesta és la primavera.
Sang alterada, temperatures que ni fan tremolar ni suar,
dies més llargs i la certesa que el futur és ple possibilitats.
Oh, la primavera, com mos inspira (fins i tot amb les
seves al·lèrgies i la seva astènia anual!)!
Abril, maig, juny... mesos càlids de barbacoes, terrasses
de bars i primers dies de platja. De conèixer gent nova.
D’enamorar-se per primera o darrera vegada. I amb
l’amor, tornen els clàssics. Cyrano de Bergerac, inspiramos amb el teu exemple i deixa’ns les paraules justes
perquè l’escollida o escollit caigui rendit als nostres peus.
Volem rebre almanco una carta d’amor els propers mesos.
Volem recuperar els bons costums, la lentitud d’escriure
a mà i pensar cada paraula, l’olor d’una goteta de perfum
o un gomet enganxat en un racó del paper. Volem tornar
als tretze anys i creure que l’amor ho pot salvar tot!

1.
Molt bé, anem per parts: què
necessitam per escriure una
autèntica i inimitable carta d’amor? Paper i bolígraf,
d’acord. Però què passa quan
la creativitat i les manualitats
no ens van ser atorgades com
a do diví? Quan voldríem aconseguir la carta ideal però no
ens en sortim amb les nostres
habilitats naturals? Tenc la solució perfecta: les postals de
Rifle Paper Co, una marca de
papereria de Florida que s’ha
convertit en un referent dels
productes de papereria i estil
de vida arreu del món. Elegants, amb molta inspiració botànica i una filosofia basada en
què els bons moments s’han
de compartir o agrair amb una
carta escrita a mà. Els aplaudim ben fort per aquest motiu, perquè l’amor sempre és
més bonic amb la lletra de qui
t’estima! Que digui el contrari el
tiet, l’àvia, el pare o la mare que
no ha guardat per sempre més
una postal del nebot, el net o
el fill?
riflepaperco.com

Mort al whatsapp, tornem a la carta manuscrita!

Per:

Pema Maymó
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2.

3.

Segon punt. Per escriure una carta
d’«amor verdader» fa falta concentració. L’amor no es pot improvisar: s’ha
de pensar, madurar, dibuixar i escriure
amb tota la premeditació i traïdoria.
Amb tot l’amor del món.

Tercer i final del trajecte de la carta
d’amor: el moment més emocionant,
la rebuda de la carta.
Si una cosa és clara en el món de la
missatgeria és que els ocells han tengut un paper fonamental a l’hora de
salvar vides i amors: digue-li colom
missatger, digue-li òliba màgica o corb
fosc de Jocs de trons. Si té plomes i
sap volar és susceptible d’arribar lluny
i ràpid al destinatari. L’australià Bill
Playso devia tenir això en ment quan
va dissenyar la bústia Koo Koo, inspirada en la forma d’un ocell i pensada
de tal manera que no perd funcionalitat malgrat la seva peculiar bellesa.
Amb una bústia com aquesta no fa
gens de mandra seure a esperar que
arribi la carta d’amor que desitjam amb
tant d’anhel... mentre ens van entrant
whatsapps plens d’emoticones sense
gràcia al mòbil!

Aquest capritxet, que probablement no
ens podem permetre cap de nosaltres,
humils compradors en massa de la sèrie Stuva d’IKEA, ens té enamorades
per la seva senzillesa i calidesa. Les
argentines Karina i Vanesa Kreth van
crear el 2009 la marca Krethaus i tot el
que fan és acollidor i alhora sofisticat,
però la seva línia de mobiliari infantil
és de matrícula d’honor.
Fets de fusta de vern i revestiment
d’acer, l’escriptori i el tamboret no
només quedaran bé a qualsevol racó
de casa vostra, sinó que faran sentir
grans i importants als redactors de les
millors cartes d’amor de la família. A jo
me l’arriben a regalar durant la meva
adolescència i hauria aconseguit un
exèrcit d’enamorats rendits als meus
peus! Només de mirar-lo em ve la inspiració sentimental!

gessato.com

krethaus.eu
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Per la ciutat

El roserar
de Cervantes,
un espectacle
visual
i olfactiu
62

Si us pregunten per símbols de l’amor, no en tenim
cap dubte que en el vostre «top 5» apareixerà, molt
ben posicionada, la rosa. Aquesta flor vermella
com la sang, carnosa i olorosa, però amb la tija
espinosa, representa des de fa segles l’essència de
l’enamorament: una aventura de color de rosa…
amb punxades i fiblades de tant en tant! Si en voleu
conèixer tots els detalls, de les roses, i més ara que
s’acosta el seu gran dia, la diada de Sant Jordi, heu de
saber que a Barcelona en tenim un «parc temàtic».
Text:

Martí Crespo
Fotografies:

Isaac Casals
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En un extrem de la Diagonal, a la sortida sud de Barcelona, al parc de Cervan-

Passejar pel roserar és tant un viatge per la història de les roses com una desco-

d’espècies i varietats de rosers formen aquest espai de 31.600 m² que també dis-

gran varietat d’arbres de tot el món, un circuit ens permet viatjar per varietats de

tes hi ha des del 1965 un magnífic roserar. Més de deu mil roses i dos mil tipus
posa, atenció famílies!, d’una plaça amb jocs infantils, ping-pong, zona de pícnic…
i una immensa rampa ideal per baixar amb patinet!

64

berta geogràfica del planeta i un itinerari de coneixement botànic. Al costat d’una
roses de l’Àsia, l’Orient Mitjà, Europa i Amèrica. A més, hi ha parterres d’espècies
silvestres, de rosers híbrids antics (que ja van cultivar egipcis, grecs i romans) i
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d’híbrids més moderns. Ah! I a la part més alta del roserar, per sota de la pèrgola

Ras i curt: una visita al parc de Cervantes ens permet omplir la vista amb milers de

da, unes varietats especials de mida ben diminuta.

ments de botànica i geografia amb totes les varietats… i qui sap si enamorar-nos

que ens arrecera del sol, hi podem descobrir els divertits rosers miniatura i floribunPerò és que, a més de l’espectacle visual i colorista que ofereixen els milers de
roses obertes i esclatants especialment entre maig i juliol, el roserar del Cervantes

també es pot visitar amb l’olfacte! L’anomenat Jardí dels Perfums és un espai dedicat a les olors de les roses, amb una col·lecció de les 235 varietats més perfumades, antigues i modernes, naturals i creades en vivers.
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roses coloristes; eixamplar els narius amb les seves fragàncies; ampliar coneixede l’escriptor universal que li dona nom, Miguel de Cervantes (1547-1616), autor de

la grandiosa novel·la El Quixot, protagonitzada per un singular cavaller enamorat
de Barcelona i mort justament un 23 d’abril, diada de Sant Jordi… i de la rosa!

Roserar del Cervantes
Avinguda Diagonal, 706-708
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Estrenem la nova web i volem celebrar-ho
sortejant un lot dels nostres productes*.

Entra i Participa!

*Els productes que es mostren poden
no correspondre’s amb els del premi.

www.costaeco.es

Bones idees

Abecedaris secrets

Us agradaria deixar missatges bonics per tot arreu i
que només els poguessin desxifrar aquelles persones a
qui van destinats? Agafeu paper i llapis i jugueu a ser
inventors d’abecedaris secrets. Amb símbols, números i
fins i tot colors, podeu escriure veritables cartes d’amor.
Necessitem:

Paper

Llapis

Colors, pintura, aquarel·la (opcional)

01
Per:

Carla Marin

Pensa el teu missatge secret.

02

En un paper crea el teu quadre descodificador adjudicant un color, un número o
un símbol a cada lletra del missatge. I si t’animes, fins i tot pots fer el teu propi
abecedari amb totes les lletres!

03

En un altre paper pinta o escriu el codi del teu missatge secret.

04

Fes arribar el missatge al seu destinatari. Ah, recorda que li has d’enviar també el
quadre descodificador!

Més informació a

elculturista.cat
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Bones idees
Per:

Ivanna Gómez
Monse Fransoy
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L’entrevista

Iria Marañón

«Hem de forçar un canvi de rols.
Mostrar-los les màximes opcions possibles
perquè decideixin amb una llibertat real».

Aquest número d’El Culturista està centrat en les cartes d’amor. Quina visió
de l’amor reben els nens i les nenes a través de les pel·lícules, els llibres i les
cançons?

L’ENTREVISTA

Iria Marañón
FOLÒLOGA, EDITORA I ESCRIPTORA
Per:

Núria Puyuelo
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Reben tots els mites erronis de l’amor romàntic: les pel·lícules i la literatura infantil
i juvenil transmeten que l’amor és la via de realització de les dones, i que per amor
han de ser capaces de renunciar fins i tot a la seva pròpia identitat (La Sireneta,
Crepuscle), que l’amor pot prosperar en situacions de control i maltractament (La
Bella i la Bèstia, Cinquanta ombres d’en Grey), que es pot disposar del cos d’una
dona quan ella no està en plenes facultats (La bella dorment i La Blancaneu), que
l’home és el que salva i protegeix la dona (la Ventafocs, la Rapunzel, la Blancaneu...). La pornografia a la qual molts adolescents tenen accés reprodueix dinàmiques en les relacions sexuals que no són reals, centrades en la plaer sexual
de l’home, en la dominació i el control per part dels homes i en la creença que
les dones han de ser servils i complaents, amb una falta absoluta d’afectivitat…
D’altra banda, en les lletres de les cançons es reprodueixen maneres de controlar
i dominar les dones, sobretot determinats grups de rap, de reguetón o de música
electrollatina. També les cançons pop i rock incideixen en la idea de trobar l’amor
de la teva vida, un amor predestinat, la mitja taronja, la idealització de la persona
estimada («sense tu no soc res») o la idea que l’amor fa patir, que són conceptes
molt perjudicials a l’hora d’afrontar relacions de parella.

Com influeixen aquests mites en la seva forma d’entendre l’amor?
Els nostres fills i filles reben aquests estímuls constantment, i això es fixa completament en la seva concepció de l’amor: que l’amor fa patir, que cal lliurar-se
completament a la persona estimada, que la gelosia és una manera d’estimar, que
una persona no és completa si no té una relació de parella, que la possessió també
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forma part de l’amor, i que la fidelitat és el valor absolut d’una relació. Idealitzen
les relacions amoroses, i de vegades hi ha noies que són incapaces d’identificar
el maltractament perquè ho consideren una part de la relació, i hi ha nois que es
pensen que poden maltractar i controlar la seva parella.

tants: ensenyar-los a respectar les nenes i les dones, les seves opinions, el seu
espai i les seves decisions.

Com podem canviar aquests mites?

No. El que ens ha de preocupar és que si els nostres fills no juguen mai a casetes
ni a nines, ni les nostres filles no van més enllà de les princeses i sempre juguen
a nines. Estem perpetuant els rols i els estereotips de sempre, i si seguim així, la
nostra societat continuarà sense avançar en qüestions d’igualtat. El joc és un model de conducta i actuació per als nens i les nenes. A través del joc, reprodueixen
comportaments que els interessen ara i en el futur. Per tant, si els nostres nens no
els interessen les nines ni les casetes, difícilment assumiran com a propi aquest
rol quan siguin grans. I si les nostres nenes no juguen a ser superheroines i exploradores, els costarà tenir grans ambicions en el futur. Però no només ens hem de
fixar en els jocs: hem de potenciar que els nens s’ocupin de les feines de casa i
fomentar en les nenes inquietuds allunyades del seu rol de nena, perquè vegin que
tenen disponibles totes les opcions.

Ensenyant als nens que es poden tenir relacions saludables, en les quals les persones han de ser independents i lliures, on elles mateixes estableixin els termes
de compromís de la seva relació, i on l’afectivitat i el respecte estiguin per sobre
de tots aquests mites. També educant en la igualtat, el feminisme i la idea que som
persones lliures, fins i tot dins d’una relació.

A casa, com podem educar en la igualtat? Com influeixen els nostres rols
com a pares?
És molt important que a casa es doni exemple de coresponsabilitat: en cas de parelles heterosexuals, mares i pares han d’assumir de la mateixa manera les tasques
de casa, i que les relacions de poder i la presa de decisions estiguin perfectament
compensades i consensuades. També és important que vegin que la relació és
sana, que la parella respecta els seus espais, que resol les diferències a través
del diàleg i que està formada per persones lliures i independents que han decidit
tenir una relació amorosa compartida i sana. I també han d’entendre que, quan
les coses no funcionen, la parella pot trencar la relació i continuar cadascú amb
la seva vida.

I en concret, amb les nenes, què hem de fomentar? Com les podem apoderar?
Hem d’eliminar la idea que les nenes han de ser dòcils, complaents, i que han de
portar-se com unes «senyoretes». Per això, és bo fomentar l’autoestima, la diversitat de models de dona i nena, l’assertivitat i aprendre a dir «no», l’autonomia, la
independència, el lideratge, la valentia i l’esperit de lluita. Hem d’ensenyar-los a
aprendre a gestionar la frustració i les tècniques de negociació.

I els nens, com els apoderem?
També és fonamental educar els nens perquè aprenguin que hi ha molts tipus de
masculinitats i moltes maneres de ser. Els nens no han de ser forts ni poderosos
sempre. Als nens cal ensenyar-los tècniques de negociació i resolució de conflictes
perquè mai utilitzin la violència per resoldre un conflicte. A més, cal fomentar la
comunicació, ensenyar-los a expressar els seus sentiments i emocions, ensenyarlos empatia, a ser autònoms, a responsabilitzar-se de les feines de casa, a ser
generosos amb el seu temps i els seus espais i a no ser narcisistes. També hem
d’ensenyar-los referents de nenes i dones diverses, i una de les coses més impor76

A la majoria de nenes els encanta disfressar-se de princesa, i als nens, de
superheroi. Això ens ha de preocupar com a pares?

Com a pares, com podem lluitar contra els estereotips de gènere que influeixen en els nens i les nenes des de molt petits?
Hem de forçar un canvi de rols. Mostrar-los les màximes opcions possibles perquè
decideixin amb una llibertat real. Als nens se’ls acostuma a oferir pilotes i a les nenes
nines, per això hem d’invertir el rol, perquè les nostres nenes i els nens tinguin totes
les opcions possibles al seu voltant, i creguin de debò que les nenes poden jugar a
futbol i els nens a nines.

Creus que com a societat hem avançat en aquest sentit? O els nens actuals,
com que tenen accés a molta més informació que la nostra generació, els arriben amb més força aquests estereotips?
Per descomptat, no hem avançat prou perquè el masclisme encara és viu i fins i
tot ha empitjorat, ho estem veient en els adolescents actuals. Hem de ser conscients que la societat necessita canviar de debò la forma amb la qual eduquem els
nostres fills i filles i canviar els referents que reben de la cultura, la publicitat i els
mitjans. Hem de fer autocrítica i començar a solucionar el masclisme i el sexisme
que pateixen les nenes i les dones.

I els mestres, com poden «educar en el feminisme»?
Visibilitzant les aportacions que han fet les dones en diferents àmbits com la ciència, la literatura i la història, i trencant els estereotips a l’hora de plantejar activitats,
exemples; en els recursos, utilitzant un llenguatge inclusiu que les anomeni també
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a elles; fent servir un sistema de quotes a l’hora de plantejar activitats, perquè noies
i nois es barregin, i interactuïn; en educació física, forçar la ruptura d’estereotips
perquè el futbol no sigui un monopoli dels nens ni la gimnàstica artística de les
nenes. Intentar no fer grups de nenes contra nens, ni balls on nenes i nens tinguin
papers diferenciats. Controlar els espais al pati i a les aules, perquè els nens no
s’apropiïn d’espais aliens ni les nenes cedeixin espais propis, tant físics com verbals. Encara hi ha molts àmbits en què cal millorar.

Quan eres petit, què volies ser de gran?

Iria Marañón (Madrid, 1976) és filòloga, editora i autora del llibre Educar en
el feminismo (Plataforma Editorial, 2018). Al llibre l’autora defensa la necessitat
d’eliminar els estereotips de gènere i formar persones lliures i respectuoses,
sense tenir en compte el seu sexe.
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Il·lustració: Roger Padilla

Volia ser escriptora i pintora, ho tenia claríssim. Fa temps que vaig descartar ser
pintora. Però per escriure ficció, potser encara hi soc a temps.

